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FÁILTE ÓN ARDMHÉARA 

 

 

I ndiaidh gur toghadh mé mar 349ú hArdmhéara Bhaile Átha Cliath i Meitheamh 2018, ba phribhléid agus onóir 

dom ionadaíocht a dhéanamh don chathair iontach seo mar chéad saoránach na cathrach ó shin i leith. 

Freagracht mhór is ea ionadaíocht a dhéanamh do agus freastal ar shaoránaigh Bhaile Átha Cliath, agus tá 

gnéithe den phost nach bhfuil chomh tairbheach sin, ach is fiú go mór é mar casaim leis an oiread sin Baile Átha 

Cliathach agus daoine nach ó Bhaile Átha Cliath iad. 

Tharla go leor imeachtaí móra le linn na bliana, ar nós an bhua a bhí ag Baile Átha Cliath ceithre huaire i ndiaidh 

a chéile sa pheil Ghaelach, cuairt an Phápa, cuairt ríoga, an fáiltiú cathartha a cuireadh roimh fhoireann haca na 

mban agus ár seaimpín domhanda dornálaíochta, Kellie Harrington, agus mar sin bhí deis ar leith agam casadh 

leis na mílte Baile Átha Cliathach agus cuairteoir araon. Níor tharraing imeachtaí eile an méid céanna aird ach 

thug siad an-sásamh dom, mar sin féin, agus mé ag déanamh iarrachta a bheith chomh cuimsitheach agus is 

féidir agus teach na ndaoine a dhéanamh de Theach an Ardmhéara. I mbliana, thug San Niocláis an-speisialta 

cuairt orainn sa Pharlús, chomh maith le Mainséar Beo Ainmhithe na Nollag agus cóir na Nollag a reáchtáil 

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, agus chas sé le beagnach 400 leanbh a bhfuil uathachas orthu ina phluais 

shaintógtha ag an deireadh seachtaine roimh an Nollaig. Tá súil le Dia agam go mbeidh páirt chomh mór céanna 

i Nollaig ag San Nioclás céadfach ag Teach an Ardmhéara is atá ag na cóir agus an mainséar. 

Is fíor le rá go bhfuil Baile Átha Cliath ar cheann de phríomhchathracha is iontaí ar domhan anois. Bhí atmaisféar 

álainn Nollag sa chathair, agus bhí cuma mhaith uirthi freisin, mar thoradh ar an tionscnamh Soilse an 

Gheimhridh de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Mar chuid de sin, úsáideadh teilgin shaincheaptha 

chun áiteanna a shoilsiú agus a thabhairt chun beochta, Halla na Cathrach, Coláiste na Tríonóide, Halla na 

Saoirse, Oifigí na Cathrach, Ard-Oifig an Phoist, Teach an Ardmhéara, Dánlann Hugh Lane, Teach an Chustaim 

agus an tIonad Dramhaíola go Fuinneamh sa Pholl Beag ina measc, anuas ar níos mó soilse mionsonraithe na 

Nollag ar Dhroichead Samuel Beckett, Droichead na Mílaoise, Sráid Uí Chonaill agus Sráid na Parlaiminte. 

Tá Comhairle Cathrach iontach ag teastáil chun go ritear cathair iontach reáchtáil, agus ní foláir dom buíochas a 

ghabháil le mo chomhchomhairleoirí tofa, an Príomhfheidhmeannach Owen Keegan agus foireann uile 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath as a gcuid tacaíochta, dianoibre agus as a dtiomantas leanúnach don 

chathair, a saoránaigh agus ár dtodhchaí.  Baile Átha Cliath Abú. 
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FÁILTE ÓN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH 

 

 

D’éirigh go hiontach le geilleagar Bhaile Átha Cliath arís in 2018 agus tugadh leibhéil 

fostaíochta, gníomhaíocht ghnó, díolacháin mhiondíola agus líonta turasóireachta 

méadaithe faoi deara. Roghnaigh ní ba mhó cuideachtaí chun infheistiú i mBaile Átha 

Cliath agus bhí borradh faoi thógáil oifigí, ach go háirithe, sa Chathair dá bharr.  

Ba bhliain dhúshlánach í 2018, áfach, don mhargadh tithíochta i mBaile Átha Cliath. Cé 

go ndeachaigh soláthar tithíochta nua i méid, bhí an soláthar ar leibhéal a bhí go mór 

faoi bhun an mhéid a theastaíonn chun freastal ar an mbunéileamh. Mar thoradh air sin, 

leanann cíosanna ag dul in airde agus tá daoine á mbrú amach ó thithíocht ar cíos san 

earnáil phríobháideach. D’fhreagair ár bhfoireann tithíochta go misniúil agus d’oibrigh 

siad lenár gcomhpháirtithe chun cóiríocht bhreise éigeandála agus seirbhísí tacaíochta a 

sholáthar don líon méadaithe teaghlach agus daoine aonair a d’fhógair nach raibh 

dídean acu. 

Rinneadh dul chun cinn in 2018 i dtaobh tithíocht shóisialta nua a sholáthar agus príomhshuíomhanna na 

Comhairle Cathrach a fhorbairt. Táim muiníneach gur féidir linn sprioc Éire a Atógáil a bhaint amach agus 9,094 

áit chónaithe nua a chur ar fáil faoi dheireadh na bliana 2021 trí thógáil, éadáil agus léasú, anuas ar 15,000 áit 

chónaithe a sholáthar trí na scéimeanna Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (an ÍCT) atá ar fáil. 

D'athnuaigh an Chomhairle Cathrach a díriú ar sholáthar seirbhíse in 2018 trí aschur mionsonraithe a fhoilsiú do 

na 17 seirbhís is mó a úsáidtear. Cuireann siad seo ar ár gcumas soláthar seirbhísí a thomhas go cruinn agus 

bealaí a shainaithint chun feabhas a chur ar thorthaí dár gcustaiméirí. Tabharfaidh Straitéis Bainistíochta Cainéal 

agus an Plean Seirbhíse do Chustaiméirí, ar glacadh leo in 2018, níos mó roghanna do chustaiméirí faoi conas 

teacht ar sheirbhísí agus conas teagmháil a dhéanamh linn mura mbaineann na seirbhísí seo an méid sin amach 

a mbíonn súil leis. 

Osclaíodh Páirc nua i gCearnóg na bhFíodóirí, rinneadh 14 Sráid Henrietta, a bhfuil an-mholadh tugtha dó, a 

oscailt go hiomlán, agus athosclaíodh Leabharlann Shráid Chaoimhín sa bhliain 2018.  Lean an Chomhairle 

Cathrach ag oibriú ar thionscadail a bheidh ina bhfoinse mhór do shaoránaigh na Cathrach, Ceathrú Chearnóg 

Parnell nua, an t-ionad cuairteoirí ar Oileán an Bhulla agus an tsaoráid Bhánuisce i nDuga Sheoirse ina measc.   

Bhí foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun cinn i dtaobh oibriú le cuideachtaí áitiúla agus 

idirnáisiúnta agus acadóirí i dtriail a bhaint as réitigh Cathrach Cliste a chuimsíonn réimse fairsing limistéar, idir 

chórais cosanta tuilte agus teicneolaíocht araidí. Téann an comhoibriú seo chun sochair na Cathrach agus 

cuireann sé ar ár gcumas pleanáil a dhéanamh do sheirbhísí nua agus feabhsaithe.  Ina theannta sin, d’oscail an 

Chomhairle Cathrach Aonad um Athrú Aeráide. Leag an tAonad sin spriocanna uaillmhianach ídithe fuinnimh 

amach d’fhoirgnimh agus seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  

D’fhreagair an fhoireann ar fud na Comhairle Cathrach go misniúil do Stoirm Ophelia agus Stoirm Emma agus bhí 

siad ar an láthair agus bóithre agus cosáin á gcoimeád glan agus ag teacht i gcabhair ar dhaoine leochaileacha. 

Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do rannchuidiú na gComhairleoirí agus na foirne go léir le 

tionscadail agus seirbhísí a sholáthar dóibh siúd a chónaíonn agus a oibríonn i mBaile Átha Cliath. 

 

Owen P Keegan 

Príomhfheidhmeannach  
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BAILL DE CHOMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH IN 2018  

 

 
Comhairleoirí Cheantair an Lárthuaiscirt   
Comhairleoir Ceangal le 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 Daoine Roimh 

Bhrabús 

Beaumont/Domhnach Míde 

An Comhairleoir Mícheál Mac 

Donncha 

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 Cheantair an Iarthuaiscirt 
Comhairleoir Ceangal le Páirtí Toghcheantar  
An Comhairleoir Noeleen Reilly Neamhpháirtí  Baile Munna 

An Comhairleoir Cathleen Carney-

Boud 

Sinn Féin Baile Munna 

An 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 Daoine Roimh 

Bhrabús 

Baile Munna 

An Comhairleoir Áine Clancy Páirtí an Lucht Oibre Baile Munna 

An Comhairleoir Cieran Perry Neamhpháirtí  An Chabrach/Fionnghlas 

An Comhairleoir Anthony Sinn Féin An Chabrach/Fionnghlas 
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Connaghan 

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 

 
Comhairleoirí Cheantair  an Oirdheiscirt 
Comhairleoir Ceangal le Páirtí Toghcheantar  
An Comhairleoir Chris 

Andrews 

Sinn Féin Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Mannix Flynn Neamhpháirtí  Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Dermot Lacey Páirtí an Lucht Oibre Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Frank 

Kennedy 

Fianna Fáil Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Claire Byrne An Comhaontas Glas Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Paddy 

McCartan 

Fine Gael Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Kieran Binchy Fine Gael Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Sonya 

Stapleton 

Neamhpháirtí  Pembroke/An Duga Theas 

An Comhairleoir Anne Feeney Fine Gael Ráth Garbh/Ráth Maonais 

An Comhairleoir Patrick 

Costello 

An Comhaontas 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 Lárcheantar   
Comhairleoir Ceangal le 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 Comhaontas Glas Lár na Cathrach Thuaidh 

An Comhairleoir Gary Gannon Na Daonlathaigh Shóisialta Lár na Cathrach Thuaidh 

An Comhairleoir Ray McAdam Fine Gael Lár na Cathrach Thuaidh 

An Comhairleoir Éilis Ryan Páirtí na nOibrithe Lár na Cathrach Thuaidh 
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Comhairleoirí Cheantair  an Lárdheiscirt 
Comhairleoir Ceangal le Páirtí Toghcheantar  
An Comhairleoir Daithí Doolan Sinn Féin Baile Formaid/Droimeanach 

An Comhairleoir Hazel de Nortúin An Comhaontas Daoine Roimh 

Bhrabús 

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 Daoine Roimh 

Bhrabús 

Cromghlinn/Camaigh 

An Comhairleoir Ray McHugh Sinn Féin Cromghlinn/Camaigh 

An Comhairleoir Rebecca Moynihan Páirtí an Lucht Oibre Cromghlinn/Camaigh 

An Comhairleoir Michael Mullooly Fianna Fáil Cromghlinn/Camaigh 

An Comhairleoir Pat Dunne An Eite Chlé Aontaithe Cromghlinn/Camaigh 

 

 

 

AN FHOIREANN BHAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ  

 

 

 

  Owen P Keegan Príomhfheidhmeannach 

Brendan Kenny Príomhfheidhmeannach Cúnta, Tithíocht agus Pobal 

Dick Brady Príomhfheidhmeannach Cúnta, Comhshaol agus Iompar 

John Flanagan Innealtóir na Cathrach 

Richard Shakespeare Príomhfheidhmeannach Cúnta, Pleanáil agus Forbairt Maoine agus Seirbhísí  
Cultúir, Áineasa agus Eacnamaíochta 

Kathy Quinn Ceannasaí Airgeadais ar a bhfuil freagracht as TFC 

Mary Pyne Ceannasaí  Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha 

Terence O'Keeffe Gníomhaire Dlí 
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RÉAMHRÁ 

 

 

 

Is é Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) an t-údarás áitiúil is mó in Éirinn, a chumhdaíonn achar 
11,761 heicteár ina bhfuil daonra cónaithe 553,165 duine (Daonáireamh 2016).  
 
Tá sé ar cheann amháin de 4 údarás áitiúla i Réigiún Bhaile Átha Cliath ina bhfuil daonra 1.345 milliún duine arb 
ionann sin agus 28% den daonra náisiúnta, agus is é príomhchathair riaracháin agus pholaitiúil na hÉireann ina 
bhfuil an rialtas náisiúnta agus Uachtarán an stáit suite.  
 
Déanann struchtúr rialachais maoirseacht ar obair na Comhairle, ina bhfuil Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, na 63 
ball tofa agus 7 gCathaoirleach na gCoistí Beartais Straitéisigh (CBSanna). 
 
 
Ár bhFís agus Téamaí Straitéiseacha 
I rith 2018, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar do mhuintir 
chathair Bhaile Átha Cliath agus d’oibrigh sí go dian dícheallach chun saintréithe uathúla chathair Bhaile Átha 
Cliath a neartú agus a fhorbairt agus feabhas a chur ar a suíomh mar an áit is fearr le bheith, le maireachtáil, le 
bheith ag obair, le bheith i mbun gnó agus le bheith ar an sáimhín só.  
 
Léirítear sna téamaí corparáideacha a leagtar amach sa tuarascáil seo na téamaí a leagtar amach i bPlean 
Corparáideach 2015-2019 agus tugann siad an réimse fairsing gníomhaíochta le fios a dtugann an Chomhairle 
Cathrach faoi.   
 
Is iad na 3 théama:  
 

 An Áit LE MAIREACHTÁIL  

 An Áit LE BHEITH  

 An Áit Le hAghaidh GNÓ 

 
 
Tugtar faoi ghníomhaíochtaí i limistéar na n-oibreacha bonneagair fhisiciúil, ar nós bonneagar tithíochta agus 
bóithre a sholáthar agus a chothabháil agus i limistéir na n-ealaíon, an spóirt, an chaithimh aimsire, na n-
imeachtaí, na fóillíochta, na turasóireachta agus seirbhísí sóisialta, leabharlanna, áiseanna spóirt, páirceanna, 
forbairt pobail agus seirbhísí leasa tithíochta. Ina theannta sin, cuireann an Chomhairle Cathrach seirbhísí 
dóiteáin, freagartha éigeandála agus sábháilteachta ar fáil do Réigiún Bhaile Átha Cliath trí Bhriogáid Dóiteáin 
Bhaile Átha Cliath agus glacann sí le príomhról i bhforfheidhmiú agus comhlíonadh, pleanáil, rialú tógála agus 
ceisteanna comhshaoil.   
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OIFIG AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH 

 

 

Fáiltiú Cathartha  

 Cuireadh Fáiltiú Cathartha ar siúl Dé Céadaoin, 14 Feabhra 2018 ag Teach an Ardmhéara chun 

ceiliúradh a dhéanamh ar Chuairt Uachtarán Phoblacht na hIodáile, a Shoilse, an tUasal Sergio 

Mattarella, ar an Stát.  Ba ionann na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach maidir leis an bhFáiltiú 

Cathartha agus €1,588.51. 

 

 Reáchtáladh imeacht Fáiltithe Chathartha / Teacht Abhaile Dé Luain, 6 Lúnasa 2018 ag Halla na 

Cathrach agus ar Shráid an Dáma d’Fhoireann Ban Haca na hÉireann i ndiaidh dóibh a mboinn airgid a 

bhuachan ag Corn Haca an Domhain.  Ba ionann na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach maidir 

leis an bhFáiltiú Cathartha agus €53,584.31.   

 

 Cuireadh Fáiltiú Cathartha ar siúl Dé Luain, 3 Meán Fómhair 2018 sa Seomra Cruinn ag Teach an 

Ardmhéara chun ceiliúradh a dhéanamh ar an mbua a bhí ag Foireann Peile Shinsearach Fear Bhaile 

Átha Cliath i gCluiche Ceannais Peile na hÉireann.  Ba ionann na costais a thabhaigh an Chomhairle 

Cathrach maidir leis an bhFáiltiú Cathartha agus €24,211.60. 

 

 Cuireadh Fáiltiú Cathartha ar siúl Dé Máirt, 18 Meán Fómhair 2018 i Halla na Cathrach chun ceiliúradh a 

dhéanamh ar an mbua a bhí ag Foireann Ban Peile Shinsearach Bhaile Átha Cliath i gCluiche Ceannais 

Peile na hÉireann.  Ba ionann na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach maidir leis an bhFáiltiú 

Cathartha agus €8,063.72. 

 

 Cuireadh Fáiltiú Cathartha / Teacht Abhaile ar siúl Dé Luain, 26 Samhain 2018 ag The Gloucester 

Diamond, díreach taobh le Sráid Ghairdinéir, don Seaimpín Domhanda Dornálaíochta, Kellie Harrington.  

Ba iad na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach maidir leis an bhFáiltiú Cathartha €49,996.25. 

 

Gradaim an Ardmhéara  

Bronnadh Gradam an Ardmhéara ar na daoine seo a leanas in 2018: 
 

 Liz Gillis mar aitheantas dá rannchuidiú ollmhór leis an gcathair mar staraí Bhaile Átha Cliath agus 
scéalaí ceannródaíoch maidir le mná i réabhlóid na hÉireann. 

 

 Mark Fitzpatrick agus Wendy Griffin mar aitheantas dá n-obair dhochloíte chun aitheantas, tacaíocht 
agus seirbhísí sláinte iomlána a bhaint amach do gach leanbh. 

 

 Conradh na Gaeilge, mar aitheantas don tréimhse 125 bliain a chaith siad ag oibriú ar son na Gaeilge. 
 

 Damien Dempsey, mar aitheantas don mhéid a chuir sé le Baile Átha Cliath agus le hÉirinn trí amhráin 
agus ceol. 
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 The Bohemian Foundation, mar aitheantas don tsárobair a rinne siad chun dea-thoil sa spórt a shaothrú 
agus dá dtiomantas ar mhaithe leis an bpobal agus an Chathair. 

 

 Philly McMahon, mar aitheantas dá éachtaí spóirt agus an obair a rinne sé chun an spórt agus an gnó a 
úsáid chun cláir a sholáthar don óige chun go gcreideann siad go bhfuil an ceart acu a lánchumas a 
bhaint amach. 

 

Bronnadh na gradaim Dé hAoine, 22 Meitheamh 2018 ag Dinnéar Ceiliúrtha a d’óstáil an tArdmhéara Mícheál 

Mac Donncha sa Seomra Cruinn ag Teach an Ardmhéara.  Ba é an costas a bhí ar na gradaim seo €57,016.87. 

 

Íocaíochtaí le Baill de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Costais Bhliantúla Comhairleoirí                    € 540,722 

Liúntas a íocadh le Cathaoirligh Coistí Beartais Straitéisigh   €    36,000 

Liúntas an Ardmhéara         €     50,246 

Liúntas an Leas-Ardmhéara       €     5,008 

Íocaíochtaí Ionadaíocha Ball       € 1,064,133 

Oiliúint, Comhdháil, Taisteal agus Cothabháil                 €      23,967  

 

 

Cruinnithe na Comhairle Cathrach 

Cruinnithe Míosúla        11  

Cruinnithe Buiséid          1 

Cruinnithe Speisialta          6 

Cruinniú Bliantúil          1 

Coiste Prótacail           8   

 

Grúpa Beartais Chorparáidigh (GBC)  

Tá an tArdmhéara, 7 gCathaoirleach na gCoistí Beartais Straitéisigh agus Cathaoirleach an Choiste Forbartha 

Pobail Áitiúil ar an nGrúpa Beartais Chorparáidigh. Tacaíonn an Príomhfheidhmeannach leis an GBC.  Is é ról an 

GBC comhairle agus cabhair a thabhairt don Chomhairle Thofa chun beartas a cheapadh, a fhorbairt agus 

monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.   Mar sin 

féin, is ag an gComhairle Thofa a bhíonn an t-údarás iomlán cinnteoireachta.  Féadfaidh an GBC tograí a 

dhéanamh chun gnó a leithdháileadh idir Coistí Beartais Straitéisigh agus an gnó sin a chomhordú go ginearálta.   
 
Tionóladh 11 chruinniú an GBC in 2018.  I measc na míreanna ar bhreathnaigh an GBC orthu ag a gcruinnithe, 
bhí an méid seo a leanas: 
 

 An t-eolas is déanaí ó Chathaoirligh CBSanna ar Ghnó a CBSanna.  

 An t-eolas is déanaí ar an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 

 

http://su-fin12approd.dublin.dcc.lan:8000/OA_HTML/OAD.jsp?function_id=GL_INQ_FSG_DRL_LAUNCH&FrmDocId=1691726&FrmDrillContext=p10001r100035l100083c1002
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Ballraíocht agus Freastal an GBC in Eanáir 2018 – Nollaig 2018: 

Ball 

Cruinnithe 

i dTeideal  

Freastal 

orthu 

Cruinnithe  

ar ar 

Freastalaíodh 

% Cruinnithe  

ar ar 

Freastalaíodh 

Nóta Tráchta  

Andrew Montague 11 8 73%   

Nial Ring 6 3 50% 

Ceaptha ina Ardmhéara i 

Meitheamh 2018 

Ciarán Cuffe 11 4 36%   

Mícheál Mac Donncha 6 6 100% 

Deireadh curtha lena théarma 

mar Ardmhéara i Meitheamh 

2018 

Naoise Ó Muirí 11 8 73%   

Paul McAuliffe 11 6 54% 

 Deirdre Heney 11 7 64% 

 Ruairí McGinley 11 7 64%   

Daithí Doolan 11 9 82%  

Vincent Jackson 11 7 64%  

 

Fodhlíthe  

Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na Fodhlíthe seo a leanas in 2018: 

 Fodhlíthe Corrthrádála (Táillí) 2018 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath   

 Fodhlíthe Luasteorann Speisialta 2018 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  

 Fodhlíthe um Mol Seachadta ar an tSráid a Rialú 2018 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 

 

Caidreamh leis na Meáin 

Lean an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin de bhainistiú a dhéanamh ar na hiarratais mheáin go léir thar ceann 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, iarratais a fuarthas ó chainéil chlódóireachta agus chraolta agus na 

meáin ar líne. Déileáladh le breis agus 1,800 ceist, a raibh go leor díobh casta agus theastaigh réimsí éagsúla 

shaineolais uathu. Mar is gnáth, ba éard a bhí i gceist leis seo ná oibriú go dlúth lenár mBainistíocht Shinsearach 

i ngach Roinn lena chinntiú go raibh freagairtí curtha ar an eolas go maith, agus gur faomhadh iad ar bhealach 

tráthúil.  

I rith 2018, foilsíodh breis agus 260 fógra nuachtáin, a chuimsigh fógraí reachtúla, feachtais eolais agus cur chun 

cinn imeachtaí. Is laghdú beag atá sa líon seo ar fhigiúr na bliana 2017, mar tugadh cleachtas coigilte costais 

isteach ina ndéantar fógraí a chuair le chéile nuair is féidir. 

Rinne an Oifig bainistiú ar thrí fheachtas rathúla um fheasacht phoiblí in 2018: ‘Don’t be Dick’, ‘Welcome to D30’ 

agus ‘Bin the Butt’. Rinne an feachtas ‘Don’t be Dick’, a eagraíodh i gcomhar le Comhairle Contae Bhaile Átha 

Cliath Theas agus Comhairle Contae Fhine Gall, laghdú a chur chun cinn ar phlaisteach aonúsáide. Rinne an 

feachtas ‘Welcome to D30’, le tacaíocht ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (an ÚSB), feasacht a mhúscailt 

i measc tiománaithe faoi na luasteorainneacha 30 ciliméadar san uair atá i bhfeidhm ar fud na cathrach agus 
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tharraing sé aird, chomh maith, ar na tairbhí i dtaobh chaighdeán na beatha a chruthaíonn sé do phobail a 

chónaíonn i gCrios Mall na cathrach. 

Mhúscail an feachtas ‘Bin the Butt’ feasacht i measc caiteoirí tobac gur bruscar atá i mbunanna toitín agus 

tharraing sé aird ar an bhfadhb thromchúiseach atá ann mar gheall ar an saghas seo bruscair i gcathair Bhaile 

Átha Cliath. Chuir an Oifig na feachtais seo ar fáil, ag oibriú lenár gcomhpháirtithe fógraíochta agus ár 

ngníomhaireachtaí ceannaigh meán agus ár ngníomhaireachtaí cruthaitheacha. 

Lean an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin i mbliana de chaidreamh leis na meáin agus gníomhaíocht um 

chaidreamh leis na meáin a sholáthar do thionscadail, tionscnaimh agus imeachtaí faoi stiúir Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath trí leas a bhaint as cainéil na meán agus na meán sóisialta araon, chomh maith le 

sócmhainní fógraíochta taobh amuigh a bhí ar fáil.  

Lean an Oifig ag oibriú, chomh maith, le roinnt gníomhaireachtaí seachtracha, eagraíochtaí agus comhpháirtithe 

imeachta chun imeachtaí agus féilte náisiúnta agus idirnáisiúnta cultúrtha, spóirt agus áineasa a chur chun cinn, 

a bhí ar siúl i gcathair Bhaile Átha Cliath i gcaitheamh na bliana. 

 

Cumarsáid 

Is tairseach é láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, www.dublincity.ie, trínar féidir le baill 

den phobal eolas a aimsiú faoi na seirbhísí uile atá á dtairiscint ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

Cuireann an láithreán gréasáin ar chumas bhaill an phobail # an méid seo a leanas a dhéanamh, chomh maith: 

 Saincheisteanna a thabhairt le fios, ar nós poll sa bhóthar, dumpáil mhídhleathach agus 

saincheisteanna eile san fhearann poiblí 

 Íoc as seirbhísí áirithe 

 Foirmeacha iarratais a íoslódáil  

 

 

Tiocfaidh tú ar thuairisc Google Analytics don láithreán gréasáin thíos don bhliain 2018:  

 

Líon Seisiún 3,955,938 

Líon Amhairc 

Leathanaigh 

16,149,592 

% Cuairteanna Nua 78.8% 

% Athchuairteanna 21.2% 

An Meán-Am a 

Caitheadh ar an 

Láithreán 

00:01:57 

 

Na Leathanaigh Ba Mhó a raibh Tóir orthu 

 Leathanach Baile 

 Tithíocht ar Líne 

 Cuardach Pleanála 

 Folúntais Reatha 

 Leabharlanna 

 Mótarcháin 

 Dúnadh Sealadach Bóithre  

 Teagmháil a Dhéanamh Linn 

http://www.dublincity.ie/
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Lá na dTvuíteanna 2018 

Thit an tionscnamh Twitter seo a d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach ar an 10 Aibreán 

2018. Is imeacht náisiúnta é a nglacann údaráis áitiúla ó cheann ceann na tíre páirt ann.  Is é aidhm an 

tionscnaimh ná a bheith i dteagmháil leis an bpobal, ligean do na baill foirne an obair a dhéanann siad gach lá a 

roinnt leis an bpobal 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 7,219 tvuít ar 

an lá ó 2,179 duine agus rinneadh teagmháil le 4.5 milliún cuntas. 

 

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ‘Cathair Chliste’ 2018 

Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le tuilleadh teicneolaíochtaí Cliste i rith 2018, go háirithe i limistéar 

na bainistíochta tráchta, na luaineachta inbhuanaithe, an fhuinnimh, seirbhísí dramhaíola agus na monatóireachta 

comhshaoil. Oibríonn aonad tiomnaithe Cathair Chliste laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath taobh 

le ranna cathrach agus foireann réigiúnach Bhaile Átha Cliath Cliste i gcoitinne lena chinntiú go dtagann 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i dtír ar threochtaí teicneolaíochta ar bhealach a chruthaíonn torthaí níos 

fearr do chónaitheoirí, anuas ar dheiseanna geilleagracha nua.  

Ceantar na nDugaí Cliste - seoladh príomhchlár mear Cheantar Cliste Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go 
hoifigiúil i bhFeabhra 2018 mar chuid de thionól domhanda ceannairí teicneolaíochta cathrach ó bhreis agus 20 
cathair. Thionóil an fóram nuálaithe Harvard TECH é seo. Cuireadh tionscadal Ceantar na nDugaí Cliste, ar 
comhpháirtíocht é le hionad CONNECT do líonraí na todhchaí atá bunaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath (TCD), ar ghearrliosta do thionscadal Nuálach na bliana ag Móraonach domhanda Cathair Chliste in 
Barcelona i Samhain 2018. Cruthaíodh Ceantar na nDugaí Cliste chun ardán a sholáthar do ghnólachtaí 
nuathionscanta, teicneolaíocht mhór, an chathair, agus an lucht acadúil chun teacht le chéile. Tacaíonn 
comhpháirtithe corparáideacha, ar nós Google, Deloitte, IBM, Accenture, Dense Air Ireland, Microsoft, Vodafone, 
Autodesk, Mastercard, Intel, IBM agus Softbank, leis an tionscnamh seo. 
  
I Samhain 2018, mar chuid den fhéile ‘Future of Mobility’, reáchtáil Aonad na Cathrach Cliste an chéad 
taispeántas a cuireadh ar siúl in Éirinn riamh de thointeálaí gan tiománaí feadh stráice 2 chiliméadar de na 
Céanna Thuaidh Bhaile Átha Cliath. Ba dhíol mór spéise é seo agus spreag sé díospóireacht sna meáin 
idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla.  
 

D’fhógair Aonad na Cathrach Cliste príomh-chomhpháirtíocht i bhFeabhra 2018 le Dense Air Ireland ag 

Comhdháil Mobile World in Barcelona chun crios nascachta 5G na hÉireann den chéad ghlúin eile a thógáil ar fud 

‘Ceantar na nDugaí Cliste’. Comhpháirtíocht é seo le hionad líonraí na todhchaí CONNECT agus fiosróidh sé 

acmhainneacht 5G amach anseo, anuas ar na dúshláin a bheidh romhainn chun na líonraí seo a chur chun 

feidhme.  

D’fhógair Aonad na Cathrach Cliste comhpháirtíocht ar leith in Iúil 2018 le Softbank, an tSeapáin, chun triail 

phíolótach a bhaint as agus tástáil a dhéanamh ar theicneolaíochtaí nuálacha cathrach cliste i mBaile Átha Cliath. 

Is é Baile Átha Cliath an chéad láthair lasmuigh den tSeapáin a roghnaigh Softbank don chomhoibriú seo.  

Ba bhallchathair bunaidh í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, chomh maith, do chlár domhanda ‘City 

Possible’ de chuid Mastercard a seoladh i Samhain 2018. Bainfidh an chomhpháirtíocht seo triail as, agus 

déanfar clár píolótach i dtaobh, conas is féidir le cathracha teicneolaíocht agus sonraí a imlonnú níos fearr chun 

barr feabhais a chur ar iomaíochas geilleagrach agus cuirfidh sé le tionscnamh Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha 

Cliath.   

Leanann Aonad na Cathrach Cliste ag tacú le fiontraithe trí chlár Taighde um Nuálaíocht Ghnólachtaí Beaga 

(SBIR) de chuid Bhaile Átha Cliath Cliste agus Fhiontraíocht Éireann. Go dtí seo, fuair 42 cuideachta tacaíocht 

chistithe ar luach iomlán de bhreis ar 1.5 milliún euro, anuas ar mheantóireacht agus teacht ar áiseanna ionad 

tástála cathrach, chomh maith. I measc na gcéad dúshláin a ndeachthas i ngleic leo, bhí rothaíocht, dumpáil 

neamhdhleathach, treochomharthaíocht agus riosca tuile. Seoladh cúig dhúshlán nua in 2018 agus ghlac CCBÁC 

an ceannas ar cheisteanna cosúil le Lóistíocht an Mhíle Dheiridh (rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

comhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhéal Feirste) agus Moil Luaineachta Cliste. Bhain cuideachtaí 

rannpháirteacha tairbhe as teacht a bheith acu ar shainchomhairle agus saintacaíocht, rud a chuir ar a gcumas a 

réitigh a fhréamhshamhaltú ar fud Bhaile Átha Cliath ar bhealach a chabhróidh leo scála a mhéadú go 

hidirnáisiúnta.  
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Bhí clár na Cathrach Cliste le sonrú go forleathan sna meáin idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla, gnéchlár 

faisnéise ar theilifís na hEilvéise ar ‘thodhchaí chathracha’ ina measc, agus chumhdaigh Nuacht a Sé ar RTÉ, 

Virgin News agus stáisiúin Raidió ar nós Q102 agus Morning Ireland.  

Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ceardlann idirnáisiúnta nuálaíochta uirbí ar siúl i Nollaig le 

hirisleabhar Cities Today ina ndearnadh ionadaíocht do bhreis agus 20 cathair agus a gceannasaithe 

teicneolaíochta agus inar díríodh ar Cheantair Chliste a sholáthar.   

Bhí baint ghníomhach ag foireann na Cathrach Cliste, chomh maith, le príomhchuir i láthair agus painéal 

idirnáisiúnta a sholáthar ag imeachtaí móra ar nós Mór-Aonach Cathair Chliste Barcelona, Digital DNA i mBéal 

Feirste agus Cathracha Ceangailte i Learpholl.  

Nochtadh Cosanta 

Ní bhfuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath aon nochtadh cosanta in 2018.  
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SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA AGUS POBAIL 

 

 

Bhain Seirbhísí Tithíochta agus Pobail a lán garspriocanna tábhachtacha amach in 2018, fad a dhéanann an 

Roinn iarracht chun a cuspóirí a bhaint amach chun tithíocht shóisialta ar chaighdeán maith a sholáthar do 

chathair Bhaile Átha Cliath.  

Chuir 100 árasán agus teach sa chéad chéim de Choimpléasc athghinte Theach an Charnáin go mór leis an 

gcathair agus sholáthair sé áiteanna cónaithe nua-aimseartha atá tíosach ar fhuinneamh dá thionóntaí nua.  Tá 

dul chun cinn maith á dhéanamh ag obair ar chéim a dó den tionscadal seo.    

Rinneadh dul chun cinn in 2018, chomh maith, i ndiaidh gur bronnadh conarthaí do dhá fhorbairt mhóra, Gairdíní 

San Treasa agus Sráid Dhoiminic a sholáthróidh 126 áit chónaithe, ar an iomlán, amach anseo.  Tá an obair le 

tosú go luath in 2019 agus tá súil leis go dtabharfar chun críche é in 2021.  Tá an sprioc á baint amach chomh 

maith i dtaca leis an gclár Mearthógála (‘Rapid Build’), agus tá lámh chúnta mhór á tabhairt aige do ghéarchéim 

thithíochta Bhaile Átha Cliath.      

Is eol don Roinn Tithíochta go ndearnadh dul chun cinn i rith 2018 mar gheall ar chaidreamh agus 

comhpháirtíochtaí rathúla le pobail áitiúla, na Boird Athnuachana, Comhlachtaí Faofa Tithíochta agus an 

Chomhairle Cathrach, agus tá páirt lárnach aige sin i dtaobh a straitéis tithíochta a sholáthar.  

 

Soláthar Tithíochta 

Sholáthair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC), in éineacht le Comhlachtaí Faofa Tithíochta 

(CFTanna), áiteanna cónaithe do 1,399 teaghlach breise in 2018. Rinneadh é sin trí chláir thógála, Cuid V, 

éadála agus léasaithe. Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 265 aonad a éadáil agus sholáthair sé 100 

aonad sa Charnán, Céim 1, Baile Átha Cliath 8, 5 aonad ar Bhóthar an Bhaile Bhoicht, Baile Átha Cliath 3 agus 

16 aonad sna Fearbáin, Darndál, Baile Átha Cliath 17.  Tugadh 69 aonad chun críche faoin gclár Mearthógála – 

53 i nGort na Silíní, 3 i gCéide Bhruach na Coille, Fionnghlas, agus 13 i bPáirc Ráth Bhile, Fionnghlas. 

 

I measc na Scéimeanna a sholáthair CFTanna, bhí Teach Martanna, an Pháirc Ard, Baile Átha Cliath 9, Cnoc na 

Feá, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4, Gort na Silíní, Baile Átha Cliath 10, Halla Bhaile Stoirmín, Baile Átha 

Cliath 11, Lána Eoin Thiar, Baile Átha Cliath Thiar 8 agus Bóthar an Bhailfigh Thoir, Cromghlinn, Baile Átha Cliath 

12. 

 

Tá tionscadail tógála ar siúl i nGairdíní Uí Dhuibheannaigh, Baile Átha Cliath 7, Gairdíní San Treasa, Baile Átha 

Cliath 8, Sráid Dhoiminic, Baile Átha Cliath 1, Halla na Prióireachta, Baile Átha Cliath 13 agus Sráid Moss, Baile 

Átha Cliath 2.   Cuirfear tús leis an gClár Mearthógála Toirtmhéadraí ar 4 shuíomh in 2019 ag Bóthar Bhun Raite, 

an Chúlóg, Baile Átha Cliath 5, Sráid Bonham, Baile Átha Cliath 8, Sráid na bhFíodóirí/Sráid Chorcaí, Baile Átha 

Cliath 8 agus Gleann an Tobair, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath 10.  Tá tógáil le tosú ar Shráid an Rí Thuaidh, 

Baile Átha Cliath 7 agus Corr na Móna, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10 in 2019. 

 

Rinneadh 105 aonad Cuid V a éadáil in 2018 agus tá 200 aonad breise le soláthar in 2019. 

 

Leagadh béim arís agus arís eile sa Straitéis Tithíochta ar ról leanúnach tábhachtach na Tithíochta ar Cíos san 

Earnáil Phríobháideach.  Ag deireadh 2018, bhí 108 tionóntacht ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i 

réadmhaoin faoin tionscnamh Leasaithe Fhadtéarmaigh. 

 

Iasachtaí Tithíochta 

Cruthaíodh gur rogha mhaith a bhí inár Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) d’iasachtaithe áirithe ar bhaol dóibh a 

dteach a chailleadh agus ar mhian leo fanacht ina dtithe gan an baol a bheith rompu go n-athshealbhófaí a dtithe 

agus go gcuirfí isteach ar a dteaghlach. Go dtí seo, chríochnaigh 266 úinéir tí an próiseas SMC agus is tionóntaí 

de chuid CCBÁC anois, agus tá 52 iasachtaí eile ag gabháil tríd an bpróiseas SMC faoi láthair. 
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Morgáiste faoi thacaíocht an rialtais is ea Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann a tugadh isteach ar fud na tíre sna 

hÚdaráis Áitiúla go léir i bhFeabhra 2018. Tugadh an iasacht seo isteach, a bhfuil rátaí an-iomaíoch úis aici, le 

cúrsaí a dhéanamh níos fusa do cheannaitheoirí céaduaire iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste trí údaráis áitiúla. 

Fuair CCBÁC 428 iarratas in 2018 agus faomhadh 229 díobh. Lean 91 iarratasóir ar aghaidh chun morgáistí ar 

luach €18.8 milliún a tharraingt anuas. 

Tá an Scéim Cheannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí (féach Cuid 3 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 

2014) i bhfeidhm ó 2016. A fhad agus a shásaítear critéir áirithe, tugtar an deis do thionóntaí Údaráis Áitiúil a 

dtithe a cheannach ó CCBÁC ar phraghas lascainithe 40%, 50%, nó 60%, ag brath ar ioncam an teaghlaigh. Go 

dtí seo, léirigh 239 tionónta gur spéis leo a dtithe a cheannach. Chríochnaigh 88 tionónta a dteach a cheannach 

faoin scéim seo agus tá 48 iarratas á bpróiseáil faoi láthair.  

 

In 2018, bhain Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Bainte ráta bailithe 68.9% amach ar mhorgáistí, arbh 

ionann é sin agus €20 milliún ar an iomlán, agus ba ionann riaráistí agus €9 milliún.  

 

Cothabháil Tithíochta 

Stoc Tithíochta a Fheabhsú 

 

Rinne Cothabháil Tithíochta bainistiú ar beagnach 1,000 réadmhaoin fholamh a athchóiriú in 2018. Rinneadh na 

saghsanna seo a leanas de réadmhaoin a athchóiriú in 2018: 

 

Saghas Réadmhaoine An Líon a 

Athchóiríodh 

Teach 328 

Árasán 303 

Seanóir 338 

Iomlán 969 

 

Athchóiríodh an réadmhaoin seo sna Limistéar Riaracháin seo a leanas: 

 

An Lár An Lár 

Thuaidh  

An 

tIarthuaisceart 

An Lár Theas An 

tOirdheisceart 

Iomlán 

114 159 233 287 176 969 

 

Ba mhéadú 12% é seo ar an bhfigiúr don bhliain 2017. Áiríodh leis na 969 réadmhaoin a athchóiríodh 159 éadáil. 

Bhunaigh Cothabháil Tithíochta Creat nua Cothabhála Téarma in 2018, chomh maith. Déanfaidh sé seo na 

feabhsúcháin a rinneadh le blianta beaga anuas a chomhdhlúthú i dtaobh réadmhaoin fholamh a athchóiriú. 

Chomh maith leis sin, lean Cothabháil Tithíochta ar aghaidh lena clár ina ndéantar réadmhaoin a oiriúnú agus a 

shíneadh do thionóntaí faoi mhíchumas. Críochnaíodh 484 oiriúnú ar ár stoc tithíochta in 2018.  

 

Áirítear leo seo: 

Catagóir Líon 

Síntí 11 

Ardaitheoirí Staighre 39 

Rampaí 44 

Cithfholcadáin 170 

Mionoibreacha   220 

Iomlán 484 

 

 

Cíosanna 

Bhailigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath beagán de bhreis ar €81.5 milliún in ioncam cíosa i rith 2018. 
 

Sláinte Chomhshaoil (Caighdeáin Tithíochta Príobháidí ar Cíos) 
Tá freagracht ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath as caighdeáin cháilíochta a chur i bhfeidhm san earnáil 

tithíochta príobháidí ar cíos. Déanann Oifigigh Sláinte Chomhshaoil sa Rannóg Sláinte Chomhshaoil cigireachtaí 
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ar thithe príobháideacha ar cíos agus cuireann siad tús le gníomh forfheidhmithe, ionchúisimh ina measc, nuair is 

gá. Tugtar faoi chigireachtaí mar fhreagairt do ghearáin a dhéanann tionóntaí, ar bhonn réamhghníomhach agus 

maidir le réadmhaoin ar cíos sa Scéim Cóiríochta Cíosa, an Scéim Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta (an ÍCT) agus 

an Scéim Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean. In 2018, rinne Oifigigh Sláinte Chomhshaoil 

cigireacht ar 3,560 teach príobháideach ar cíos. Tugadh faoi 5,830 cigireacht, ar an iomlán, ar thithe 

príobháideacha ar cíos. I ngach cás ina ndearnadh cigireacht ar ligean ar cíos neamhchomhlíontacha, tugadh 

faoin ngníomh cuí forfheidhmithe. Seirbheáladh 3,367 fógra forfheidhmithe in 2018. Chinntigh na gníomhartha 

seo gur bhain réadmhaoin tiarnaí talún de 2,195 ligean neamhchomhlíontach an caighdeán amach agus gur 

chomhlíon siad an reachtaíocht a chinntíonn tithe níos sláintiúla agus níos sábháilte do thionóntaí.  

 

An tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil 

Is ionann an líon iomlán Teaghlach den Lucht Siúil i Limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 906 

(Comhaireamh Bliantúil an Lucht Siúil 2018), ar méadú 170 teaghlach é seo ar fhigiúirí 2017. Tá 148 teach in 8 

nGrúpscéim Tithe agus 91 bá in 5 Láithreán Stad ann a sholáthraíonn cóiríocht shonrach don Lucht Siúil do 239 

teaghlach.  

Rinneadh 33 leithdháileadh ar theaghlaigh an Lucht Siúil in 2018, ar méadú 11 theaghlach é sin ar 2017.  

Maireann 559 teaghlach an Lucht Siúil i gCóiríocht Bhuan, m.sh. tithíocht Chaighdeánach, Grúpthithíocht 

Shonrach an Lucht Siúil, cóiríocht Phríobháideach ar cíos, Comhlachtaí Faofa Tithíochta agus is méadú 35 

teaghlach é sin ar 2017. 

Tá 69 Teaghlach ag roinnt le tionóntaí, Láithreáin Stad le Seirbhísí, Cóiríocht Shealadach, Láithreáin 

Neamhúdaraithe agus is laghdú 143 teaghlach é seo ar 2017. 

Tá 104 teaghlach an Lucht Siúil ag cónaí i gCóiríocht Éigeandála.   

Tá 108 áititheoir neamhúdaraithe ag cónaí in aonaid ar fud limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

agus is laghdú suntasach é seo ar fhigiúr 2017. 

In 2018, chríochnaigh an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil an méid seo a leanas faoin bPlean Cóiríochta don 

Lucht Siúil: 3 chlós a athdhromchlú, 3 oiriúnú déanta ar sheomraí folctha, 1 shíneadh plódaithe, 3 athchóiriú 

déanta ar theach lae, 1 bhá sealadach, 1 oiriúnú déanta do riachtanais speisialta, 10 ndeisiúchán ar bhóithre 

agus cosáin. 

Phróiseáil an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil 1,194 iarratas ar chothabháil in 2018 agus níor críochnaíodh ach 

8 díobh faoi dheireadh na bliana. 

Leas Tithíochta 

Rinneadh eolas d’athstruchtúrú suntasach agus do na hathruithe suntasacha a rinneadh ar sholáthar seirbhíse a 

cuireadh i bhfeidhm laistigh den Rannóg Oibre Sóisialta i rith 2018 ag go leor rudaí: an t-athbhreithniú a rinneadh 

le déanaí ar an tseirbhís Oibre Sóisialta, an brú méadaitheach ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun 

freastal ar éilimh fhairsingithe a eascraíonn as an ngéarchéim Thithíochta, cruinnithe ina dhiaidh sin leis an 

mBainistíocht Shinsearach, an fhoireann agus Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean. Dhírigh na hathruithe seo ar 

chothromaíocht a bhaint amach ar bhealach níos éifeachtúla agus éifeachtaí idir riachtanais reatha Úsáideoirí 

Seirbhíse, na foirne agus na heagraíochta.  

 

Seo iad na príomhréimsí oibre: 

 

 Cuireadh Seirbhís Oibre Sóisialta do thionóntaí, an Lucht Siúil, agus iad siúd i Soláthar 

Tithíochta do Dhaoine gan Dídean, ar fáil trí Fheidhmeannacht Easpa Dídine Réigiún Bhaile 

Átha Cliath (DRHE) agus tugadh tacaíocht do dhaoine eile i dTithíocht Shóisialta ar fáil trí 

CCBÁC, m.sh. an ÍCT.  

 Chuir an fhoireann atá cláraithe mar Idirghabhálaithe Seirbhís Idirghabhála Pobail ar fáil. 

Déanann Oifigigh Eastát Tionscadail, Bainisteoirí Ceantair agus DRHE atreoruithe chuig an 

tseirbhís seo. 

 Tacaíocht a thabhairt d’Oifigí Ceantair (Bainisteoirí Ceantar Tithíochta, Oifigigh Tionscadal 

Eastáit agus Oifigigh Idirchaidrimh Sciath-Thithíochta); Cíosanna; Seirbhísí do Dhaoine Gan 

Dídean agus Leithdháiltí/Aistrithe. 
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 Comhpháirtíocht idirghníomhaireachta le Gníomhaireachtaí Reachtúla agus Neamhreachtúla 

agus seirbhísí sa chásobair agus ar choistí agus grúpaí oibre ilghníomhaireachta. 

 Bunaithe ar an mbonn eolais a fuarthas trína hobair le húsáideoirí seirbhíse, leanann an 

Rannóg le hathrú a shainaithint, athrú a chuimsiú i mbeartas agus tionchar a imirt ar athrú ar 

nithe a dhéanann difear do shaol daoine a d’fhéadfadh nach féidir leo abhcóideacht a 

dhéanamh dóibh féin. Rinneadh an idirghabháil beartais sin ar leibhéal Áitiúil, Náisiúnta agus 

Eorpach.  

 SORAM (Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis). Leanann Oibrí Sóisialta 

Sinsearach lena ról mar Ionadaí Údaráis Áitiúil Náisiúnta in Oifig Náisiúnta SORAM, agus 

oibríonn an t-oibrí i gcomhar leis na Gardaí, an tSeirbhís Phromhaidh, TUSLA agus an 

tSeirbhís Phríosúin agus freagracht air chun ciontóirí gnéis ardriosca a bhainistiú sa phobal.  

 

SEIRBHÍS LÍON NA NÚSÁIDEOIRÍ SEIRBHÍSE 

Dualgas  2,627 

Clinic 1,246 

Iarratais ar Fhorais Eisceachtúla Shóisialta (FES)  558 

Riar Cásanna Gníomhach in aghaidh an Oibrí Shóisialta 
ag aon tráth amháin 

35-40 

 

 

Atreoruithe 

 

CINEÁL AN GHNÓ FOINSÍ ATREORAITHE 

Míchumas 
Daoine Fásta Breacaosta agus Leochaileacha 
Tacaíocht Tionóntachta  
Leanaí agus Daoine Fásta a Chosaint  
Meabhairshláinte  
Foréigean Teaghlaigh  
Tuarascálacha Tithíochta 
Saincheisteanna Tithíochta 
Easpa Dídine  
Saincheisteanna Bainistíochta Eastáit 
Saincheisteanna Leighis 
Saincheisteanna Leasa 
Riaráistí Cíosa 

Féin-Atreorú ag Úsáideoirí Seirbhíse 
Atreoruithe ó Fhoireann CCBÁC, an méid seo 
a leanas ina measc: - 

 Bainisteoirí Tithíochta Ceantair 

 Oifigigh Eastát Tionscadail 

 Oifigigh Idirchaidrimh Sciath-

Thithíochta 

 Cíosanna Tithíochta 

 Seirbhísí do Dhaoine Gan Dídean 

 Leithdháiltí/Aistrithe Tithíochta 

 Sláinte Chomhshaoil 

Atreoruithe ó Ghníomhaireachtaí agus 
Seirbhísí Seachtracha Reachtúla agus 
Neamhreachtúla, an méid seo a leanas ina 
measc: - 

 Comhairleoirí Cathrach 

 Teachtaí Dála 

 Ospidéil 

 Altraí Sláinte Poiblí  

 Dochtúirí Ginearálta 

 Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 

 Daoine Eile lena mBaineann 

 

Faireachlann Tithíochta 

Seoladh Faireachlann Tithíochta Bhaile Átha Cliath (DHO), aonad nua gnó faoi Sheirbhísí Tithíochta agus Pobail, 

in Iúil 2018 mar iarracht chun dul i ngleic le Géarchéim Thithíochta Bhaile Átha Cliath. Faoi stiúir an Dr Dáithí 

Downey, oibreofar an t-aonad mar ghlór údarásach maidir le saincheisteanna tithíochta. 

Is é an ráiteas misin atá ag Faireachlann Tithíochta Bhaile Átha Cliath chun cabhrú le háit inacmhainne agus 

inbhuanaithe le cónaí ann a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath agus oibreoidh an Fhaireachlann lena chinntiú go 

mbuntacaíonn fianaise dhaingean le straitéisí, beartais agus cleachtais uile chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an 

Fhaireachlann in ainm is díriú ar gach gné den tithíocht agus comhoibreoidh DHO leis na rannóga tithíochta, 

pleanála, forbartha geilleagraí agus cuimsithe agus imeasctha laistigh de CCBÁC.  

 

Coiste Forbartha Áitiúla Chathair Bhaile Átha Cliath (an CFPÁ) 
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Cruinnithe agus Miontuairiscí an CFPÁ 

Chas an CFPÁ ar na dátaí seo a leanas i rith 2018: 
An 14 Márta; an 17 Bealtaine; an 4 Deireadh Fómhair; an 15 Samhain 
Tá miontuairiscí na gcruinnithe ar fáil ag: www.dublincity.ie/lcdc. 
 
Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021 

D’fhoilsigh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath (an CFPÁ) agus an Coiste Straitéiseach 

Boird um Fhorbairt Gheilleagrach agus Fiontraíocht, Plean Bliantúil 2018 den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 

Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021, ar plean reachtúil sé bliana é sin.  Áiríodh leis an bPlean, chomh 

maith, próifíl nuashonraithe shocheacnamaíoch de Chathair Bhaile Átha Cliath, bunaithe ar shonraí 

Dhaonáireamh 2016 agus foinsí eile. 

An Clár Gníomhachtaithe Cuimsithe Shóisialta agus Pobail 2018-2022 

Cistíonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an Clár Gníomhachtaithe Cuimsithe Shóisialta agus Pobail 

2018-2022 (SICAP) go náisiúnta.  Is é CFPÁ Chathair Bhaile Átha Cliath an t-údarás conraitheoireachta don chlár 

a sholáthraítear i gcúig ‘Bheart’ dhiscréideacha ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhí buiséad foriomlán 

€5.4 milliún aige in 2018.  I rith 2018, d’oibrigh cúig Chlárfheidhmeoir SICAP le 4,935 duine aonair agus 444 

grúpa pobail áitiúil ar fud na Cathrach.  I rith 2018, thug an CFPÁ faoi athbhreithniú dheireadh na bliana ar chlár 

2017 agus rinne sé athbhreithniú lár na bliana ar chlár 2018.   

An Clár um Fheabhsú an Phobail 2018 

In 2018, bhronn CFPÁ Chathair Bhaile Átha Cliath cistiú deontais caipitil €1,329,824 ar 137 grúpa pobail agus 

deonach agus €33,334 sa bhreis ar Bhotháin na bhFear faoin gClár um Fheabhsú Pobail Chathair Bhaile Átha 

Cliath 2018. 

Ciste Éire Shláintiúil 2018 

D’éirigh leis an CFPÁ €75,000 a fháil faoi Chiste Éire Shláintiúil 2018 chun gníomhartha áitiúla a chur i bhfeidhm 

a chomhfhreagraíonn do chuspóirí beartais náisiúnta a leagtar amach in Éire Shláintiúil, Creat le haghaidh Sláinte 

agus Folláine Fheabhsaithe 2013-2025.   

 

Ballraíocht agus Freastal an CFPÁ 2018  

Ainm an Bhaill Eagraíocht  
An 14 

Márta 

An 17 

Bealtaine 

An 4 

Deireadh 

Fómhair 

An 15 

Samhain 

An Comh. Paul 

McAuliffe 

(Cathaoirleach) 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
I láthair  I láthair  I láthair  

As 

láthair 

An Comh. Daithí 

Doolan 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
As láthair I láthair  As láthair 

As 

láthair 

An Comh. Éilis Ryan 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
As láthair As láthair I láthair  

N/B 

An Comh. Mannix 

Flynn 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
N/B N/B N/B I láthair  

An Comh. Dermot 

Lacey 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
I láthair  As láthair I láthair  

As 

láthair 

An Comh. Anthony 

Connaghan 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
As láthair I láthair  I láthair  

As 

láthair 

An Comh. Hazel de 

Nortúin 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
As láthair As láthair As láthair I láthair  

Brendan Kenny 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
I láthair  As láthair I láthair  I láthair  

Greg Swift 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 
As láthair I láthair  As láthair I láthair  

http://www.dublincity.ie/lcdc
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Ainm an Bhaill Eagraíocht  
An 14 

Márta 

An 17 

Bealtaine 

An 4 

Deireadh 

Fómhair 

An 15 

Samhain 

Martina Queally 
Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte 
I láthair  As láthair As láthair I láthair  

Ann Gilton Bord Oideachais agus Oiliúna As láthair As láthair N/B N/B 

Blake Hodkinson Bord Oideachais agus Oiliúna N/B N/B As láthair 

As 

láthair 

Anne Fitzgerald 
Comhpháirtíocht Bhaile Formaid-

Shéipéal Iosóid 
I láthair  I láthair  I láthair  I láthair  

Paul Rogers 
Comhpháirtíocht Thuaisceart 

Bhaile Átha Cliath  
I láthair  I láthair  I láthair  I láthair  

Mel Mac Giobúin LRP, Cuimsiú Sóisialta As láthair I láthair  I láthair  I láthair  

Maria Tyrell LRP, Cuimsiú Sóisialta I láthair  As láthair I láthair  

As 

láthair 

Claire Wheeler LRP, Timpeallacht  I láthair  I láthair  As láthair 

As 

láthair 

Jan Mingle LRP, Pobal agus Deonach  I láthair  As láthair I láthair  

As 

láthair 

Godfrey Chimbganda LRP, Pobal agus Deonach  
As láthair 

As láthair 
N/B N/B 

Máirín Ó Cuireáin LRP, Pobal agus Deonach  
I láthair  I láthair  As láthair I láthair  

Darragh O'Connor 
Comhairle Ceardchumann Bhaile 

Átha Cliath As láthair I láthair  I láthair  

As 

láthair 

Deiric Ó Broin DCU 
I láthair  I láthair  As láthair I láthair  
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Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Munna  

Lean obair ar aghaidh in 2018 ar chuspóir Phlean Ceantair Áitiúil Bhaile Munna a chur i bhfeidhm.   

Áiríodh leis seo: 

Tacaíocht a thabhairt, tríd an gCiste athnuachana Sóisialta, do 16 eagraíocht a sholáthraíonn seirbhísí i gceantar 

Bhaile Munna thar 7 bpríomhthéama: 

1. Comhfhorbairt Áite  

2. Oideachas, Foghlaim ar Feadh an tSaoil agus Oiliúint 

3. Sábháilteacht Phobail 

4. Sláinte agus Folláine 

5. Forbairt an Linbh agus Tacaíocht Teaghlaigh 

6. Na hEalaíona agus an Cultúr  

7. Caitheamh Aimsire agus Spórt 

 

Éachtaí eile in 2018: 

 Fuarthas cistiú agus ceapadh sainchomhairleoirí do Bhóthar Ceangail Choill Hampton a sholáthróidh 
nasc ríthábhachtach idir seanchodanna agus codanna nua an cheantair.  

 

 Tugadh faoi oibreacha feabhsaithe ag Leabharlann Bhaile Munna agus Linn Snámha Bhaile Munna.  
 

 Cuireadh soithí plandaí nua ar an bpríomhshráid 
 

 Droichead Dhroim Conrach: Cuireadh soilsiú nua in airde agus tugadh faoi oibreacha athchóirithe 
 

 

Tuarascáil ar Ghníomhaíocht Oifigeach Forbartha Geilleagraí 2018 

Ballymun 4 business (B4b) 

Bunaíodh B4b in 2016 chun tacú le gnólachtaí áitiúla i mBaile Munna agus chun deiseanna líonraithe gnó a 

thabhairt dóibh. Chuir B4b 6 chruinniú ar siúl ar fhreastail beagnach 200 gnó orthu. Chuir sé sin líonrú ar fáil 

dóibh agus cruthaíodh caidreamh nua idir gnólachtaí fuarthas atreoruithe.  Rannchuidíonn Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath lena láithreán gréasáin agus a hardáin meán sóisialta a bhainistiú agus chonraigh B4b gairmí 

meán sóisialta ar feadh 6 mhí chun próifíl an Chomhlachais a ardú.  Tugadh táillí ballraíochta €50 isteach in 

aghaidh an ghnólachta in 2018, chomh maith, a ghin ioncam €1,400 ioncam don líonra.  Faoi dheireadh 2018, bhí 

breis agus 30 ball ag B4b. Gineadh ioncam eile ó ranníocaíochtaí airgeadais a fuair Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath, Comhpháirtíocht Cheantar Iarthuaisceart Bhaile Átha Cliath (DNWAP) agus Banc-Aontas Éireann 

(AIB).  Bhain baill tairbhe, chomh maith, as físeáin a táirgeadh go gairmiúil chun a ngnó a chur chun cinn ar líne.   
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StartUp Ballymun 

Tá de chuspóir ag StartUp Ballymun deiseanna fiontraíochta agus gnó a chur chun cinn i mBaile Munna agus 

tuaisceart Bhaile Átha Cliath.  Cuireadh dhá imeacht ar siúl i Seomra Comhairle Bhaile Munna in 2018, ‘Export to 

Grow’ agus ‘Winning Dublin Businesses tell their stories’. Chláraigh breis agus 250 duine do na himeachtaí seo.  I 

measc na gcomhpháirtithe sa tionscnamh, tá Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) Chathair Bhaile Átha Cliath, DNWAP, 

B4b agus Fiontraíocht Éireann.  

Tá éiceachóras tacaíochta gnó tagtha chun cinn i mBaile Munna mar gheall ar na tionscnaimh thuas, agus ar an 

Mol Nuálaíochta Sóisialta, a chuireann spás comhoibre ar fáil.   

 

Mol Fiontraíochta Bia 

I rith 2018, chríochnaigh Deloitte staidéar indéantachta a dhéanann measúnú ar a inmharthana atá sé aonaid 

déantúsaíochta bia a thógáil i mBaile Munna.  Bhí toradh dearfach ar an tuarascáil sin a thugann le fios go bhfuil 

easpa mhór spáis chun gnólachtaí bia a scálú. Níl aon spás fágtha ag go leor bainisteoirí ionad fiontar agus tá 

liostaí feithimh fhada iontu. Thug roinnt taighde bhreise a rinneadh le baill de Shlabhra Bia Bhaile Átha Cliath le 

fios go mbeadh an-spéis ag 43% díobh ina leithéid de shaoráid. Is é an chéad chéim eile ná measúnú a 

dhéanamh ar shamhlacha inmharthana, léirithe spéise a iarraidh, agus oibriú le pleanáil ar an suíomh a 

dhiúscairt.  

Tuarascáil ar Bhainistiú Eastáit 

Gearáin fhrithshóisialta 2017 - 300 

Gearáin fhrithshóisialta 2018 - 564 

Tá méadú mór tagtha ar ghearáin fhrithshóisialta in 2018.  Tá roinnt cúiseanna féideartha leis seo. 

 Méadú ar mhangaireacht drugaí i gCeantar Bhaile Munna. 

 Níl cónaitheoirí sásta a thuilleadh chun glacadh leis an iompar sin agus is mó seans go 
ndéanfaidh siad gníomhaíocht fhrithshóisialta a thabhairt le fios.  

 Druga nua atá á úsáid é cnagchócaon agus tá méadú tagtha dá bharr ar iarraidh déirce, 
imeaglú, foréigean, goid agus atreoruithe cosanta leanaí agus atreoruithe faillí leanaí. 

Casann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an Garda Síochána le cónaitheoirí trí Fhóram Baile Munna 

Níos Sábháilte (‘Safer Ballymun Forum’) chun éisteacht le buarthaí an phobail agus aird a thabhairt orthu. Tá 

acmhainní breise tugtha ag Aonad Drugaí an Gharda Síochána i mBaile Munna agus glactar le cur chuige 

ilghníomhaireachta i leith fhadhb na ndrugaí a chomhrac, agus tá caidreamh láidir oibre mar thoradh air idir na 

gníomhaireachtaí go léir, lena n-áirítear Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte (FSS), Foirne For-Rochtana Drugaí, Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil Bhaile Munna agus an Garda 

Síochána. 

Bliain an-rathúil a bhí in 2018 i dtaobh bainistiú eastáit, agus rinneadh go leor oibre chun feabhas a chur ar an 

gcaighdeán maireachtála do chónaitheoirí i mBaile Munna agus fuarthas aiseolas an-dearfach ó chónaitheoirí a 

mhaireann sa cheantar.  
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An tAonad Trasfhoirmiú  

Tá an tAonad Trasfhoirmiú freagrach as clár athraithe agus claochlaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm san 

eagraíocht, agus oibríonn sé i ndlúthpháirt le gach rannóg. Is í aidhm an chláir chlaochlaithe ná a chinntiú go 

gcuirtear seirbhísí ar fáil ar an mbealach is éifeachtaí do shaoránaigh agus ar an mbealach is éifeachtúla don 

eagraíocht. 

 

Seirbhís do Chustaiméirí agus Soláthar Seirbhíse a Fheabhsú 

I rith 2018, ghlac an tAonad Claochlaithe ceannas ar na tionscnaimh straitéiseacha seirbhíse do chustaiméirí 

agus soláthair seirbhíse seo a leanas: 

 

 An Chairt Chustaiméirí agus an Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí nua 2018-

2020. 

 

 D’fhorbair an tAonad straitéis chun bainistíocht fheabhsaithe a dhéanamh ar ár gcainéil 

teagmhála custaiméirí (teileafónaíocht, comhfhreagras scríofa, seirbhísí ar líne, cuairteoirí 

aghaidh ar aghaidh agus na meáin shóisialta) chun feabhas a chur ar sheirbhís do 

chustaiméirí agus rochtain ar ár seirbhísí. 

 

 Meastóireacht a dhéanamh ar Chomhéadan na nÚsáideoirí/Eispéireas Úsáideoirí ar ár 

seirbhísí agus feabhsúcháin a shainaithint agus caighdeáin inúsáidteachta a mholadh do 

sheirbhísí amach anseo. 

 

 Iniúchóireacht Insiúltachta a dhéanamh ar Oifigí na Cathrach, i gcomhoibriú le Cathair 

Aoisbhá Bhaile Átha Cliath, a shainaithin seirbhísí ina bhfuil feabhsúcháin le déanamh chun 

rochtain ar ár seirbhísí a dhéanamh níos éasca do chustaiméirí a thugann cuairt ar ár n-oifigí. 

 

 Oibríodh go dlúth le Bainisteoirí Soláthair Seirbhíse chun feabhas a chur ar bhailiú agus 

tuairisciú sonraí don Phlean Soláthair Seirbhíse Bliantúil 2018 chun tuarascálacha ráithiúla 

fianaisebhunaithe a sholáthar don Chomhairle ar ár bhfeidhmíocht. 

 

 
Tionscadal um Chomhdhlúthú Iostaí – Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh 

I rith 2018, lean an tAonad Claochlaithe ag oibriú go dlúth leis na rannóga oibríochtaí agus le Foireann Dearaidh 

Chomhtháite chun riachtanais a dheimhniú agus chun an dearadh mionsonraithe a fhorbairt d’Iosta Oibríochtaí na 

Cathrach Thuaidh (NCOD) ar Bhóthar Theampall Mhaighréide, Baile Munna.  Tugadh faoi chomhairliúcháin 

fhorleathana leis an bhfoireann, na ceardchumainn, Comhairleoirí agus páirtithe leasmhara. 

 

I Samhain 2018, fógraíodh an tairiscint do thógáil an NCOD, agus is é an dáta deiridh d’aighneachtaí Márta 2019. 

Tá súil leis go gcuirfear tús le tógáil i lár 2019 agus tá an t-iosta le bheith ag feidhmiú faoi thráth déanach in 2020. 

 

Cuirfidh an NCOD breis agus 600 ball foirne ar fáil a mbeidh saoráidí ardchaighdeáin nua-aimseartha oifige agus 

leasa acu, chomh maith le stóir roinnte a tógadh le sainchuspóir agus réimse ceardlanna corparáideacha, scioból 

salainn agus páirceáil dromchla agus ilstórach.  Cuirfidh campas nua an iosta seirbhísí bunriachtanacha ar fáil, ar 

nós cothabháil bóithre agus tráchta, bainistíocht dramhaíola, cothabháil tithíochta, seirbhísí uisce dromchla agus 

tuile agus seirbhísí soilsithe phoiblí don chathair.  Tá ionad nua athchúrsála conláiste cathartha á lonnú taobh leis 

an iosta nua, chomh maith.  
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BETA Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  

Is é BETA meicníocht bheo na Comhairle Cathrach chun bealaí a shamhlú, a thástáil agus a chur i bhfeidhm 

chun an t-eispéireas ar an saol i gCathair Bhaile Átha Cliath a fheabhsú.  

 

Fuarthas breis agus 200 moladh tionscadail in 2018 ón bhfoireann, Comhairleoirí, saoránaigh, gnólachtaí agus 

turasóirí.  Tugadh tús áite dóibh seo gach ráithe, agus fiosraíodh 12 shaincheist/deis aonair, ina raibh páirt ag 

foireann i measc 16 aonad/rannóg den Chomhairle Cathrach.  

 

Baineadh triail phoiblí as dhá thionscadal BETA, agus críochnaíodh ceann amháin díobh agus rinneadh tuairisciú 

uirthi in 2018.  

 Sonraí Tiomána: An gcabhródh sonraí níos fearr faoi iompar tiomána linn chun cathair níos 

fearr a dhearadh? An mbeadh spéis ag saoránaigh na sonraí sin a thabhairt dúinn? 

 

 Pointí Leap: An bhféadfaimis béim níos fearr a leagan ar acomhail reatha iompair sa 

chathair? An gcabhródh sin le daoine a mbealach a dhéanamh timpeall na cathrach agus 

comharsanachtaí a neartú? 

 

Anuas air sin, cuireadh tús le taighde ar dhumpáil neamhdhleathach faoin Dúshlán Cathrach. 

 

Tháinig méadú ar phobal meán sóisialta an-ghníomhach BETA Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus 

glacann 8,500 duine páirt anois. 
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OIFIGÍ CEANTAIR 
 

 

Oifig an Lárcheantair 

Teach Avondale - Leagadh dromchla nua tarmac i limistéar an chlóis súgartha. Rinneadh an balla imlíne cúil a 

rindreáil agus tá suiteáil mhúrphictiúir, ar forbraíodh a dhearadh i gcomhar le cónaitheoirí an choimpléisc, 

beagnach críochnaithe anois. 

Teach an Bhaile Bhoicht - Tugadh faoi oibreacha suntasacha feabhsúcháin ar na hárasáin sa choimpléasc seo 

chun an timpeallacht fhisiciúil a uasghrádú agus chun bearta a fheabhsú chun dul i ngleic le hiompar 

frithshóisialta.  

I measc na n-uasghráduithe, bhí: 

   Soilsiú Poiblí Nua.  

 Deisiúcháin ar na staighrí, doirse nua slándála a shuiteáil agus uasghrádú ar an gCóras 

CCTV. 

   Rinneadh feabhsúcháin agus tírdhreachú nua sa chlós súgartha agus san Amfaitéatar. 

Tá scrúdú á dhéanamh faoi láthair ag oifig an Cheantair Láir ar an bhféidearthacht chun 2 árasán a athchumrú in 

aonad mór amháin a chruthóidh spásanna cónaithe níos mó laistigh den choimpléasc. A luaithe a chríochnófar an 

obair seo agus a chuirtear tuarascáil le chéile, cuirfear é faoi bhráid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil lena measúnú. Táthar ag féachaint le gach áit chónaithe a uasghrádú de réir mar a bhíonn fáil orthu. 

Beartaíonn oifig an Cheantair Láir, chomh maith, chun tabhairt faoi oibreacha purláin ina ndéanfar gach bloc a 

dheighilt trí bhalla agus ráillí, agus ina soláthrófar áiseanna páirceála, clóis súgartha, agus limistéir ghlasa do 

gach bloc. 

Lean oibreacha ar aghaidh ar rindreáil tosaigh na bríceadóireachta ar 2-6 Bóthar an Bhaile Bhoicht i rith 2018 

agus tá sé le críochnú faoi Mheitheamh 2019. 

Nuair a chríochnófar é, cuirfidh an bloc 7 n-áit chónaithe nua ar fáil do chónaitheoirí atá ina gcónaí faoi láthair i 

mbloc eile Bhailtíní an Chrócaigh.  

 

Bailtíní an Chrócaigh a Athfhorbairt - Leagadh 3 bhloc i gCoimpléasc Bhailtíní an Chrócaigh go luath in 2018 

anuas ar na teachíní tréigthe ar Ascaill Sackville. Bhí Croke Park Ltd. freagrach, chomh maith, as Cúirt San 

Andrias ar Chearnóg Ardoileáin a leagan. 

Tá oibreacha bunsraithe na Cúirte Liathróid Láimhe nua ar an suíomh críochnaithe anois. Tá an obair tosaithe ar 

urlár na talún agus an chéad urlár ar na ballaí inmheánacha agus seachtracha. Nuair a chríochnófar é sin, 

cuirfear tús le hobair ar thaobh Ghairdíní Sackville d’fhorbairt Bhailtíní an Chrócaigh. 

 

Cúirt Mhic Giobúin - Tugadh faoi ráillí a chur in airde lasmuigh de gach aonad ar urlár na talún timpeall ar na 3 

bhloc sa choimpléasc i Meitheamh 2018. 

 

Teach Shéamais Uí Lorcáin - Críochnaíodh cumhdach cosanta a shuiteáil ar na céimeanna taobh amuigh agus 

ar an staighre inmheánach chun cosc a chur ar shliseanna ar an staighre coincréite/guaiseacha sleamhnaithe 

agus sciorrtha.  

Tugadh faoi uasghrádú mór ar an gcóras téimh agus rinneadh coirí nua a shuiteáil i ngach aonad. 

 

Árais Naomh Muire - Thosaigh Clúid le hathchóiriú a dhéanamh ar Árais Naomh Muire in Eanáir 2018. 

Críochnaíodh na ballaí seachtracha ar an síneadh dhá urlár do thrí cinn de na bloic. Is é an sprioc reatha 

chríochnaithe don choimpléasc iomlán Eanáir 2020. 

Forbairt Oakley, Rae na Poibleoige - Tá obair bhunsraithe agus thógála an íoslaigh críochnaithe anois agus tá 

tógáil na mballaí seachtracha brící/bloc faoi lánseol anois a airde leis an gcéad urlár.  

Meastar, faoi láthair, go gcríochnófar an coimpléasc sa 3ú ráithe in 2019 agus cuirfidh sé 29 Aonad do Dhaoine 

Breacaosta ar fáil. 
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Suíomh Shráid an Iarnróid - Rinne Circle Housing iarratas pleanála, Uimhir Thagartha 4265/18, a cláraíodh an 

25/10/2018.  

Forbairt idir 4 agus 7 stór a bheidh sa tionscadal nuair a bheidh sé críochnaithe ina mbeidh an méid seo a leanas:  

(i) 47 áit chónaithe árasáin ina bhfuil an méid seo a leanas;  

(a) 10 n-árasán 3 sheomra leapa (arb árasáin dhá urlár cúig cinn díobh) 

(b) 27 árasán 2 sheomra leapa 

(c) 10 n-árasán 1 sheomra leapa 

(ii) Seomra cruinnithe pobail agus spásanna coimhdeacha ar leibhéal urlár na talún  

(iii) Bearta dearaidh fuinnimh in-athnuaite do gach áit chónaithe  

(iv) An pháirceáil reatha a athshocrú agus 21 spás páirceála, ar an iomlán, a sholáthar a dtagtar 

orthu ó bhealach isteach reatha ar Shráid an Iarnróid 

(v) Spás oscailte agus oibreacha tírdhreachaithe comhchoiteanna, foirgneamh stórála 

dramhaíola agus imfhálú páirceála rothar do 52 rothar 

(vi) Fostáisiún BSL, comharthaíocht eastáit, claíocha teorann imlíne an tsuímh, gléasra agus 

gach obair agus seirbhís forbartha ghaolmhar choimhdeach suímh 

 

Tugadh faoi chlár péintéireachta sna coimpléisc seo a leanas i rith 2018: 

 Teach an Bhaile Bhoicht, Ráillí agus Cóirithe Balcóine. 

 Cúirt Bhreandáin Uí Bheacháin: Fuinneoga, Ráillí, agus Doirse Tosaigh. 

 Cúirt Killane: Limistéir sheachtracha an choimpléisc. 

 Teach na Saoirse: Pasáistí agus Staighrí Inmheánacha. 

 Halla Uí Bhriain: Hallaí, Cinn Staighre, agus Banastair Inmheánacha. 

 Coimpléasc do Dhaoine Breacaosta Shráid Oiriall: Ráillí, Fuinneoga Tosaigh agus Cúil, 

Doirse. 

 Cúirt Mhuire: Limistéir sheachtracha an choimpléisc. 

 Teach Thomáis Uí Chléirigh: Taobh amuigh agus istigh de na limistéir chomhchoiteanna. 

 

Nuashonruithe ar Choimpléasc an Chlóis Súgartha Tugadh faoi obair uasghrádaithe ar na Clóis Súgartha sna 

Coimpléisc seo a leanas: 

 Plás Courtney:  Athdhromchlú an chlóis súgartha. 

 Teach Phádraig Uí Éanna: Uasghrádú ginearálta ar an gClós Súgartha. 

 

Feabhsúcháin ar Choimpléisc do Dhaoine Breacaosta 

 Sráid Oiriall:    Athdhromchlú an limistéir thosaigh le dromchla roisín. 

 Cnoc an tSamhraidh:   Córas nua CCTV.  

 Cúirt Lorcáin Uí Thuathail:   Athdhromchlú an limistéir thosaigh le dromchla roisín. 

      Uasghrádú ar Dhoirse agus Fuinneoga PVC. 

     Uasghrádú ar an gCóras Téimh. 

 Teach Thomáis Uí Chléirigh:             Córas nua CCTV. 

Tírdhreachú an Choimpléisc agus Feabhsúcháin ar Limistéar an Ghairdín 

 Teach Avondale:   Rinneadh limistéar tosaigh máguaird an Ghairdín a 

     athchur. 

 

 Teach Thomáis Uí Chléirigh: Tírdhreachú an Limistéir Chúil agus Glantachán in 

     Ardán Sheáin.  

                                                                               Baineadh Crann Marbh in Ardán Sheáin. 

        Athchuireadh na Soithí Plandaí Bláthanna. 
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       Dhá Cheapóg Ardaithe leagtha amach sa 

 choimpléasc. 

 Cnoc an tSamhraidh:  Cur ag Tosach an Choimpléisc. 

 

Triail Phíolótach a bhaint as an Scéim Inslithe - Tá Scéim Phíolótach chun insliú seachtrach a chur i dtithe 

agus chun téamh a uasghrádú beagnach críochnaithe sa Phort Thoir, áit a ndearnadh tithe CCBÁC in Ascaill an 

Ruiséalaigh, Ascaill Radharc na Mara, Bóthar Uí Bhairche, Bóthar Mhuire agus Bóthar Cheann Aird a uasghrádú. 

Aistreofar an scéim seo anois go dtí an Baile Bocht, ag tosú le Tithe CCBÁC ar Bhóthar na Tulchann. 

 

Teach Oscailte 45 Bailtíní an Chrócaigh - Mar chuid d’Fhéile Ailtireachta an Tí Oscailte (‘Open House’) a bhí ar 

siúl an 13-14 Deireadh Fómhair 2018, tugadh 45 Bailtíní an Chrócaigh siar chuig “Seascaidí na Saoirse” le 

troscán ón tréimhse sin, físeáin de chuairt an Phrionsa Rainier agus na Banphrionsa Grace ar Éirinn sa bhliain 

1961, taispeántas grianghraf leis an Ealaíontóir/Grianghrafadóir Jeanette Lowe a léirigh leagan go talamh de 3 

bhloc den choimpléasc, agus turais ar an mbloc nár leagadh agus ar an mbealach isteach túir a mheall breis 

agus 600 duine i rith dheireadh seachtaine na Féile. Bhí oscailt speisialta ag an Ardmhéara ar siúl do 

chónaitheoirí reatha agus iarchónaitheoirí an 11 Deireadh Fómhair. Sheol roinnt mhaith cónaitheoirí grianghraif 

stairiúla isteach lena dtaispeáint agus thug roinnt cónaitheoirí reatha cuairteoirí isteach sna tithe i rith na féile. 

 

Gairdíní Uí Dhuibheannaigh - Tosaíodh oibreacha ar 56 aonad nua tithíochta sóisialta a thógáil agus athruithe 

gaolmhara ar leagan amach reatha an bhóthair in Iúil 2018 agus tá siad le críochnú go luath in 2020.  Cuireadh 

tús leis an bpróiseas tairisceana chun an chuid eile den suíomh a fhorbairt i rith na bliana agus seolfar tairiscintí 

críochnaithe ar aghaidh go luath in 2019.  Chas Fóram Comhairliúcháin Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh, ina bhfuil 

cónaitheoirí áitiúla, ionadaithe ó phobail na comharsanachta agus ionadaithe poiblí áitiúil, sé huaire i rith 2018.  

Bhí an Fóram freagrach, chomh maith, as imeacht an-rathúil Ceardlainne/Comhairliúcháin Phobail a bhí ar siúl in 

Óstán an Ashling an 24 Deireadh Fómhair 2017. 

 

Páirc Bhricín - Críochnaíodh Céim a Dó den chlár athchóirithe “2 isteach in 1” i rith 2017 agus críochnófar Céim 

3, athchóiriú/nuachóiriú limistéar spás na Cistine/an Phobail agus córas uasghrádaithe CCTV a shuiteáil go luath 

in 2019. 

 

An Ríocht Phoiblí 

Tionscnamh CCTV - Laghdaigh seo teagmhais dumpála go mór. Beidh na ceamaraí i bhfeidhm go fóill ar feadh 

roinnt seachtainí le híomhánna ar féidir iad a úsáid a dheimhniú, agus chun dumpáil a dhíspreagadh sa cheantar. 

Cuireadh comharthaíocht fógra CCTV in airde sular thit an oibríocht CCTV amach. Tá na comharthaí a cuireadh 

in airde ilteangach (i nGaeilge, sa Pholainnis, sa Rómáin, sa tSínis agus sa Bhéarla).  

 

Tionscnamh in Aghaidh Salú ag Madraí - Chuir an tAonad Fearainn Phoiblí tús leis an tionscnamh nua in 

aghaidh salú ag madraí. Sainaithníodh roinnt mhaith baill dhubha pháirceanna agus salaithe ag madraí sa 

Cheantar Láir.  

Seo iad na ceantair ar díríodh orthu go dtí seo:  

Cearnóg Mhuinseo, Páirc Líneach, Loch-Chuach Bhaile Coimín agus Siúlán na Canála Ríoga ó Mheal 

Charlemont go Droichead Broome. An Port Thoir, an Bóthar Thiar, Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada Íochtarach agus 

Uachtarach, Sráid Fontenoy, limistéar na Margaí, Bóthar na gCloch.  

Aistreofar aonaid shoghluaiste ó cheantar go ceantar chun salú ag madraí a chomhrac. Déanfaidh aonaid málaí 

madraí a scaipeadh ar an bpobal chun feasacht ar dhea-chleachtas chun glanadh i ndiaidh do mhadra a chur 

chun cinn.  

 

Suirbhéanna ó Dhoras go Doras - Tá an córas bainistíochta ar chaidreamh le custaiméirí (BCC) á úsáid chun 

sráideanna a shainaithint ina bhfuil dumpáil neamhdhleathach á déanamh go rialta.  Scríobhtar chuig sealbhóirí 

tí, ina n-iarrtar orthu fianaise a sheoladh ar ais go bhfuil cuntas nó socrú acu le cuideachta cheadúnaithe 

diúscartha dramhaíola.  Díríonn Maoir Bhruscair ar sheoltaí teaghlach neamhchomhlíontach a thagann a fhad leis 

an doras agus a iarrann ar an sealbhóir tí fianaise a sholáthar ar conas a dhéanann siad a ndramhaíl a dhiúscairt. 

 

Tionscamh Frithdhumpála - Tá cur chuige ilghníomhaireachta ar bun i leith dumpáil neamhdhleathach a 

chomhrac ar Shráid Sherrard Íochtarach/Uachtarach agus Lána Dorset.  Is éard atá sa ghrúpa ná Fearann Poiblí 

an Cheantair Láir, Bainistíocht Dramhaíola, Sláinte Chomhshaoil, Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, 

Gníomhairí Dlí CCBÁC, an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim agus an Roinn Leasa Shóisialaigh. 
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Scríobhadh chuig úinéirí na n-aonad il-ligin agus tabharfar faoi chigireachtaí ar an réadmhaoin faoi na caighdeáin 

tithíochta agus na rialacháin um shábháilteacht ó dhóiteán.  Beartaítear chun ceamara CCTV a chur in airde chun 

monatóireacht bhuan a dhéanamh ar an tsráid agus déanfaidh na hoibrithe idirghníomhú leis an lucht dumpála trí 

mhicreafón nuair a fheictear iad i mbun dumpáil neamhdhleathach ar an tsráid. 

 

Boinn a bhFuil a Ré Caite a Dhiúscairt - Ceanglaítear i Rialacháin nua a tugadh isteach in 2017 ar 

mhiondíoltóirí clárú le REPAC chun go ndéanfar diúscairt shábháilte ar bhoinn a bhfuil a ré caite.  Tá laghdú 

tagtha a bhuíochas leis seo ar an líon bonn a dhéanann criúnna a choigistiú nó a dhóitear i dtinte cnámh.  I rith 

2018, lean Maoir Bhruscair agus Oifigigh Forfheidhmithe Dramhaíola le hiniúchadh a dhéanamh ar mhiondíoltóirí 

lena chinntiú go gcomhlíonann siad Rialacháin 2017. 

 

Comórtas Chomharsanacht na Cathrach - Imeacht fíorthábhachtach é seo ina n-oibríonn na comhlachais 

chónaitheoirí agus ghnó go léir le chéile le daoine a spreagadh chun feabhas a chur ar a dtimpeallacht.  Nuair a 

bhíonn Coiste Comharsanachtaí Cathrach atá éifeachtach agus díograiseach ann, cuirtear feabhas ar ár 

gceantair áitiúla agus ar chaighdeán beatha na gcónaitheoirí agus forbraíonn sé caidreamh maith leis an údarás 

áitiúil, scoileanna agus comhlachais ghnó eile. 

Díríonn Foireann Forbartha an Phobail go príomha ar thacú le breis agus 40 grúpa cónaitheoirí deonach áitiúil 

agus chun cabhrú le ar a laghad 3 ghrúpa nua a bhunú gach bliain. Baineadh seo amach in 2018, agus is cuid 

mhór de Chlár Chomharsanacht na Cathrach é. 

 

Torthaí foriomlána Cheantar Láir Chomharsanacht na Cathrach 2018 

D’fhógair an Ceantar Láir torthaí Chomórtas Chomharsanacht na Cathrach 2018. 

 Coimpléasc Seanóirí, an 2ú hÁit – Grúpa Deonach Chúirt an Bhaile Bhoicht 

 1 – 150 an 2ú hÁit – Cumann Cónaitheoirí Theachíní Shráid Uí Chiarabháin 

 Os cionn 151 Teach – Grúpa Comhshaoil Bhóthar na hOtharlainne agus Cheantar Bhóthar 

na hOtharlainne  

 Coimpléasc Árasán – an 2ú hÁit – Árasáin na Trá, Baile Átha Cliath 3 

 An Sráidbhaile Uirbeach is Fearr – an 2ú hÁit – Comhlachas Trádálaithe Shráid an 

Mhainéir/Bhóthar na gCloch 

 An Gairdín is Fearr – Buaiteoir – Lisa Connolly, 265 Bóthar Chluain Life 

 Tionscnamh Thimpeallacht an Phobail – Bailte Slachtmhara Shráidbhaile Bhaile Phib 

 Team Dublin Cleanup – Grúpa Gníomhaíochta na Canála Ríoga 

 Scoil – Bunscoil Shráid Ghairdinéir 

 Sráidbhaile Uirbeach – Bailte Slachtmhara Shráidbhaile Bhaile Phib 

 Sráid Úsáide Measctha – Cumann Cónaitheoirí agus Trádálaithe Shráid an Mhainéir, Bóthar 

na gCloch 

 Rannchuidiú Aonair – Gerard Scully, Teachíní Ashford 

 Gairdín Pobail – Bothán na bhFear an Phoirt Thoir 

 

Is í an Bhratach Chorcra an creidiúnú idirnáisiúnta d’ionaid bhaile um thráthnóna agus istoíche ó 5pm go 5am. 

Cinn scríbe ar leith iad cinn scríbe Brataí Corcra mar gheall gurb áiteanna beoga agus dea-bhainistithe iad.  

Bronnadh stádas Brataí Corcra ar an limistéar laistigh de Bhaile Átha Cliath in Eanáir 2017. Díríonn an limistéar 

seo ar cheantar Bhaile Átha Cliath a hAon a shíneann ó Shráid Uí Chonaill go Sráid Chéipil agus ó Shráid Parnell 

go dtí na Céanna. 

 

Rinneadh athmheasúnú ar Bhaile Átha Cliath a hAon in 2017 agus bhain sé Creidiúnú Eatramhach 

Athnuachana amach an 11 Eanáir 2018. Teastaíonn ardchaighdeáin ón mbratach chorcra, ar nós na Brataí 

Goirme a bhronntar a thránna, faoi na teidil seo a leanas: 

 Sláinte, ceadúnú, slándáil agus sábháilteacht 

 Bainistíocht ar iompar go déanach san oíche agus bainistíocht sa ríocht phoiblí 

 Fáilteachas agus siamsaíocht 

 Pleanáil agus forbairt 

 Cónaitheoirí agus tomhaltóirí 

http://www.dublintown.ie/dublin-one/
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Oifig Cheantar an Lárdheiscirt 

Feabhsúcháin ar an bhfearainn Phoiblí 

Críochnaíodh trí bhabhta de ghlanadh dian i limistéir thráchtála an tsráidbhaile ina mbíonn go leor daoine 

mórthimpeall an Cheantair Thoir Theas i rith na bliana.  Ba éard a bhain leis an obair seo ná úsáid a bhaint as 

gail ísealbhrú ardteochta ar na cosáin chun guma coganta agus ruaimeanna agus salú ag madraí a bhaint, 

troscán na sráide a ghlanadh, dífhabhtán a scaipeadh ar limistéir inar theastaigh sé, timpeall ar araidí, agus 

dramhaíl a bhaint.  Tugadh faoin obair istoíche le míchaoithiúlacht do thrádálaithe a sheachaint, agus chun na 

cónaitheoirí, más cuí, a chur san áireamh chomh maith.   

Liostaítear na limistéir shráidbhaile thíos: 

 Sráidbhaile Raghnallach 

 Sráidbhaile Ráth Maonais 

 Sráidbhaile Dhomhnach Broc 

 Sráidbhaile Dhumhach Thrá 

 Sráidbhaile Ráth Garbh 

 An Rinn 

 Crois Araild 

 Tír an Iúir 

 An Baile Gaelach 

 Droichead na Dothra 

 Baile an Mhuilinn 

 Sráid Bhagóid Uachtarach agus Íochtarach 

 

Bailte Slachtmhara 2018 - Fógraíodh torthaí na mBailte Slachtmhara an 25 Meán Fómhair 2018 agus rinne 
gach ceann de na hiontrálaithe sa Cheantar Thoir Theas a marcanna a fheabhsú bliain ar bhliain le cúig bliana 
anuas. Tá na hiontrálaithe liostaithe thíos lena marcanna don bhliain 2018 agus 2017.  
 

Catagóir Iontrálaí Marcanna 2018 Marcanna 2017 

E Tír an Iúir  297 292 

D Barra an Teampaill  286 283 

B Dumhach Thrá  297 289 

B Domhnach Broc  287 276 

B Raghnallach  252 249 

 

Tugann pobail Dhomhnach Broc, Raghnallach, Dhumhach Thrá agus Thír an Iúir faoi obair ollmhór gach bliain 

chun na sráidbhailte a dhéanamh glas agus a ghlanadh don chomórtas mór le rá agus an-iomaíoch seo.  Is iad 

na buntáistí, gan aird ar na torthaí, ná comhtháthú pobail, nasc a dhéanamh le daoine scoite agus cabhrú le go 

leor daoine a bhfuil dúshláin rompu ina saol. 

 

Ealaín ar Bhoscaí Soilse Tráchta - Cruthaíonn an tionscnamh seo dath sa chathair agus laghdaíonn sé na 

costais a bhaineann le graifítí a bhaint. Críochnaíodh 18 mbosca sa Cheantar Thoir Theas i rith 2018. 

Gradaim Chomharsanacht Cheantar an Lárdheiscirt - spreagann Gradaim Chomharsanacht Chathair Bhaile 

Átha Cliath daoine ar gach aois chun a bpáirt a ghlacadh in áit mhealltach a dhéanamh de chathair Bhaile Átha 

Cliath. Comórtas ceantarbhunaithe é agus tá 3 chatagóir ar leith ann: gnó, cónaithe agus scoileanna. Fuarthas 

145 iontráil i measc na gcatagóirí éagsúla sa chomórtas seo don Cheantar Thoir Theas in 2018.  

 

Plás Dhomhnach Broc - Suiteáladh suíochánra agus racaí rothar nua ag an bplás i nDomhnach Broc. 
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An Tionscnamh Bailithe Duilleog - Bhí an-rath ar an tionscnamh bailithe duilleog arís in 2018, a bhuíochas leis 

an mbaint a bhí ag grúpaí pobail, cumainn chónaitheoirí agus daoine aonair ar fud an Cheantair Thoir Theas. 

Sholáthair an Ceantar Thoir Theas an trealamh, málaí, lámhainní, sluaistí, séidirí duilleog agus socraíodh go 

mbaileofaí málaí duilleog a bailíodh a bhaint. 

Rinneadh thart ar 850 iarraidh ar mhálaí líonta a bhailiú ó ghrúpaí agus daoine aonair. 

Rothair Thréigthe - Baineadh 156 rothar / rothar páirteach tréigthe ón gCeantar Thoir Theas in 2018, bhí an 

chuid ba mhó díobh seo i limistéar lár na cathrach.  Cruthaíonn an t-oibriúchán seo spás do pháirceáil rothar agus 

glanann sé frámaí srl. ón limistéar. Baintear glais rothair atá tréigthe, chomh maith. 

Suíochánra Nua - Suiteáladh suíochánra nua ar Shráid Phádraig, Sráid an Rí Theas agus Faiche Stiabhna 

Thiar. 

 

Tionscadail 

Plean Feabhsúcháin Shráidbhaile Ráth Garbh (PFS) - Is é athdhearadh Pháirc Herzog an ghné dheiridh de 

PFS Ráth Garbh atá le déanamh. D’oscail an tArdmhéara an Limistéar Súgartha Dúlra go hoifigiúil an 13 Meán 

Fómhair 2017. Tosaíodh oibreacha chun an Limistéar Ilúsáide Cluichí (MUGA) a thógáil ar shuíomh na faiche 

bollaí i Samhain 2018. Céim 2 de na hoibreacha a bheidh i gceist leis seo. Tá oibreacha chun an t-ionad ‘fág 

anseo’ a athailíniú ar bun agus ba cheart go mbeidís críochnaithe go luath in 2019. Rachfar i ngleic le 

tírdhreachú, claíocha teorann agus limistéar an charrchlóis i gcéim 3 in 2019. 

Páirc Ghairdíní Raghnallach - Glanadh an príomhbhealach isteach áirseach chuig an bpáirc in Aibreán 2018. 

Cheap Seirbhísí Páirceanna conraitheoir chun na cosáin a uasghrádú sa pháirc agus chun dul i ngleic le 

saincheisteanna draenála ag taobh Chelmsford. Tá na hoibreacha seo tugtha chun críche anois. Pléifear binsí na 

páirce a athsholáthar, faoi réir cistiú, don bhliain 2019. 

Plean Feabhsúcháin Timpeallachta Áitiúla na Rinne-an Bhaile Ghaelaigh (LEIP) - Glacadh le Plean 

Feabhsúcháin Timpeallachta Áitiúla na Rinne-an Bhaile Ghaelaigh (LEIP) ag cruinniú Choiste an Cheantair Thoir 

Theas i  Meitheamh 2017. Beartaítear anois chun iarratas pleanála a ullmhú faoi Chuid 8 de na Rialacháin um 

Pleanáil agus Forbairt, 2001, chun (1) Cearnóg na Leabharlainne agus (2) Bóthar Cambridge a athdhearadh. 

Cearnóg na Leabharlainne - (Mitchell & Associates) Cuireadh cruinnithe le páirtithe leasmhara inmheánacha ar 

bun i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2018. Cuireadh cruinniú ar siúl le gnólachtaí áitiúla chun plé a 

dhéanamh ar shocruithe páirceála / lódála an 5 Nollaig 2018. Tá dréachtdearadh á ullmhú agus cuirfear 

ceardlann phoiblí do gach páirtí leasmhar ar siúl go luath in 2019. 

Bóthar Cambridge - (Redscape Architects) Cuireadh ceardlann tosaigh phoiblí ar siúl maidir le Bóthar 

Cambridge Déardaoin, an 30 Lúnasa 2018 in Ionad Pobail na Rinne agus an Bhaile Ghaelaigh ar Shráid Chláir 

Fhada. Thit cruinnithe le páirtithe leasmhara inmheánacha amach i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2018 

agus dréachtaíodh dearaí, bunaithe ar chomhairliúcháin a tugadh go dtí an dara ceardlann / cruinniú poiblí an 28 

Samhain 2018. Tá roinnt mionleasuithe á ndéanamh faoi láthair ar an togra agus tá súil leis go leanfar ar aghaidh 

le próiseas Chuid 8 go luath in 2019. 

 

Forbairt Pobail - Rinne breis agus 750 imeacht aonair ceiliúradh ar phríomhdhátaí bliantúla, ceiliúradh sonrach 

bliantúil agus téamaí i ngach sráidbhaile chun saol na gcónaitheoirí go léir a fheabhsú agus a shaibhriú. I measc 

na n-imeachtaí, bhí clár na Cásca, clár Oíche Shamhna agus clár Soilsithe Crann Nollag inár sráidbhailte go léir. 

Bhain breis agus 18 lá féile leis seo, as féin, a rinne ceiliúradh ar na dátaí tábhachtacha bliantúla féilire seo.  

Féile na Cásca (6) Féile Oíche Shamhna (7) Féile na Nollag (10) 

Fiabhras Féile agus Laethanta don Teaghlach (11) Cóisirí Sráide / Laethanta Spraoi (12) Cóisirí Gairdín (5) 

   

Bímis ag Siúil ‘s ag Caint - Thit breis agus 300 siúlóid amach a dhírigh ar choimeád aclaí, casadh le daoine 

agus go leor a fhoghlaim faoinár gCathair Álainn. 

 

Margaí Sráidbhaile - Tugadh cúnamh agus tacaíocht do phríomh-mhargaí Sráidbhaile ar fud an Cheantair Thoir 

Theas agus rinneadh forbairt gheilleagrach agus gnó áitiúil a chur chun cinn. 

Cairde Spásanna Glasa/Friends of Green Spaces - Forbraíodh breis agus fiche tionscadal ar leith in 2018 a 

rinne rannpháirtíocht chathartha agus feabhsú na Timpeallachta a chur chun cinn. 
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Tionscadal na gCuibhreann - Rinneadh bainistiú agus forbairt ar bhreis agus 50 cuibhreann i bPáirc Hoirbeaird 

agus Páirc na Rinne. 

 

Do Cheantar faoi Bhláth ag Díolacháin Mhóra Bhláthanna Bláthaithe! - Thit 10 ndíolachán plandaí samhraidh 

amach i rith na bliana. 

 

6 Sheó Madraí - Úinéireacht fhreagrach ar mhadraí a chur chun cinn ar fud an Cheantair Thoir Theas. 

 

Ealaíona sa Phobal - Ceiliúradh a dhéanamh ar na hEalaíona le roinnt gníomhaíochtaí bunaithe ar na healaíona, 

Bloomsday, Lá Yeats, Raonta Siúil Sráidbhaile, Ceol sa Phobal agus Turais Stairiúla. 

 

Deontais Phobail 2018 

         Líon na nDeontas   Méid  

Deontais Dhroichead Thomáis Uí Chléirigh:    20    €61,950 

Oideachas Neamhfhoirmiúil Aosach:       27                            €17,115 

Deontais Ghinearálta Phobail:                170                €63,500 

 

Tugadh idir chúnamh agus chomhairle maidir le Deontais Aviva agus próiseas an Chiste um Shochar Pobail ó 

Dhramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath.  

 

Féile Dhugairí agus Dheamhain Oíche Shamhna - Féile Oíche Shamhna is ea Dugairí agus Deamhain 

(‘Dockers and Demons’) don Rinn / an Baile Gaelach / Ceantar na nDugaí a seoladh in 2017. Is é aidhm agus 

misean na féile chun ceangail níos fearr a chruthú idir pobail an Bhaile Ghaelaigh, na Rinne agus Cheantar na 

nDugaí chun an brú a bhaint a bhíonn ar na comhlachtaí pobail agus póilíneachta i rith Oíche Shamhna ar oíche 

na dtinte cnámh trí ghníomhaíochtaí eile a chur ar fáil i rith na tréimhse go díreach roimh an 31 Deireadh Fómhair 

agus ar an oíche féin. Tá an tionscadal seo an-tiomanta do ghrúpaí agus daoine aonair ó gach glúine agus cúlra 

a chuimsiú, iad siúd a fhágtar ar lár ag iarrachtaí an phobail, uaireanta, agus iad siúd nach gcuirtear san áireamh 

i dtionscadail chuimsithe agus struchtúir chistithe shóisialta an phobail. Bhí an rath geal orainn in 2018 i ndiaidh 

gur leagadh na himeachtaí seo a leanas amach agus gur reáchtáladh iad go léir agus gur fhreastail go leor 

daoine orthu agus gur tugadh aiseolas maith orthu, agus gur baineadh cumhdach maith caidrimh phoiblí amach 

ar RTÉ agus sna meáin áitiúla. Thug na Gardaí le fios nach ndearnadh an oiread céanna tinte cnámh a thógáil, 

nach raibh an oiread céanna iompar frithshóisialta ar siúl agus go raibh rannpháirtíocht thréan ann i measc an 

phobail.  

Bhí na himeachtaí seo a leanas ar siúl san fhéile: 

 Cathair na Sufraigéidí - an Taispeántas ‘Mná agus an Vóta i mBaile Átha Cliath’ (‘Women and 

the Vote in Dublin’) agus Taispeántas Ealaíne na Féile CMYS (‘Chamber Music in Yellow 

Springs’). 

 Ionad Pobail na Rinne agus Fóram Seirbhísí Pobail na Rinne - Dioscó Zombaithe - Clann na 

nGael. 

 The Curious Cabaret - ag tosú ag Eaglais Naomh Maitiú. 

 Ceardlann Déanta Lóchrann – Ionad Pobail na Rinne-an Bhaile Ghaelaigh, Sráid Chláir 

Fhada. 

 Siúlóid Sufraigéidí leis an Staraí cónaithe CCBÁC, Maeve Casserly, Sráid an Phiarsaigh. 

 Rince Tae Bhál Ollphéisteanna na Seanóirí - Clann na nGael. 

 Féile Puimcíní agus Prátaí - Teach Uí Fhaoláin, an Rinn. 

 Ceardlann Déanta Lóchrann Oscailte RICC, Sráid Chláir Fhada. 

 Atiomnú foirmiúil Eaglais agus Reilig Naomh Maitiú, an Baile Gaelach. 

 Ionad Pobail na Rinne-an Bhaile Ghaelaigh — Campa Pobail Oíche Shamhna: Fóram 

Seirbhísí Pobail na Rinne – Gníomhaíochtaí Éagsúla Oíche Shamhna 
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 OÍCHE SHAMHNA, Dé Céadaoin, an 31 Deireadh Fómhair.  

 Campa Spóirt Oíche Shamhna CCBÁC agus FAÉ – an 30 Deireadh Fómhair-an 2 Samhain. 

 Cóisir Réamh-Mhórshiúl Oíche Shamhna Fhóram Seirbhísí Pobail na Rinne - Ionad Spellman. 

 Mórshiúl Dugairí agus Deamhan II Oíche Shamhna, Ionad Pobail na Rinne. 

 Cóisir Shráide agus Féasta na nDugairí agus nDeamhan ar Shráid Chláir Fhada. 

Tá sonraí iomlána faoi Fhéile na nDugairí agus nDeamhan ar fáil ag 

www.dockersanddemons.com  

 

I measc na dTionscadal eile a bhí ar siúl sa Cheantar Thoir Theas, bhí: 

 Oíche Bronnta Duaiseanna Fhéile Puimpcíní agus Fear Bréige Dhumhach Thrá, Halla 

Theampall Chríost. 

 Cóisir Oíche Shamhna do Thuismitheoirí agus Lapadáin, Club Evergreen, Tír an Iúir. 

 Margadh Oíche Shamhna — Páirc na dTor. 

 Cóisir Oíche Shamhna Anamacha Uile Dhomhnach Broc — Domhnach Broc 

 Limistéar Súgartha Bhóthar an Rosa. Osclaíodh Limistéar Súgartha Bhóthar an Rosa go luath 

in 2018 agus tá an dealramh air gurb áis fháilteach agus a bhfuil an-tóir í. 

 CCTV. Suiteáladh ceamaraí nua ar choimpléisc ar Shráid Bhríde, Bóthar Bhríde agus Bóthar 

an Rosa. 

 Cásanna Araidí. Suiteáilte ag Garrán Grove agus Gairdíní na mBráithre Bána. 

 

Oifig Cheantar an Lárdheiscirt 

Tá an Ceantar Theas-Láir ar cheann de 5 limistéar riaracháin i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a 

chomhordaíonn soláthar seirbhísí sa chathair. Tá daonra thart ar 105,000 duine sa cheantar agus tá sé suite i 

gceathrú thiar theas Chathair Bhaile Átha Cliath.  Tá go leor pobail agus comharsanachtaí seanbhunaithe ann, na 

Saoirsí, Inse Chór, Cill Mhaighneann, Séipéal Iosóid, Baile Formaid, an Cloigín Gorm, Droimeanach, Rialto, 

Cromghlinn agus an Carnán ina measc. 

Anuas ar sheirbhísí áitiúla a sholáthar ó oifig an Cheantair Theas-Láir i Lána Mhuire Mhaith, Bóthar San Aignéas i 

gCromghlinn, Ionad Cathartha Bhaile Formaid agus Ionad Pobail Ghort na Silíní, tá baint ag oifig an Cheantair 

Theas-Láir i roinnt mhaith tionscadail Athnuachana, Teach an Charnáin, Gairdíní San Treasa agus Eastát Mhichíl 

ina measc.  Bíonn baint, chomh maith, ag oifig an Cheantair Theas-Láir le tionscadail thábhachtacha ríochta 

poiblí, Sráid na Craenach/Lána Theach an tSiúcra, Sráid San Proinsias, an Carnán, Sráid na Mí, Sráidbhaile 

Chromghlinne, Páirc San Audeon, Páirc Shráid Bhun Droichid, Eaglais Lúcáis, Reilig Shéamais agus faiche uile-

aimsire an Chloigín Ghoirm ina measc. 

Oibreacha Shráid na Craenach/Lána Theach an tSiúcra - tosaíodh le leathnú na gcosán reatha agus caolú an 

charrbhealaigh, chun barr feabhais a chur ar rochtain choisithe feadh an bhealaigh thábhachtaigh agus 

ghnóthaigh turasóireachta seo i Lúnasa 2017 agus tugadh chun críche iad i bhFeabhra 2018. 

 

Sráid San Proinsias - tosaíodh le hobair mhionsonraithe dhearaidh in 2018 ag féachaint le cuireadh a thabhairt 

do thairiscintí i ráithe 2 2019. Tá súil leis go dtosófar na hoibreacha tógála go déanach in 2019/go luath in 2020.   

Déantar soláthar sa Phlean do thimpeallacht a thacaíonn níos mó le coisithe, agus a spreagann daoine chun 

cuairt a thabhairt ar Shráid San Proinsias agus an ceantar máguaird ar cois.  Tacaíonn sé, chomh maith, le 

hoibriú leanúnach tráchtála cheathrú na nEalaíon agus na Seandachtaí.   Is éard atá sa scéim feabhsaithe 

timpeallachta ná feabhsúcháin a dhéanamh ar an ríocht phoiblí fad iomlán Shráid San Proinsias, Lána Hanover 

agus cuid de Shráid an Déin. Áireofar leis na hoibreacha a bheartaítear feabhsúcháin ar shíntí starracha an 

cholbha, athphábháil a dhéanamh ar an gcosán, ardchláir ardaithe acomhail, glasú agus tírdhreachú, seastáin 

rothar, athdhromchlú an charrbhealaigh, trasrianta ardaithe coisithe agus feabhsúcháin ar shoilsiú poiblí.    

 

Plean Feabhsúcháin Timpeallachta an Charnáin - Rinneadh comhaontú ar Iarratas Pleanála Chuid 8 ar 

Phlean Feabhsúcháin Ríochta Poiblí don Charnán ag cruinniú na Comhairle Cathrach i Samhain 2018.  Áirítear 

http://www.dockersanddemons.com/
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leis an bplean fís chomhtháiteach d’fhorbairt fhisiciúil agus timpeallachta Shráidbhaile an Charnáin agus tá bearta 

ann chun an Sráidbhaile a thírdhreachú trí chrainn oiriúnacha a chur, páirc líneach agus gnéithe breise ríochta 

poiblí a chur leis, cosáin, colbhaí, lárstráicí, troscán sráide, soilsiú sráide agus páirceáil san áireamh. 

Sráid na Mí - Ceapadh sainchomhairleoir in 2018 chun ullmhú iarratas pleanála chuid 8 a éascú ar Shráid na Mí 

agus a timpeallacht. Déanfar cur síos sa Phlean ar shraith feabhsúchán ar Shráid na Mí chun barr feabhais a 

chur ar úsáid agus mealltacht na sráide, na limistéir ríochta poiblí go léir ina measc. Léireofar sa dearadh, chomh 

maith leis sin, próifíl mhiondíola/mhargaidh Shráid na Mí.  

Uasghrádú ar Shráidbhaile Chromghlinne - Críochnaíodh oibreacha chun an fearann poiblí a uasghrádú in 

oirthear Shráidbhaile Chromghlinne ón acomhal le Bóthar an Mhuilinn Ghaoithe go dtí Páirc San Aignéas i Nollaig 

2018. 

Áiríodh leis na hoibreacha: 

 Duirleogaíocht agus leaca a chur in áit an chosáin a bhí ann, cosúil leis sin atá ar an taobh 

thiar den bhóthar.  

 Na cáblaí leictreacha lasnairde a bhaint agus cuaillí atá cosúil leo siúd a cuireadh in airde in 

2008 ar an gcosán ar an taobh eile a chur in ionad an chuaille solais. 

 Trasrian uathoibrithe coisithe a sholáthar ag acomhal Shráidbhaile Chromghlinne/Bhóthar an 

Mhuilinn Ghaoithe. 

 Lánaí rothar agus seastáin rothar a sholáthar. 

 Crainn bhreise a chur. 

 Carrpháirceáil leasaithe. 

 

Páirc San Audeon, an tSráid Ard - Tosaíodh oibreacha chun barr feabhais a chur ar inrochtaineacht, 

tréscaoilteacht agus gluaiseacht timpeall Pháirc San Audeon i nDeireadh Fómhair 2017 agus tugadh an chuid ba 

mhó díobh chun críche go déanach in 2018. Tá an pháirc le hathoscailt in Earrach 2019. 

Is éard atá san fhorbairt ná oibreacha chun feabhsúcháin a dhéanamh ar Pháirc San Audeon mar chuid de na 

moltaí a chuimsítear i Straitéis Glasaithe na Saoirsí (2014). Tá sé de chuspóir ag an tionscadal chun na 

deiseanna le haghaidh spás oscailte agus ríocht phoiblí ardchaighdeáin, inúsáidte, agus thaitneamhach a 

uasmhéadú ag Páirc San Audeon agus a léiríonn stair an tsuímh. Beidh gairdín súgartha sa bhealach isteach 

athchumraithe ar an taobh thiar. 

 

Páirc Shráid Bhun Droichid - Rinneadh comhaontú ar iarratas pleanála Chuid 8 do pháirc phoiblí nua ar Shráid 

Bhun Droichid ag cruinniú na Comhairle Cathrach i Nollaig 2017. Cuirfear limistéir thírdhreachaithe chrua agus 

bhoga, cur crann, spás taibhithe ilfheidhmigh, limistéir shúgartha agus cuibhrinn/gairdín pobail ar fáil sa pháirc a 

bheartaítear. Is dócha go gcuirfear tús le hoibreacha tógála in 2019. 

 

Eaglais Lúcáis - Críochnaíodh caomhnú Eaglais Lúcáis agus úsáidtear an foirgneamh mar chóiríocht oifige 

anois. Chruthaigh an Chomhairle Cathrach páirc bheag uirbeach sa reilig thuaidh (a fhéachann amach ar Ascaill 

Lúcáis) agus thug sí faoi fheabhsúcháin ar an reilig theas (tagtar air trí Chearnóg an Mhargaidh Nua). Tosaíodh 

oibreacha ar an dá reilig in 2017/2018. Beartaítear go n-oibreofar an pháirc a fhéachann amach ar Ascaill Lúcáis 

de réir ghnáthuaireanta oscailte na páirce agus is féidir cuairt a thabhairt ar an reilig theas trí choinne.  

 

Reilig Séamais, Sráid San Séamas - Cuireadh tús le clár athchóirithe sa reilig stairiúil seo chun conláiste 

inrochtana a sholáthar a chuireann le heispéireas cuairteoirí a thugann cuairt ar an miondrioglann a forbraíodh le 

déanaí i Meán Fómhair 2018. Áirítear leis suirbhé ar bhail a dhéanamh ar gach séadchomhartha agus ar an 

mballa stairiúil atá timpeall ar an reilig, breis agus 300 séadchomhartha agus an balla teorann a chaomhnú agus 

a dheisiú. Áireofar le Máistirphlean a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don reilig cosán inrochtana soilsithe ar fud 

na reilige agus oibreacha gaolmhara tírdhreacha. Beartaítear, chomh maith, straitéis léirmhínitheach a fhorbairt 

don reilig. 

 

An Cloigín Gorm - páirc uile-aimsire. Tosaíodh oibreacha chun páirc uile-aimsire faoi thuilsoilse lánmhéide 4G 

nua a shuiteáil a thiocfadh in ionad na páirce féir taobh leis an Ionad Pobail agus Óige in Iúil 2018 agus 

críochnaíodh iad i Nollaig. 
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Baile Formaid - Tugadh faoi fheabhsúcháin sráid-dreacha ar na limistéir shiopadóireachta ar Bhóthar Bhaile 

Formaid.  Chabhraigh soilsiú na Nollag agus Aonach na Nollag san Ionad Cathartha le spiorad na féile a chruthú 

sa cheantar.  Tugadh faoi oibreacha feabhsúcháin i bpáirceanna in California Hills, Markievicz, Le Fanu agus 

Páirc an Ionaid Chathartha.  Tá 72 aonad mearthógala i nGleanntán an Leamháin beagnach críochnaithe, agus is 

amhlaidh atá 72 aonad a thóg Co-operative Housing i nGort na Silíní.   Tá an Plean Gníomhaíochta ‘Making 

Cherry Orchard Better’ á chur i bhfeidhm i nGort na Silíní, agus tá obair ar siúl ar an bPlean Ceantair Áitiúil.   

Bronnadh deontais ar chúig ghrúpa chun gníomhaíochtaí lasmuigh d’uaireanta a sholáthar do dhaoine óga, a bhí 

ar cheann de na saincheisteanna a sainaithníodh sa Phlean Gníomhaíochta - an gá atá le níos mó díobh. 

Leanann Bothán na bhFear ag fairsingiú, cuireadh tús le ranganna rince bálseomra, agus tá an chuma air go 

bhfuil an-tóir orthu agus osclaíodh gruagaire nua san ionad i Samhain.   

 

Athnuachan Leanúnach - Glacann Oifig an Cheantair Theas-Láir le ról tábhachtach i mbainistiú a dhéanamh ar 

an líon coimpléisc árasáin sa cheantar, a bhfuiltear ag tabhairt faoi phróisis shuntasacha athnuachana ar roinnt 

díobh.  Críochnaíodh 100 aonad nua i dTeach an Charnáin, agus tosaíodh le tógáil ar 42 aonad nua do dhaoine 

breacaosta.  Rinneadh dhá chlós súgartha nua a shuiteáil, agus suiteáladh córais aeraithe i go leor árasán chun 

taise a chomhrac.  Rinneadh athdhromchlú ar an bpáirc Astroturf i nGairdíní San Treasa, agus rinneadh soilsiú 

na páirce a uasghrádú.  I measc na bhfeabhsúchán eile, bhí CCTV a uasghrádú, suíochánra nua agus limistéir 

chomhchoiteanna a athdhromchlú.  
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Oifig Cheantar an Lárthuaiscirt 

 

Oibreacha Feabhsúcháin  

               

Páirc na Bealtaine                                                      

Tugadh faoi oibreacha tábhachtacha feabhsúcháin ar Pháirc na Bealtaine i rith 2018:    

 Rinneadh an Limistéar Ilúsáide Cluichí (an MUGA) a athdhromchlú, deisíodh cláir agus 

rinneadh fonsaí agus cúlchláir a athsholáthar agus a athphéinteáil.    

 Baineadh an sean-suíochánra agus rinneadh é a uasghrádú le suíochánra galánta ach 

feidhmiúil.  

 Rinneadh ascaill de chrainn bhláthacha silíní a chur trasna lár na páirce, a sholáthraíonn 

struchtúr, dath agus díol spéise séasúrach.  Tá spás maith idir na crainn agus tá siad amach 

ó imeall na gcosán agus na soilse reatha.    

 Rinneadh garráin bheaga 3-5 chrann silíní a chur, chomh maith, i gcúinní a bhí ar fáil.  Tá 

méideanna beaga de shíolta bláthanna fiáine le scaipeadh feadh an bhalla teorann thuaidh, 

chomh maith, mar rogha ar spraenna díobhálacha fiailí.  

 Baineadh graifítí de na ballaí agus rinneadh na ballaí a phéinteáil arís.   

   

An Casino Marino/Cnocán na Silíní   

Bhain paiste den cheantar seo tairbhe as uasghráduithe mealltacha pábhála agus as cóiriú athnuaite 

carrbhealaigh, anuas ar bhánna bearnacha páirceála, agus déanann seo na spásanna páirceála a mharcáil níos 

soiléire.   

Éadan Mór   

I ndiaidh roinnt tionscnamh i gcomhoibriú le cónaitheoirí agus i ndiaidh gur éirigh le scéim phíolótach a thabhairt 

isteach ar ar tugadh “glasú Éadan Mór”, inar baineadh na ciumhaiseanna reatha asfailt agus ina cuireadh féar ina 

n-ionad, tugadh faoi chéim leanúna den chlár píolótach rathúil in 2018 i gcomhoibriú leis an Rannóg um 

Chothabháil Bóithre.  Ba éard a rinne an obair a críochnaíodh go dtí seo, go héifeachtach, ná bealach glas a 

chruthú trasna ó Pháirc Éadan Mór, agus déanfar feabhsúcháin de réir a chéile sa pháirc, chomh maith, in 2019 

maidir leis na claíocha teorann, ach go háirithe. Is éard atá i gceist, ar aon dul le go leor de na tionscadail 

bhonneagair idir bheagscála agus mheánscála faoinar tugadh sa cheantar Thuaidh-Láir le roinnt blianta anuas, 

ná chun díriú go leanúnach ar ábhar timpeallachta ceantair a uasghrádú, nuair a bhíonn an deis ann chun sin a 

dhéanamh.    

Rinne an méid thuas, sa mhullach ar chomharthaíocht agus soithí plandaí athnuaite a sholáthar i gceantar Éadan 

Mór i gcoitinne agus an acmhainn an-tábhachtach de líonta méadaitheacha de chónaitheoirí a dheonaíonn chun 

oibriú go deonach sa timpeallacht, an bealach a stiúradh i dtreo an ceantar a uasghrádú ar bhonn leanúnach i 

gcomhpháirtíocht le CCBÁC.    

Domhnach Míde   

Tógadh gairdín Cuimhneacháin i bPáirc Dhomhnach Míde agus suiteáladh suíochánra ann.   

I ndiaidh obair a rinneadh in 2017 i gcomhthéacs Plean Feabhsúcháin Áitiúil do Dhomhnach Míde, rinneadh an 

obair seo a leanas in 2018 i gcomhar le Cumann Cónaitheoirí Eastát Dhomhnach Míde agus Páirceanna agus 

Seirbhísí Tírdhreacha.    

 Déantar cuimhneachán ar iarchónaitheoirí uile Dhomhnach Míde sa limistéar eibhir atá breac 

le plaiceanna cuimhneacháin.  

 D’oscail an tArdmhéara Mícheál Mac Donncha an Gairdín Cuimhneacháin go hoifigiúil an 

28/04/18. 

 Ar leith uaidh sin, rinneadh infheistíocht mhórscála maidir leis na feabhsúcháin ar na bóithre 

agus an sruth tráchta ag láthair Ghráinseach Dhomhnach Míde.  

 Tógadh Timpeallán Bóthair agus é mar chuspóir méid an tráchta ag an acomhal mór seo a 

laghdú. 
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Tithíocht (Ar an taobh thiar de Bhóthar Mhullach Íde)   

Coláiste Chanel (an Comhlacht Deonach Respond)  

Críochnaíodh sé theach déag agus tá siad lán le tionóntaí. Tá 65 árasán le tógáil ar an suíomh seo, chomh maith.   

Bóthar Bhun Raite – Céim 3  

Fuarthas faomhadh do chistiú €13.4 milliún chun 66 aonad nua tithíochta a thógáil ar Bhóthar Bhun Raite (ar 

thaobh Bhóthar Oscair Mhic Thréinir) ón RTPPRÁ. Bronnadh conradh agus tá tógáil le tosú i ráithe 2 2019.  

Bóthar Oscair Mhic Thréinir (Tionscnamh Talún)   

Foilsíodh léiriú spéise i bhFeabhra 2018.  

Cuireadh na conraitheoirí a bhfuil plé á dhéanamh acu faoi láthair le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar 

ghearrliosta agus is cuid den phróiseas Soláthair é seo.  

Tithíocht (Ar an taobh thoir de Bhóthar Mhullach Íde)   

Cúirt an Ghleanntáin Ghlais agus Cúirt Ghort an Aitinn  

Trí airgead a chaitheamh go lánroghnach, shuiteáil oifig Tithíochta Chill Bharróg CCTV i gcoimpléisc sheanóirí an 

Ghleanntáin Ghlais agus Ghort an Aitinn chun monatóireacht a dhéanamh ar iompar frithshóisialta.   

Plás Bhearaigh  

Cuireadh CCTV ar fáil i bPlás Bhearaigh d’fhonn déileáil le hiompar frithshóisialta a bhriseann amach. Deisíodh 

na comhlaí ar thaobh fhoirgneamh an phobail/na naíolainne a ndearnadh díobháil dóibh agus rinneadh na 

comhlaí go léir san fhoirgneamh a sheirbhísiú. Rinneadh an balla briste agus an ráille atá ar iarraidh ag an 

mbealach isteach do choisithe amach ó Chorrán Pháirc na Gráinsí a dheisiú/a athsholáthar.  

New Priory  

Leanadh ar aghaidh le Céim 6 d’athnuachan a dhéanamh ar New Priory i rith 2018. Críochnaíodh bloic 1 go 7 i 

gcéimeanna 1 go 5. Is éard atá i gceist le Céim 6 ná athnuachan a dhéanamh ar Bhloic 8 go 20 in New Priory. 

Beartaítear go n-aistreofar Bloc 13 go 20 in Iúil 2019 agus déanfar Bloic 8 go 12 a aistriú i Meán 

Fómhair/Deireadh Fómhair 2019.   

Feabhsúchán Piríte i mBéal Maighne  

Críochnaíodh an clár feabhsúcháin piríte i mBéal Maighne i Ráithe 1 in 2018. Rinneadh cúig cinn déag de na 

hocht n-aonad déag de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a ndearnadh difear dóibh a fheabhsú. Níor 

mheas an comhlacht árachais go ndearnadh dóthain difear do na trí cinn eile chun tabhairt faoi aon obair orthu.   

Feabhsúchán Chluain Ghrífín  

I rith 2018, lean foireann an tionscadail ag tabhairt faoin tionscadal feabhsúcháin in Ascaill Ghort Marr, Cluain 

Ghrífín. Áirítear le scóip na n-oibreacha insliú inmheánach a dhéanamh ar na ballaí seachtracha, coirí agus 

radaitheoirí a athsholáthar, uasghráduithe aeraithe, uasghráduithe le stop a chur le dóiteán, i measc 

saincheisteanna eile. Tá na hoibreacha seo in ainm is an coimpléasc seo a dhéanamh suas le dáta de réir na 

rialachán foirgníochta agus dóiteáin. Rinneadh oifig Chill Bharróg idirchaidreamh le hIontaobhas Uíbh Eachach 

agus Teach Mhichíl a bhainistíonn na 61 aonad do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tá 7 n-aonad 

fholmha á n-úsáid mar chóiríocht neamhbhuan do thionóntaí ar gá dóibh aistriú ar feadh thart ar idir 4 agus 6 

seachtaine fad a thugtar faoi na hoibreacha.   

Uasghráduithe ar shábháilteacht ó dhóiteán i gCóiríocht do Dhaoine Breacaosta  

I rith 2018, tugadh faoi athbhreithnithe ar shábháilteacht ó dhóiteán agus na huasghráduithe riachtanacha ina 

dhiaidh sin, i nGleann na Rós agus i gCúirt Ráth Eanaigh. Próiseas leanúnach a bheidh ann seo i measc na 

cóiríochta uile do dhaoine breacaosta de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuireadh tús le 

hoibreacha i gCúirt Ghort an Aitinn in 2018.  

Cúirt Choill an Mhuilinn  
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Cuireadh tús leis an bpróiseas chun Cúirt Choill an Mhuilinn a athghiniúint i ráithe 4 2018. I ndiaidh go leor 

comhairliúcháin, rinne na Comhairleoirí, cónaitheoirí agus an Rannóg Tithíochta comhaontú ar an bpróiseas chun 

an tionscadal seo a thabhairt chun cinn. 

Ionad Seirbhísí Sóisialacha Dhomhnach Cearna  

Críochnaíodh an t-uasghrádú ar shaoráidí sláintíochta atá le húsáid do dhaoine faoi mhíchumas agus daoine 

breacaosta in Ionad Seirbhísí Sóisialacha Dhomhnach Cearna. Íocadh as an obair seo as buiséad lánroghnach 

an Cheantair Thuaidh-Láir.    

 

Foireann an Fhearainn Poiblí     

Glantacháin Cheantarbhunaithe  

Thit 867 Glantachán Timpeallachta Pobail amach in 2018.  Ba éard a bhí i gceist leis seo ná grúpaí ag oibriú 

taobh le Criúnna Bainistíochta Dramhaíola ar lá ainmnithe gach mí.  Roghnaíonn na grúpaí bóithre laistigh dá 

nEastáit agus scaipeann siad bileoga ar na cónaitheoirí, a iarrann orthu a ngluaisteáin a bhogadh ó na bóithre 

chun gur féidir leo glanadh iomlán a dhéanamh ar na bóithre ainmnithe agus chun gur féidir le scuabadóir bóithre 

scuabadh bóithre a dhéanamh.  Mar gheall ar an tionscnamh seo, tá grúpaí breise ag glacadh páirte i 

nglantacháin chomhordaithe fearainn phoiblí, agus tagann a mhéid criúnna Bainistíochta Dramhaíola agus is 

féidir ar an láthair chun cabhrú leis na glantacháin agus le duilleoga a bhailiú a dhéanann na cónaitheoirí. 

D’oibrigh grúpa Marino ar a nGairdín Pobail in 2018 le cabhair ón bhFearann Poiblí.  

Tugadh faoi ghlantachán mór amach ó spás oscailte Belcamp / Fhaiche Belcamp. Tugadh faoi ghlantachán eile 

ar shuíomh ag Garrán an tSabhaircín, Darndál.   

Scuabadh Meicniúil  

Tháinig méadú mór ar iarrataí ar scuabadh Meicniúil i Sráidbhailte–Eastáit ag deirí seachtaine. Úsáideadh 

leoraithe móra chun méideanna móra duilleog agus málaí a bhaint ar fud an Cheantair Thuaidh-Láir.  

Príomh-Mhórbhealaí agus Bóithre Artaireacha  

Mar gheall ar ghaireacht an Cheantair Thuaidh-Láir le hAerfort Bhaile Átha Cliath, tá monatóireacht leanúnach á 

déanamh ag an bhFoireann Ríochta Poiblí ar gach bealach ar a mbíonn trácht Aerfoirt agus Turasóireachta lena 

chinntiú go bhfuil siad glan agus saor ó Ghraifítí chun dea-thuairim a chruthú faoinár gCathair a luaithe a thagtar 

go Baile Átha Cliath.  Déanann na foirne Ríochta Poiblí dícheall chun na bealaí seo go léir a choimeád chomh 

glan agus chomh saor sin ó bhruscar agus is féidir agus iarrfaidh siad ar Chriúnna Bainistíochta Dramhaíola chun 

tabhairt faoi na hoibreacha riachtanacha, nuair is infheidhme, agus amhlaidh á dhéanamh acu.  Iarrtar ar 

chonraitheoirí chun graifítí a bhaint a bhíonn ar na bealaí seo, chomh maith.  

Graifítí  

Baineadh thart ar 8,000 méadar cearnach de ghraifítí ón gCeantar Thuaidh-Láir in 2018.  Tugann cónaitheoirí sa 

cheantar é seo le fios agus tugtar le fios é i rith cigireachtaí rialta a dhéanann an Fhoireann Fearainn Phoiblí, 

chomh maith.  D’éirigh go diail le bearta frithghraifítí, ar nós an Tionscadail Ealaín ar an mBosca Fóntais sa 

Cheantar Thuaidh-Láir.   

Tionscadal Péinteála Aghaidheanna na Siopaí  

D’éirigh go geal le tionscadal chun aghaidheanna na siopaí a phéinteáil ar Bhóthar Mhullach Íde. Ní bheadh an 

tionscadal seo ann murach comhoibriú an Cheantair Thuaidh-Láir.  

Péinteáladh 14 aonad dhubh agus rinneadh iad a phéinteáil ina dhiaidh sin le péint fhrithghraifítí.    

Tá cuma iontach anois ar an tsraith siopaí agus chuir an t-uasghrádú feabhas ar an gceantar a theastaigh go 

géar, mar gheall go raibh cuma an-leamh air roimhe seo.  
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Feabhsú Sráidbhaile agus Ceantair  

Cuireadh comharthaíocht agus Soithí Plandaí i láithreacha éagsúla timpeall an Cheantair Thuaidh-Láir agus 

chomhaontaigh grúpaí pobail agus gnólachtaí chun iad a chothabháil.  Rinne oifig an Cheantair idirchaidreamh, 

chomh maith, le Bainistíocht Dramhaíola chun seirbhís ghlantacháin sráideanna a sholáthar, lena n-áirítear niteoir 

cumhachta a úsáid chun cosáin, araidí agus cuaillí solais a ghlanadh i limistéir ina mbíonn go leor daoine, ar nós 

siopaí áitiúla agus limistéir shiopadóireachta.  

Cuireadh comharthaí oidhreachta in airde ag Sráidbhaile na Cúlóige, Gabhal Bhinn Éadair agus Newbury. 

Cuireadh treochomharthaí in airde ag láithreacha éagsúla - Ospidéal Beaumont, Ospidéal Naomh Seosamh agus 

Ospís Naomh Proinsias.  

Tugadh faoin uasghrádú ar Stáisiún DART Chill Bharróg chun barr feabhais a chur ar an gceantar agus chun 

iarracht a dhéanamh chun scriosdónna a laghdú. Níor tugadh aon fhianaise faoi deara go ndearnadh aon 

scriosdóanna ó shin i leith.  

Suiteáladh 10 n-araid Big Belly sa Cheantar Thuaidh-Láir.   

Oíche Shamhna 2018  

Scaip an Rannóg Fearainn Phoiblí thart ar 500 bileog faisnéise ina dtugtar cuntas ar an mbaol a chruthaíonn tinte 

cnámh agus inar luadh sonraí teagmhála CCBÁC, ar ghnólachtaí agus Ionaid Siopadóireachta.  

Thug Maor Bruscair cuairt ar ghnólachtaí sna heastáit tionsclaíochta sa Cheantar Thuaidh-Láir a chuir in iúl dóibh 

gur gá dóibh earraí inlasta / pailléid a choimeád sábháilte i rith na seachtainí go díreach roimh Oíche Shamhna.  

Cuireadh cruinnithe ar bun leis na Gardaí sa Cheantar Thuaidh-Láir agus d’fhreastail Fearann Poiblí CCBÁC 

orthu. Chinntigh seo ardleibhéal cumarsáide agus comhoibrithe sa tréimhse a fhad le agus i rith Oíche Shamhna.  

Anuas ar chriúnna Bainistíochta Dramhaíola CCBÁC, d’fhostaigh an tAonad Fearainn Phoiblí criúnna 

conraitheoirí agus feithiclí breise chun baint ábhar tine chnámh a éascú i rith na laethanta a fhad le hOíche 

Shamhna agus ar Oíche Shamhna.  

Cuireadh na hacmhainní seo ar fáil anuas ar na seirbhísí a sholáthair Seirbhísí Bainistíochta Tithíochta, 

Páirceanna agus Dramhaíola.   

Dhírigh na hacmhainní breise a sholáthair an tAonad Fearainn Phoiblí ar ábhar tine chnámh a bhaint agus thug 

an tAonad tús áite dó seo a dhéanamh:   

 Lasmuigh de shainchúram Sheirbhísí Páirceanna, Tithíochta agus Dramhaíola agus na 

Ranna Forbartha.   

 Ábhar a chruthaigh baol do shábháilteacht agus folláine an phobail.   

 Ábhar a chruthaigh baol do phríomhbhonneagar poiblí.   

 Ábhar a bhféadfaí pointe fócais a dhéanamh de i dtaobh saincheisteanna móra oird phoiblí.   

 Bhailigh Criúnna Bainistíochta Dramhaíola, Páirceanna agus Fearainn Phoiblí earraí inlasta 

faoi mar ar thángthas orthu nó mar a tugadh le fios iad.    

 Thug an Fhoireann Fearainn Phoiblí faoi chigireachtaí rialta ar áitribh fholmha agus limistéir 

ghlasa ar fud an Cheantair Thuaidh-Láir le stoc-charnadh a aimsiú.    

 Bhí an Fhoireann Fearainn Phoiblí ar glao-dhualgas i gcaitheamh an deireadh seachtaine 

Saoire Bhainc. Chas an Fhoireann Fearainn Phoiblí le conraitheoirí agus ghabh siad leo go 

láithreacha ina raibh stoc-charnadh go mbainfí iad.    

 Bhí foireann ag oibriú in oifig an Cheantair Thuaidh-Láir ó 10.00 am go 14.00 pm. (Ón 27 

Deireadh Fómhair 2018 go dtí an 29 Deireadh Fómhair 2018). Bhí seo tairbhiúil mar gheall 

gur atreoraíodh glaonna/ ceisteanna an chórais bhainistíochta ar chaidreamh le custaiméirí 

(BCC) ar aghaidh chuig criúnna.   

 Tá glantacháin ar siúl sa Cheantar Thuaidh-Láir i gcomhar le Bainistíocht Dramhaíola, 

Páirceanna agus Tithíocht CCBÁC.    

Gníomhaíochtaí Siamsaíochta Oíche Shamhna   

Mar chuid de Ghníomhaíochtaí Siamsaíochta Oíche Shamhna an Cheantair, d’eagraigh Oifig an Cheantair 

Thuaidh-Láir sraith imeachtaí oifigiúla tinte ealaíne a dearadh le bheith mar rogha shábháilte ar thinte cnámh 

agus tinte ealaíne neamhdhleathacha. Rinne an Fhoireann Forbartha Pobail na himeachtaí seo a chomhordú i 
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gcomhar leis an Rannóg Ríochta Poiblí agus Roinn na bPáirceanna. Titeann na himeachtaí seo amach i 

gceantair a roghnaíodh ar bhunús eachtraí a tharla roimhe seo, áit ar thit ardleibhéal d’iompar frithshóisialta agus 

de ghníomhaíocht tinte cnámh amach roimhe seo a bhain le hOíche Shamhna. Cé go mbíonn an Fhoireann 

Phobail i láthair ag gach imeacht ar an oíche, caithfear a lua go soiléir go mbraitheann an rath foriomlán a bhíonn 

orthu go mór ar rannpháirtíocht áitiúil agus réamhphleanáil agus is é ár mbeartas ginearálta anois nach leanfaidh 

na himeachtaí siúd ar aghaidh ach má tá comhpháirtí pobail ann. Léiríodh go mbaineann bunriachtanas, ina 

theannta sin, le comhoibriú agus rannpháirtíocht na nGardaí, Chosanta Sibhialta agus Otharsheirbhís Naomh 

Eoin chun go mbíonn na himeachtaí seo sábháilte agus rathúil.    

Feachtas Oideachais Oíche Shamhna  

Sheol Foireann an Cheantair an feachtas “Coimeád Glas é an Oíche Shamhna seo” (“Keep it Green this 

Halloween”) roimh Oíche Shamhna. Faoin tseachtain dheireanach i nDeireadh Fómhair, chuir an fhoireann 

cainteanna ar siúl ar mhilleadh agus sábháilteacht ó dhóiteán ar Oíche Shamhna do scoláirí Rang 5 agus 6 i thart 

ar 25 bunscoil i ndúichí an Cheantair Thuaidh-Láir, Domhnach Míde, Darndál, Coill an Phrióra, Cill Bharróg, Ard 

Aidhin, Seantrabh, Fionnradharc agus Ráth Eanaigh ina measc, trí úsáid a bhaint as Clár na Scoileanna Glasa 

mar uirlis éifeachtach chun an méid seo a leanas a chur in iúl:  

 An tionchar diúltach a imríonn tinte cnámh agus tinte ealaíne neamhdhleathacha ar an 

timpeallacht, pobail, spásanna glasa, réadmhaoin, peataí agus an fiadhúlra   

 An baol go ndéanfar na daoine siúd a dhéanann agus a fhreastalaíonn ar thinte cnámh agus 

a úsáideann tinte ealaíne neamhdhleathacha a ghortú go dona.  

 An baol roimh na seirbhísí éigeandála a fhreastalaíonn ar thinte cnámh i.e., an Bhriogáid 

Dóiteáin agus an tseirbhís Otharchairr, na Gardaí, CCBÁC, agus an pobal áitiúil, sa mhullach 

air sin  

 An cur amú acmhainní airgeadais a úsáidtear chun an glantachán a dhéanamh roimh agus i 

ndiaidh Oíche Shamhna   

 Roghanna eile sábháilte a chur chun cinn agus a spreagadh – Taispeántais agus cóisirí 

oifigiúla tinte ealaíne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i scoileanna agus hallaí pobail 

áitiúla  

 

Glantacháin Cheantair, Glantachán an Earraigh agus Glantacháin Fhoireann Baile Átha Cliath (Team 

Dublin)  

Scaip Oifig an Cheantair Thuaidh-Láir thart ar 55,000 mála gorm in 2018 ar ár gcónaitheoirí agus gnólachtaí chun 

glantacháin áitiúla agus phobail a dhéanamh.  Déanann Fearann Poiblí bailiú na málaí seo a chomhordú do gach 

ceann de na grúpaí.  Ualach mór oibre a bhíonn ann gach bliain, nuair a chuirtear an méid duilleog a thiteann sa 

Cheantar Thuaidh-Láir san áireamh.  

Tugadh málaí nua uimhrithe agus trédhearcacha isteach sa Cheantar Thuaidh-Láir.  

Ghlac cónaitheoirí ó Ghrúpa Timpeallachta Éadan Mór páirt i Lá Glantacháin Domhanda agus ghlac oibrithe ag 

Páirc Ghnó an Phointe Thoir páirt i lá an chósta ghlain ar Bhóthar Chluain Tarbh agus Bóthar Ailf Uí Bhroin.   
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Comórtas Chomharsanachtaí na Cathrach   

Imeacht fíorthábhachtach é seo ina n-oibríonn na comhlachais chónaitheoirí agus ghnó go léir le chéile le daoine 

a spreagadh chun feabhas a chur ar a dtimpeallacht.  Nuair a bhíonn Coiste Comharsanachtaí Cathrach ann atá 

éifeachtach agus díograiseach, cuirtear feabhas ar ár gceantair áitiúla agus ar chaighdeán beatha na 

gcónaitheoirí agus forbraíonn sé caidreamh maith leis an údarás áitiúil, scoileanna agus comhlachais ghnó eile.  

 LIOSTA NA mBUAITEOIRÍ – CÓNAITHE 2018  

Ceantar Cónaithe 1-150  Grúpa Feabhsaithe Newbury  

Ceantar Cónaithe 151-300  CC Rathvale  

Ceantar Cónaithe 300+  CC Ard na Gréine  

Coimpléisc do Sheanóirí  Glin Court, an Chúlóg  

An Tionscnamh Timpeallachta Pobail is Fearr  Grúpa Timpeallachta Gráinseach Aulden  

An Cuibhreann is Fearr  Cuibhrinn San Anna  

An Gairdín Pobail is Fearr  Cuibhrinn Bhéal Maighne  

An Gairdín Tosaigh is Fearr  CC Ghráinseach an Fhéithlinn  

Sráid Úsáide Measctha  Grúpa Shráidbhaile Slachtmhar Ráth Eanaigh, an Phríomhshráid, 

Ráth Eanaigh, BÁC 5.  

An Spás Glas Oscailte is Fearr  BRG Ard Aidhin  

GNÓ  

An Sráidbhaile Uirbeach is Fearr  Grúpa Shráidbhaile Slachtmhar Ráth Eanaigh  

An Aghaidh Siopa/Tráchtála is Fearr  Búistéir Corrigan, Droim Conrach  

An Tionscnamh Timpeallachta agus 

Inbhuanaitheachta Gnó is Fearr  

Grúpa Shráidbhaile Slachtmhar Ráth Eanaigh i ngeall ar léarscáil 

Bhealach Ráth Eanaigh  

SPEISIALTA  

An Iontráil Nua is Fearr  An Rosán, Droim Conrach  

Duais Díchill - an Iontráil is mó Feabhais  Coimpléasc Seanóirí Chúirt San Anna  

Duais na Ranníocaíochta Aonair is Fearr  Susan Malone (DERA)  

Duais Chuimhneacháin Brian Scully (Áitiúil 

amháin)  

DERA Angela’s Green  

Duais Chuimhneacháin Brian Scully (Áitiúil 

amháin)  

The Donahies (Howth View)  

Duais Chuimhneacháin Jim Lee  (Áitiúil amháin)  Grúpa Athnuachana Pháirc Dharndál  

An 1ú hÁit, Foireann Ghlantacháin Bhaile Átha 

Cliath   

CC Éadan Mór  

An 2ú hÁit, Foireann Ghlantacháin Bhaile Átha 

Cliath   

Grúpa Shráidbhaile Slachtmhar Ráth Eanaigh  

An 3ú hÁit, Foireann Ghlantacháin Bhaile Átha 

Cliath   

CC Ghráinseach an Fhéithlinn  

SCOILEANNA   Scoil Bhríde, Domhnach Míde  
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 Forbairt Pobail agus Shóisialta 2018  

An Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta sa Cheantar Thuaidh-Láir in 2018:  

 Ghlac an fhoireann le príomhról chun gníomhaíocht pobail agus dheonach a fhorbairt agus a 
chothú agus tacú leis.  

 D’oibrigh an fhoireann go dian dícheallach chun éiteas saoránachta gníomhaí agus cuimsithe 
shóisialta a chur chun cinn i ngach tionscnamh pobail faoinar tugadh.  

 Oibríodh as lámh le Ranna agus Rannóg éagsúla Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le 
cur chuige comhpháirtíochta a spreagadh idir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
pobail sa Cheantar Thuaidh-Láir.     

 Rinneadh comhoibriú ar bhonn leanúnach le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí pobail 
áitiúil agus deonacha agus le gníomhaireachtaí reachtúla.   

 

Sholáthair an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta tacaíocht, comhairle agus cúnamh do na 

grúpaí/eagraíochtaí áitiúla pobail seo a leanas in 2018:  

   

 Cumainn Chónaitheoirí agus Grúpaí Timpeallachta   

 Grúpaí Gníomhaíochta Lucht Scoir  

 Botháin na bhFear  

 Grúpaí Míchumais (Míchumas Foghlama/Uathachas/Meabhairshláinte)  

 Comhairle Nua na nDaoine Breacaosta  

 Grúpaí Óige  

 Grúpaí Máithreacha agus Lapadán  

 Grúpaí Gairneoireachta agus Garraíodóireachta  

 Gasóga/Óglaigh/Brigíní  

 Grúpaí Ealaíon/Grúpaí Grianghrafadóireachta/Grúpaí Stairiúla  

 Grúpaí Ilchultúrtha   

 Eagraíochtaí a oibríonn le teaghlaigh a bhíonn thíos le heaspa dídine  

 Fóraim Níos Sábháilte sa Cheantar  

 Coistí Thionscadal an tSamhraidh   

 

Rinne an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta na cláir/tionscnaimh seo a leanas a chur chun cinn agus a 

fhorbairt ar fud na cathrach sa Cheantar Thuaidh-Láir in 2018:  

 Straitéis Aoisbhá Chathair Bhaile Átha Cliath 2014-2019  

 An Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016-2021  

 An Líonra Rannpháirtíochta Pobail (an LRP)  

 Tionscnamh Chomhairle na nÓg  

 An Clár Staraí Cónaithe  
 

D’oibrigh an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta as lámh le grúpaí agus eagraíochtaí pobail chun na 

himeachtaí/gníomhaíochtaí seo a leanas a sholáthar sa Cheantar Thuaidh-Láir in 2018: 

 Tionscadail an tSamhraidh (6 thionscadal samhraidh)  

 Laethanta Spraoi agus Gníomhaíochtaí Samhraidh  

 Gníomhaíochtí (tacaíodh le 15-20 imeacht)  

 Tionscnaimh Shiúil i bpáirceanna i gcomhar leis an Oifigeach Forbartha Spóirt agus turais 
siúil stairiúla (3 thionscnamh) (Aoisbháúil)  

 Clár siúil seachtainiúil i bPáirc Stardust, an Chúlóg (Aoisbháúil)  

 Tacaíodh le Tionscnaimh Sheachtainiúla Reatha Páirce in 3 pháirc áitiúla agus le 
tionscnaimh ón tolg go dtí an pháirc in 2 pháirc 

 Taispeántas Ealaíne (2 thaispeántas) (Aoisbháúil)  

 Taispeántais Ghrianghrafadóireachta (2 thaispeántas) (Aoisbháúil)  

 Tionscnaimh Thimpeallachta (2 dhíolachán gléasra, bleib a scaipeadh, tacaíodh le thart ar 25 
grúpa)  

 Seachtain an Chuimsithe Shóisialta, Meán Fómhair (eagraíodh 6 imeacht) 

 Imeachtaí idirghlúine ealaíne agus cultúir (Aoisbháúil; 2 imeacht in Aibreán agus Nollaig, i 
gcomhoibriú le hOllscoil Aoisbhá Chathair Bhaile Átha Cliath ( DCU) agus Vantastic)  
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 Thacaigh deich mBóthan na bhFear le gníomhaíochtaí gaolmhara ar bhonn leanúnach. 
Bunaíodh 3 ghrúpa nua in 2018, Sainbhóthan Míchumais amháin ina measc 

 Imeachtaí na Nollag (Féile na Nollag Éadan Mór (Aoisbháúil), 2 Imeacht Dinnéir na Nollag do 
Dhaoine Breacaosta (Aoisbháúil), Cóisirí na Nollag ag 3 Mhol Teaghlaigh, tacaíodh le 4 
thionscnamh bhreise)  

   

D’eagraigh an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta na himeachtaí mórscála seo a leanas sa Cheantar 

Thuaidh-Láir in 2018: 

 Seó Bliantúil Éagsúlachta in CLG Parnell (Aoisbháúil)   

 Rince Tae na Nollag do Dhaoine Breacaosta (Aoisbháúil) 

 Taispeántas Ealaíne na Bealtaine (Aoisbháúil) 

 Taispeántais Tinte Ealaíne Oíche Shamhna i gCill Bharróg, Domhnach Míde agus Éadan 
Mór (3 thaispeántas tinte ealaíne i gcomhar le grúpa pobail i ngach ceann de na ceantair 
seo) 

 Imeacht Spooktacular Oíche Shamhna i Marino (i gcomhar le grúpa pobail áitiúil)  

 Imeacht Cluiche Peile le Daoine Móra le Rá i nDarndál  

 Imeacht Mear-Líonraithe Sláinte agus Folláine do Dhaoine Breacaosta (Aoisbháúil, i 
gcomhoibriú le FSS)  

  

  

Rinne an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta Scéim Deontais Pobail/Scéim Deontais Oideachas 

Neamhfhoirmiúil Aosach 2018 a riar agus thacaigh sé le Scéim Cistithe Feabhsaithe Pobail CFPÁ 2018  

   

Rinne an Fhoireann Forbartha Pobail agus Sóisialta an méid seo a leanas in 2018:   

 An úsáid a bhaintear as saoráidí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa Cheantar 
Thuaidh-Láir a chur chun cinn, páirceanna (Rití Páirce, an Tionscnamh Maths Eyes), 
Saoráidí Áineasa agus Spóirt Phobail agus leabharlanna ina measc.  

 Chabhraigh sé le seomraí pobail/saoráidí cistine a fhorbairt i gcoimpléisc do dhaoine 
breacaosta agus chuir sé úsáid a bhaint astu chun cinn.  

 Chabhraigh sé le saoráidí áitiúla a fhorbairt agus d’oibrigh sé le grúpaí pobail chun saoráidí 
oiriúnacha a shainaithint dá riachtanais nuair a bhí fáil orthu agus nuair a bhíonn sé indéanta.   

  

Tionscadail Speisialta  

Cuibhrinn Bhéal Maighne  

Tá 112 ceapach chuibhrinn ann, ina bhfuil achar 30 méadar cearnach X 64 méadar cearnach agus tá 44 ceapach 

ann ina bhfuil achar 30 méadar cearnach agus 1 Ghairdín Pobail, a dhéantar a shainiú go príomha do 

chónaitheoirí an Cheantair Thuaidh-Láir.  Cuireadh breis agus leath na gcuibhreann ar tairiscint do chónaitheoirí 

áitiúla i gCeantar Bhéal Maighne/Chluain Ghrífín.  I measc roinnt dár sealbhóirí ceapaí, tá Scoil Náisiúnta Ag 

Foghlaim Le Chéile Bhéal Maighne, Botháin na bhFear Dhomhnach Míde, Grúpa Garraíodóireachta TARGET 

agus Praxis.    

Ó thaobh peirspictíocht chuimsithe shóisialta de, cuireann na cuibhrinn deis iontach ar fáil do dhaoine chun 

casadh ar a chéile.  Ní hamháin go bhfásann torthaí iontacha úra iontu, ach cuireann sé folláine fheabhsaithe 

mheabhrach agus fhisiciúil ar fáil don phobal go léir.  Cruthaíonn sé radharc álainn agus deis iontach le haghaidh 

glasú árasán atá suite i ngar don áit.  

Déanann Oifig an Cheantair Thuaidh-Láir bainistiú ar Chuibhrinn Bhéal Maighne agus bhí siad á riar le cúig 

bliana anuas in 2018.  Bhunaigh ár bpobal cuibhreann coiste in 2017 agus d’eagraigh siad go leor imeachtaí i 

gcaitheamh na bliana ó bunaíodh iad, chomh maith, a bhfulacht fia bliantúil, buaicphointe na bliana 2018, ina 

measc.  

D’éirigh go geal leis na cuibhrinn, chomh maith, i gComórtas Chomharsanachtaí na Cathrach áitiúil agus ar fud 

na cathrach, agus bhuaigh siad an gairdín pobail is fearr sa dá chomórtas.   
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Aoisbhá Ráth Eanaigh    

Ullmhaíodh Plean Aoisbhá Shráidbhaile Ráth Eanaigh in 2014 do Ráth Eanaigh i gcomhar le Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath, Comhlachas Gnó Ráth Eanaigh, an Garda Síochána, Ráth Eanaigh, FSS, Seirbhís Sóisialta 

Kare, Grúpa Shráidbhaile Slachtmhar Ráth Eanaigh agus an pobal áitiúil.  Cuireann Coiste Stiúrtha Aoisbhá Ráth 

Eanaigh tae/caife, bácáil bhaile agus comhrá cairdiúil ar fáil do gach cónaitheoir aosta i Ráth Eanaigh le cabhair ó 

oibrithe deonacha ó Ráth Eanaigh. Casann Cumann an Phobail ar a chéile uair sa mhí in Cara Hall, Ráth 

Eanaigh.  Deis a bhíonn ann do dhaoine aosta chun casadh le daoine eile i dtimpeallacht chairdiúil.  Cuirtear an 

Cumann ar siúl ar dara Céadaoin de gach mí ó 10.30am go 12.30pm agus labhraíonn aoichainteoir faoi ábhair 

áitiúla shuimiúla.   Tá réimse ábhar pléite ag na haoichainteoirí go dtí seo, idir an tsláinte, cúrsaí dlí agus 

ceisteanna slándála.  Freastalaíonn cónaitheoirí ó Chill Easra agus an ceantar máguaird faoi láthair ar Aoisbhá 

Ráth Eanaigh agus freastalaíonn siad air trí úsáid a bhaint as Seirbhís Taistil Vantastic.   

D’eagraigh Aoisbhá Ráth Eanaigh ceardlann i gcomhar le Comhlachas Gnó Ráth Eanaigh agus ceardlann Cúram 

Seanóirí Homestead maidir le Gnó a Thacaíonn le Néaltrú D’fhreastail 30 siopa agus úinéir gnó áitiúil i Ráth 

Eanaigh ar an gceardlann.  

Déileáladh le trí thuras a sainaithníodh faoin Staidéar Insiúltachta le bliain anuas. Baineadh na cosáin a bhí 

míchothrom agus rinneadh iad a dheisiú. Cuireadh feabhas ar an leacú ar chosáin i bpríomhláithreacha ar 

mhaithe le hinrochtaineacht ag cathaoir rothaí. Cuireadh feabhas ar an bhfána ar go leor de na rampaí 

sábháilteachta sna siopaí agus sa stáisiún Gardaí.   Suiteáladh ardaitheoir nua in Super Valu i Ráth Eanaigh.   

The Junction 

Tionscnamh áitiúil is ea The Junction do dhaoine áitiúla agus comhfhiontar é idir Gannon Homes agus Oifig an 

Cheantair Thuaidh-Láir de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus oibreoidh Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath faoi chomhaontú ceadúnais é.   

D’oscail an t-iar-Ardmhéara, Mícheál Mac Donncha go hoifigiúil an tsaoráid nua phobail i gCluain Ghrífín i 

mBealtaine 2018. Dúirt an t-iar-Ardmhéara ag an oscailt, “comhghairdeas le  Gannon Homes agus Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath as saoráid bheoga nua a raibh géarghá a sholáthar chun forbairt pobail a chur chun 

cinn sa cheantar”.  

Is oiriúnach go dtugtar “The Junction” air agus tá an t-ionad pobail nua suite ag Aonad 11, Cearnóg Stáisiúin, 

Cluain Ghrífín, an áit a bhfuil a gcasann an phríomhshráid ar an stáisiún traenach. Ag cur leis an rath a bhí ar an 

tionscadal píolótach, “the Hub” agus próifíl athraitheach an daonra á cur san áireamh, sainaithníodh go bhfuil 

éileamh ollmhór ar spás áitiúil cruinnithe sa cheantar agus freastalóidh “The Junction” ar an éileamh seo.  

Caitear le gach iarratas ar a bhfiúntas féin, níl an t-aonad ar fáil, áfach, le húsáid mar ghnóthas tráchtála ná ar fáil 

ar cíos. “Fiontar neamhbhrabúsach” pobail é agus níl aon mhuirear ná rogha fruilithe á tabhairt do dhaoine a 

chónaíonn i gCluain Ghrífín agus Béal Maighne agus ní ghearrann an fiontar táille ar a seirbhísí (nó tá táille 

ainmniúil an-laghdaithe á gearradh chun íoc as a n-árachas féin, mar gheall gur gá do gach iarratasóir árachas a 

bheith acu, a shlánaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath). Tá dícheall á dhéanamh againn, chomh maith, 

chun dúbláil a sheachaint agus chun réimse fairsing gníomhaíochtaí a thabhairt chuig an gceantar.   

Spás atá cuimsitheach i dtaobh cúrsaí sóisialta a bheidh san ionad pobail agus tabharfaidh sé an deis do 

chónaitheoirí agus grúpaí áitiúla chun casadh lena chéile agus cruinnithe, ranganna agus cainteanna a chur ar 

bun a rachaidh chun sochair an phobail go léir.   

Spórt    

Bíonn Foireann Spóirt an Cheantair Thuaidh-Láir gnóthach i gcaitheamh na bliana agus gach sórt clár spóirt á 

sholáthar acu i scoileanna agus ár bpobail áitiúla, idir Seachtain na Rothar agus na Dúshláin Thrastíre, agus páirt 

a ghlacadh sa tionscadal “Over the Line”.   

In 2018, bhí baint acu in imeacht trastíre na scoileanna i bPáirc San Anna mar chuid de #GAGA (bhí buachaillí 

ann, chomh maith, chun rásaíocht ar leith a dhéanamh).  Ní raibh san imeacht seo ach imeacht amháin i sraith 

eagraithe cláir spóirt an 5 Nollaig agus a rinne Lúthchleasaíocht Éireann agus Comhpháirtíocht Spóirt agus 

Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath a chomhsholáthar.   

Sraith imeachtaí spóirt a bhí in #GAGA a thiteann amach ar fud na cathrach an 5 Nollaig, a chuirtear chun cinn trí 

fheachtas spriocdhírithe meán sóisialta.                
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Tá rátaí rannpháirtíochta i measc cailíní sa spórt i bhfad níos ísle ná mar atá siad do bhuachaillí. Is é ár gcuspóir 

chun níos mó cailíní a chur chun cinn agus a spreagadh chun gníomhaíocht choirp a dhéanamh.   

Tá súil againn tús a chur leis seo trí fheachtas a sholáthar ar a dtugtar GAGA- Get All Girls Active!  

Measaimid gur ghlac thart ar 400 cailín agus 350 buachaill páirt sna 10 rás ó na scoileanna a liostaítear thíos.  

Bunscoileanna:  

Scoil Chaitríona, an Chúlóg, Scoil Bhuachaillí na Maighdine Muire, Baile Munna, Scoil Naomh Aindriú, Mullach 

Íde, Scoil Réalta na Mara, Ráth Eanaigh, Scoil San Proinsias Assisi, Béal Maighne, Ag Foghlaim Le Chéile, Béal 

Maighne, Scoil Naomh Seosamh, an Chúlóg, Scoil Áine, Ráth Eanaigh, an Lána Glas, Cluain Tarbh.  

Meánscoileanna:  

Teach an Mhainéir, Ráth Eanaigh, Meánscoil an Chreidimh Naofa, Cluain Tarbh, Coláiste Pobail Chluain Torc, 

Cluain Tarbh, Clonturk an Halla Bán, Coláiste Pobail Margaret Aylward, an Halla Bán.   

 

Oifig Cheantar Iarthuaiscirt 

Cúirt Fhionnbharra:  
Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath plean i bhfeidhm chun coimpléasc reatha Seanóirí Chúirt 

Fhionnbharra a leagan agus foirgnimh nua a thógáil ina ionad. De réir an dearaidh reatha, tá thart ar 45 aonad le 

lonnú do Sheanóirí ar an suíomh seo. 

Chuir Oifig an Cheantair plé ar siúl in Aibreán 2018 le hAiltirí na Cathrach ar thograí don suíomh seo. Beartaítear 

go gcuirfear tús le leagan an choimpléisc in Aibreán 2019 agus go nglacfaidh sé thart ar 14 seachtaine le 

críochnú. Tá súil leis go gcríochnófar an suíomh faoi dheireadh 2020. 

Pirít  
Bhí ar na daoine a chónaigh in 3 theach in Ascaill Dhún Sinche, uimhir 58, 60 agus 62, fágáil chun go bhféadfaí 
oibreacha deisiúcháin a dhéanamh mar gheall ar phirít. Cuireadh an tairiscint do na hoibreacha seo amach an 28 
Bealtaine 2018.  
 
Cuireadh tús le hoibreacha deisiúcháin ar na háiteanna cónaithe a ndéantar difear dóibh i gceantar Ascaill Dhún 

Sinche. Deimhníodh anois, chomh maith, go ndéanann pirít difear do na 4 áit chónaithe ar Bhóthar Chnocán an 

Tobair agus déanfar teagmháil leis na tionóntaí maidir leis na hoibreacha seo. 

 

Clár Tithíochta Inlíonta Fhionnghlaise  

Le dhá bhliain anuas, shainaithin Oifig Ceantair Fhionnghlaise roinnt tithe poiblí agus príobháideacha agus 

suíomhanna folmha agus rinne an oifig teagmháil leis na húinéirí agus leis an Roinn Forbartha chun dul i ngleic 

leo seo trí úsáid a bhaint as réimse beart.  Tugtar nuashonruithe rialta do Chruinniú Choiste an Cheantair Thiar 

Thuaidh. 

 

1c Ascaill an Bharraigh Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

9 Páirc na Plasóige Aoibhne Díolta ar ceant 

25a Páirc Bhearna Mhór Á imscrúdú ag an Rannóg Láithreán Tréigthe 

25 Páirc Bhearna Mhór Á imscrúdú ag an Rannóg Láithreán Tréigthe 

66 Páirc an Bharraigh Rinneadh é a éadáil trí chomhaontú agus beidh sé i 
stoc CCBÁC 

50 Bóthar Ghort na Sméar Rinneadh é a éadáil trí chomhaontú agus beidh sé i 
stoc CCBÁC 

58 Páirc na nGleanntach Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

7 Ascaill an Bharraigh Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

92 Páirc Chipiúr Rinneadh é a éadáil trí chomhaontú agus beidh sé i 
stoc CCBÁC 

74a Céide Ráth Bhile Oibreacha feabhsúcháin ar bun go leanúnach agus tá 
monatóireacht á déanamh   

116 Bóthar Uí Mhaoilíosa Oibreacha feabhsúcháin ar bun go leanúnach agus tá 
monatóireacht á déanamh   
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Leithdháiltí Tithíochta 

Leithdháileadh 83 teach / árasán 

 

 

 

 

k

Catagóir Tithíocht Aistrithe 

 FIONNGHLAS  AN CHABRACH FIONNGHLAS  AN CHABRACH 

Bandaí 2 agus 3 16 4 11 7 

Leighis  5 2 2 2 

Leas 1 2 2 1 

Easpa Dídine 10 3 0 0 

An Lucht Siúil 4 0 0 0 

ÍCT (Aistriú) 0 0 1 3 

‘Díthionóntú’ 0 0 0 0 

Bainistíocht Eastáit  0 0 0 0 

Forais Chothabhála 0 0 4 3 

Réadmhaoin Níos 

Mó á Tabhairt Suas 

0 0 0 0 

Ní féidir íoc as 0 0 0 0 

Iomlán 36 11 20 16 
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Leithdháiltí do Sheanóirí  

Leithdháileadh 52 aonad Seanóirí  

 

 

 

Catagóir Tithíocht Aistrithe 

 FIONNGHLAS  AN CHABRACH FIONNGHLAS  AN CHABRACH 

Bandaí 2 agus 3 3 10 3 10 

Leighis  4 1 3 0 

Leas 0 0 1 2 

Easpa Dídine 5 7 0 0 

ÍCT (Aistriú) 0 0 0 0 

An Lucht Siúil 0 0 0 0 

Bainistíocht Eastáit 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

Forais Chothabhála 0 0 0 0 

Réadmhaoin Níos 

Mó á Tabhairt Suas 

0 0 0 2 

Ní féidir íoc as 0 0 0 0 

Ranníocaíocht 

Airgeadais 

1 0 0 0 

Iomlán 13 18 7 14 
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Foirgnimh Zenith 

Rinneadh bloc 6 árasán a ceannaíodh faoi Chuid 5 ag Páirc na Canálach Ríoga a leithdháileadh i Meán Fómhair 

2018. 

 

Áit Chónaithe Mearthógála 

 Suíomh Chéide Bhruach na Coille 

Rinneadh 3 aonad 3 sheomra leapa a chríochnú agus a leithdháileadh i Meán Fómhair 2018 

 Páirc Ráth Bhile / Suíomh Pháirc Achadh an Iúir 

Rinneadh 7 n-aonad 2 sheomra leapa agus 6 aonad 3 sheomra leapa a chríochnú agus a 

leithdháileadh i nDeireadh Fómhair 2018 

 

Ligin Roghabhunaithe  

Fógraíodh 7 dteach agus 6 aonad do sheanóirí faoin Scéim Ligin Roghabhunaithe.  

 

Clár Tithíochta Inlíonta Fhionnghlaise  

Cuireadh tús leis an gclár seo i mBealtaine 2017 mar gheall ar ghearáin a fuarthas ó ionadaithe áitiúla agus 
cónaitheoirí áitiúla i dtaca le méid na réadmhaoine/na suíomhanna príobháideacha folmha/tréigthe i gceantar 
Fhionnghlaise.  

Sainaithníodh 16 réadmhaoin i rith an ama seo agus cuireadh 7 gcinn díobh i stoc CCBÁC. Níl 3 cinn á n-
imscrúdú a thuilleadh. 

Sainaithníodh 11 shuíomh; tá plé ar bun le ranna eile CCBÁC agus le húinéirí maidir leis na suíomhanna seo a 
fhorbairt. 
 
Cúirt Fhionnbharra:  

Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath plean i bhfeidhm chun coimpléasc reatha Seanóirí Chúirt 

Fhionnbharra a leagan (29 Seomra Suí is Leapa) agus foirgnimh nua a thógáil ina ionad. De réir an dearaidh 

reatha, tá thart ar 45 aonad le lonnú do Sheanóirí ar an suíomh seo. 

Chuir Oifig an Cheantair plé ar siúl in Aibreán 2018 le hAiltirí na Cathrach ar thograí don suíomh seo. Beartaítear 
go gcuirfear tús le leagan an choimpléisc i Meitheamh 2019. 
 
Pirít  

B’éigean 3 áit chónaithe ar Ascaill Dhún Sinche a fhágáil chun go bhféadfaí oibreacha deisiúcháin a dhéanamh. 
Críochnófar na hoibreacha seo faoin gcéad ráithe in 2019. 

Deimhníodh, ina theannta sin, go ndearnadh difear do 4 áit chónaithe ar Bhóthar Chnocán an Tobair agus beidh 
na háiteanna cónaithe seo le fágáil, chomh maith, ar mhaithe le hoibreacha deisiúcháin i Ráithe 2 in 2019. 
 
Baile Scriobail 

Faomhadh pleanáil Chuid 8 chun 71 aonad sóisialta a fhorbairt ag Páirc Bhaile Scriobail agus tá tús curtha anois 
leis an tógáil. Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí atá san fhorbairt seo. 
 

 

 

61 agus 63 Ascaill Ráth Tó 

Faomhadh cead pleanála chun an dá áit chónaithe seo a leagan agus chun 6 árasán 1 sheomra leapa a thógáil 
ina n-ionad. Tá súil leis go gcuirfear tús le hoibreacha i ráithe 2 2019. 
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Bainistíocht Eastáit  
 

 FIONNGHLAS  AN 

CHABRACH 

Líon na ngearán Frithshóisialta faoi Acht 1997 - Bainteach le Drugaí 55 19 

Líon na ngearán Frithshóisialta faoi Acht 1997 – Nár bhain le Drugaí 42 14 

Líon na nGearán eile 268 184 

Gearáin Iomlána 365 217 

 

Líon na nAgallamh Frithshóisialta faoi Acht 1997 26 10 

Líon na nAgallamh Eile 212 132 

Agallaimh Iomlána 238 142 

 

 
Líon na nIarrataí ar idirghabháil 2 0 

Líon na nGearán a atreoraíodh chuig an láraonad a rachfar i mbun Gnímh ina 

leith 

9 1 

Líon na nDíshealbhuithe faoi Alt 20 0 1 

Líon na nOrduithe Eisiaimh ar chuir Tionónta isteach orthu                                    3 0 

Líon na nOrduithe Eisiaimh ar chuir CCBÁC isteach orthu 0 0 

Líon na dTionóntachtaí a géilleadh mar gheall ar Iompar Frithshóisialta 0 0 

Líon na n-iarratas ar sheilbh a seoladh chuig an Láraonad 1 0 

Líon na nOrduithe Cúirte a Deonaíodh 0 0 

Líon na nAchomharc / na nAgóidí i leith Athbhreithnithe Breithiúnacha 0 0 

Líon na mBarántas a forghníomhaíodh (Díshealbhuithe) 0 0 
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Cíosanna  

Leanann Oifig Ceantair Fhionnghlaise le seirbhís mheasúnaithe cíosa a sholáthar do thionóntaí a chónaíonn i 

gceantar Fhionnghlaise.  

 

 

Measúnú Cíosa Fhionnghlaise  

Measúnuithe  1,400 

Cead Cónaithe 58 

Aisíocaíochtaí 38 
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SEIRBHÍS DÓITEÁIN, TARRTHÁLA & ÉIGEANDÁLA BHAILE ÁTHA CLIATH 

 
Soláthraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDB) feidhm an Údaráis Dóiteáin do Chathair agus do 

Chontae Bhaile Átha Cliath.  Reáchtálann BDB Seirbhís Dóiteáin, Tarrthála agus Otharchairr Éigeandála 24/7 ó 

12 stáisiún lánaimseartha agus 2 stáisiún ar áirithíocht, ionad Cumarsáide Éigeandála, Ceanncheathrú 

Riaracháin, Rannóg um Chosc agus Forfheidhmiú Dóiteáin, Ionad Oiliúna agus ionad Lóistíochta/Ceardlainne. 

Soláthraíonn BDB cumhdach éigeandála do Chathair agus do Chontae Bhaile Átha Cliath, réigiún a bhfuil daonra 

de bhreis is 1.35 milliún ann. 

Bhí bliain thar a bheith gnóthach ag Ionad Cumarsáide Réigiún an Oirthir (ICRO) in 2018 agus déileáladh le breis 

is 185,000 glao éigeandála.  An samhradh an-tirim ba chúis leis an méadú a tugadh faoi deara i ngníomhaíocht 

dóiteáin i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre.  Le linn Stoirm Emma, tráth a raibh limistéir fhairsinge d’Éirinn 

faoi bhrat sneachta ag tús Mhárta 2018, cuireadh breis is 1705 glao ar ICRO thar thréimhse 48 uair an chloig.  Ba 

iad na príomhchúiseanna a bhí leis na glaonna breise éileamh méadaithe ar sheirbhísí otharchairr agus go leor 

iarrataí don tseirbhís dóiteáin chun cabhrú le daoine leochaileacha a bhí sáinnithe sa sneachta a tharrtháil.  Is é 

oíche Shamhna an lá agus oíche is gnóthaí sa bhliain go hiondúil chomh fada is a bhaineann le glaonna 

éigeandála dóiteáin agus otharchairr a phróiseáil agus níorbh eisceacht ar bith é 2018 

Cumhdaíonn soláthar seirbhíse BDB na cineálacha teagmhas a mbeifí ag súil leo, cosúil le dóiteáin agus 

imbhuailtí tráchta ar bhóithre, ach is é réimse na dteagmhas a bhfreagraíonn BDB dóibh atá i ndiaidh athrú go 

suntasach.  Ní ag freagairt do dhóiteáin amháin atá BDB níos mó, táthar ag freagairt d’imbhuailtí tráchta ar 

bhóithre, tarrthálacha tuile agus uisce, tarrthálacha ainmhithe, teagmhais a bhaineann le substaintí ceimiceacha, 

bitheolaíocha nó radaighníomhacha mar aon teagmhais chuardaigh agus tarrthála.  In 2018 glacadh páirt in 

30,759 slógadh Dóiteáin & Éigeandála. 

Tá gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha oilte mar Pharaimhíochaineoir agus bíonn dualgais comhrac 

dóiteáin agus Seirbhís Éigeandála Leighis (SÉL) á gcur i gcrích acu an t-am ar fad.  Tá beirt pharaimhíochaineoirí 

ag obair ar fhlít 12 otharcharr éigeandála BDB, atá ar fáil 24 uair an chloig, 365 lá in aghaidh na bliana.  Lena 

chois sin, tá 21 fearas dóiteáin túslíne ar fáil agus tá suas le 120 paraimhíochaineoir ar fáil gach lá chun freagairt 

do theagmhais.  Tá gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha oilte go caighdeán paraimhíochaine agus tá 

dualgas orthu a bheith cláraithe leis an gComhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil (CCÉRO) mar 

chleachtóirí paraimhíochaine, agus tá 77 Comhraiceoir Dóiteáin oilte go leibhéal Ard-Pharaimhíochaineora.  Tá 

gach comhraiceoir dóiteáin ar áirithíocht oilte go dtí leibhéal na Chéad Fhreagróra Éigeandála.  Áirítear i measc 

na dtorthaí cliniciúla inbhraite in 2018, a léiríonn an obair a dhéanann an tSeirbhís Éigeandála Leighis 

Dóiteánbhunaithe:  

 Cóir leighis curtha ar 57,170 othar agus iad tugtha chun an ospidéil 

 3,670 teagmhas criticiúil leighis bainistithe 

 398 stad cairdiach bainistithe 

 164 othar STEMI (ionfharchtadh miócairdiach ST-ardaithe) tugtha chuig áis Idirghabháil 

Chorónach Thréchraicneach Phríomhúil (ICTP) laistigh de 90 nóiméad ó ECG a dhéanamh 

 406 othar stróc FAST-Dearfach tugtha chuig áis ina ndéantar trombalú stróc 

 Chuidigh BDB le 29 breith clainne réamhospidéil 

 

Soláthraíonn BDB comhairle agus treoir maidir le gach gné de Shábháilteacht Dóiteáin.  Gné lárnach de chur 

chun cinn Shábháilteacht Dóiteáin an Phobail é oibríochtaí sábháilteacht dóiteáin.  Oibríonn Briogáid Dóiteáin 

Bhaile Átha Cliath go dlúth le pobail lena chinntiú gur áit níos sábháilte é Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath 

le bheith ag maireachtáil ann, ag obair ann agus le cuairt a thabhairt air. 
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Tá gach rannóg de BDB ag tacú le Sábháilteacht Dóiteáin an Phobail trí thionscnaimh agus cláir dhifriúla atá á 

gcur chun feidhme ar fud an phobail.   

Cuireadh an méid seo a leanas i gcrích in 2018: 

 Cuairteanna stáisiúin eagraithe trí ghrúpaí pobail áitiúla 

 Reáchtáladh laethanta oscailte Stáisiún Dóiteáin i Ráth Fearnáin agus i mBaile Phib agus thug 

5,000 cuairteoir aghaidh ar Ráth Fearnáin agus breis is 2000 cuairteoir aghaidh ar Bhaile Phib 

 Feachtais Shábháilteacht Dóiteáin an Phobail – Oíche Shamhna, Nollaig, Oíche Chinn Bliana, 

Tionscnamh Aláram Deataigh, Teachtaireacht i mBuidéal, Sábháilteacht Dóiteáin do Leanaí, 

Comórtas Ealaíne Sábháilteacht Dóiteáin, Cuairteanna scoile 

 Chuaigh clár Bí Sábháilte, Fan Sábháilte 2018 Oíche Shamhna i bhfeidhm ar 2,473 duine 

 Dáileadh eolas ginearálta maidir le sábháilteacht dóiteáin ar an bPobal trí úsáid a bhaint as 

gach modh cumarsáide i.e. na meáin shóisialta, scoileanna, ionaid/tionscadail áitiúla pobail, 

na meáin, oifigí ceantair srl. 

 Ghlac 2043 dalta páirt i gclár Scoileanna rang a 3 

 

Tionscnaíonn agus cothaíonn BDB roinnt idirghabhálacha eile a bhaineann le Sábháilteacht agus 

Rannpháirtíocht an Phobail a bhfuil sé mar aidhm leo feasacht sábháilteachta an phobail a fheabhsú. 

Tugann Achtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 & 2003 agus Reachtaíocht Rialaithe Tógála cumhachtaí iniúchta agus 

forfheidhmithe do BDB.  Déanann BDB iniúchadh ar gach cineál foirgneamh, ach amháin teach cónaithe a bhfuil 

duine amháin ina chónaí ann atá lasmuigh de raon feidhme an Achta Seirbhísí Dóiteáin. Cuireann BDB comhairle 

ar fáil maidir le saincheisteanna sábháilteacht dóiteáin nó áit ar gá úsáidtear cumhachtaí forfheidhmithe cosúil le 

Fógraí Sábháilteacht Dóiteáin chun cosc a chur ar úsáid foirgnimh nó cuid d’fhoirgneamh go dtí go gcuirtear na 

heasnaimh ina gceart.  Chomh maith leis sin, féadfaidh BDB Fógra Dúnta a eisiúint le haghaidh cásanna ina 

bhfuil riosca níos láithrí agus más gá cás a thabhairt chuig an Ard-Chúirt chun srian a chur ar úsáid foirgnimh.  

Chomh maith leis sin, is féidir le BDB ionchúiseamh a dhéanamh le haghaidh neamhchomhlíonadh le caighdeáin 

sábháilteacht dóiteáin nó go deimhin neamhchomhlíonadh leis na fógraí thuasluaite. 

In 2018, áiríodh na torthaí seo a leanas i measc aschur na Rannóige um Chosc Dóiteáin: 

 Próiseáladh 1,369 deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán 

 Fuarthas 1,943 iarratas ar cheadúnas 

 Rinneadh 2,009 iniúchadh sábháilteacht dóiteáin 

 Seirbheáladh 40 Fógra Sábháilteacht Dóiteáin ar 2 áitreabh dhifriúla 

 Rinneadh 2 Ionchúiseamh, ceann a raibh ciontú dá thoradh agus 2 ordú áitreabh a dhúnadh ó 

na cúirteanna. 

 

Tá BDB ag leanúint le húsáid a bhaint as ardáin meán sóisialta, chun dul i bhfeidhm ar an bpobal trí 

theachtaireachtaí a bhaineann le Sábháilteacht agus Teagmhais Dóiteáin ar freastalaíodh orthu a roinnt, 

teachtaireachtaí a tharraingíonn aird ar Shábháilteacht agus ar fheasacht Dóiteáin.  Tarraingítear aird an phobail 

ar fheachtais Sábháilteacht Dóiteáin chomh maith.   Tá níos mó tóir anois ná riamh ag an bpobal ar ardáin meán 

sóisialta agus glactar leo mar phróiseas riachtanach maidir lenár dteachtaireacht Sábháilteachta Dóiteáin a chur 

in iúl don phobal, anois agus amach anseo. 

Tá Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ag leanúint le taighde a dhéanamh ar úsáid teicneolaíochtaí dordáin i 

réimsí oibríochta lena n-áirítear cosc dóiteáin agus bailiú faisnéise oibríochtúla.   Bainfidh an tseirbhís dóiteáin 

an-tairbhe as an teicneolaíocht agus taighde seo i réimsí sna blianta amach romhainn 

Is é Ionad Oiliúna BDBÁC (Institiúid O’Brien): suite ar Bhóthar Mhullach Íde an áis oiliúna dóiteáin is mó in Éirinn.  

Cuirtear oiliúint ar fáil ann i disciplíní mar aon le teagasc den scoth do chláir inmheánacha agus sheachtracha.  

Bliain ghnóthach ba ea 2018 in Ionad Oiliúna BDBÁC.  Chríochnaigh 1 Rang Earcaigh ina raibh 27 duine a gcuid 

oiliúna agus chríochnaigh 48 duine eile a gcláir pharaimhíochaine i gcomhar le Coláiste Ríoga na Máinleá in 

Éirinn.  Cuireadh thart ar 12,000 lá oiliúna agus teagascóra ar fáil san Ionad Oiliúna agus laethanta oiliúna 

seachtracha ba ea 1,322 díobh seo.  
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Cinntíonn BDBÁC go bhfuil sé ullamh chun freagairt idirghníomhaireachta chomhordaithe a sholáthar do 

mhóréigeandálaí a tharlaíonn mar thoradh ar theagmhais áitiúla, réigiúnacha & Náisiúnta, cosúil le dóiteán, 

timpistí iompair, teagmhais a bhaineann le substaintí guaiseacha agus drochaimsir ag leibhéil áitiúla agus 

réigiúnacha ag teacht leis an gCreat le haghaidh Móréigeandálaí.  Le deireanas, i bhfianaise líon na 

mórtheagmhas éigeandála agus ionsaithe sceimhlitheoireachta ar fud na hEorpa, d’fhreastail BDBÁC i gcomhar 

le príomhghníomhaireachtaí freagartha eile, An Garda Síochána agus FSS ar ghrúpaí pleanála Bainistíochta 

Móréigeandála (BMÉ) agus cleachtaí eagraithe bunaithe ar theagmhais den sórt sin. In 2018 chomhordaigh 

BDBÁC cruinnithe agus gníomhaíochtaí Ghrúpa Stiúrtha Bainistíochta Géarchéime CCBÁC lena n-áirítear 

athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean / Pleananna Móréigeandála agus Drochaimsire. Ina theannta sin, bhí ról 

lárnach ag BDBÁC in oibriú le Grúpa Oibre Réigiún an Oirthir chun Clár Oibre Idirghníomhaireachta a chur i dtoll 

a chéile ag teacht leis an gclár oibre náisiúnta. 

Tacaíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála túslíne i rith tubaistí nádúrtha agus/nó 

móréigeandálaí.  Soláthraíonn Aonad Cosanta Sibhialta Bhaile Átha Cliath tacaíocht dhara líne do gach údarás 

áitiúil sa réigiún i gcás éigeandálaí.  Chomh maith leis sin, soláthraíonn an tAonad tacaíocht dhara líne do 

bhriogáid dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus tá baint aige go leanúnach le smachtú gráscair, Tarrtháil Uisce, 

Cumhdach Dóiteáin agus Tacaíocht Leighis a chur ar fáil ag raon imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae Bhaile 

Átha Cliath. Bliain thar a bheith gnóthach do Chosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath ba ea 2018. Freastalaíodh ar 

343 Imeacht pobail, 9 n-oibríocht Cuardaigh agus Tarrthála (3 chorp aimsithe), agus 442 Glaoch amach le linn 

drochaimsire.  Glaodh amach ar Max – an madra Brath Taisí Daonna (BTD) – 23 babhta difriúil in 2018, roinnt 

uaireanta chun cabhrú leis na Gardaí ag láthair choire ina measc. 

Cúis bhróid é do Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath an dea-chaidreamh oibre a bheith aici le go leor páirtithe 

leasmhara ó Sheirbhísí Éigeandála eile, páirtithe leasmhara a mbítear i mbun idirchaidrimh agus comhair leo go 

laethúil.  Tarlaíonn an idirghníomhaíocht seo trí chumarsáid rialta, comhordú maidir le beartas, Meabhráin 

Tuisceana a chomhaontú, agus níos tábhachtaí ná rud ar bith eile, oiliúint agus cleachtadh a dhéanamh i 

dteannta a chéile.  Cinntíonn an oiliúint rialta idir-Ghníomhaireachta an úsáid acmhainní is éifeachtaí agus 

gníomhaíocht chomhuaineach ag teagmhais oibríochtúla, a chuireann feabhas ar ár gcumas freagairt do, agus 

freastal ar an bpobal ar an mbealach is éifeachtaí agus is féidir. 
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COMHSHAOL AGUS IOMPAR 

 

 

Tionscadal Lár na Cathrach 

Oibríonn an Roinn Comhshaoil agus Iompair (C&I) leis an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) agus le Bonneagar 

Iompair Éireann (BIÉ) i ndáil le soláthar tráthúil an bhonneagair iompair chumasaithe. Moladh in ionchur C&I san 

aighneacht chorparáideach maidir le Dréacht-Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (SRSE) Nollaig 

2018 gur cheart meicníocht idirghníomhaireachta a bhunú chun tús áite a thabhairt don bhonneagar agus chun a 

sholáthar tráthúil a chinntiú.  

Is é straitéis 2035 an Údaráis Náisiúnta Iompair (ÚNI) mar aon le Staidéar Lár na Cathrach bunús na dtionscadal 

sa chathair go dtí 2019. Déanann an bhainistíocht shinsearach na hoibreacha a leagan amach in ord tosaíochta 

sa Chlár Oibreacha Caipitiúla. Tá oibreacha ar bun i gCeantar Shráid Grafton ó 2013, oibreacha atá á maoiniú ag 

Tobhaigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuireadh na hoibreacha feabhais i gceantar Shráid Chatham / 

Sráid Harry i gcrích agus cuirfear tús le hoibreacha feabhais ar Shráid Clarendon ag tús 2019.        

Cuireadh pleananna chun an ríocht phoiblí ag Faiche an Choláiste faoi bhráid An Bhoird Pleanála i mBealtaine 

2017.  Dhiúltaigh An Bord Pleanála cead pleanála a thabhairt i nDeireadh Fómhair 2018. Tá pleananna 

athbhreithnithe á n-ullmhú le haghaidh Phlás Cathartha le beartais choimhdeacha bainistíochta tráchta, ag cur 

cinneadh An Bhoird Pleanála san áireamh agus tá sé beartaithe iarratas nua a chur faoi bhráid An Bhoird 

Pleanála in 2019.  

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar thionscadail a áirítear i limistéar an mháistirphlean. Tá togra le haghaidh 

feabhsuithe ar an ríocht phoiblí ar Shráid na Life á ullmhú faoi láthair agus táthar ag céim chúrsaíochta réamh-

Chuid 8 faoi láthair. Tá tograí nua le haghaidh Shráid na hArdeaglaise agus Plás Sackville á n-ullmhú chomh 

maith. Tá dul chun cinn á dhéanamh ar thionscadail ríocht phoiblí Cheantar Shráid Grafton chomh maith.  

Tá foireann iompair lár na cathrach ag leanúint lena cuid oibre ar thionscadail éagsúla atá luaite i Staidéar 

Iompair Lár na Cathrach lena n-áirítear:   

 

 Plás Fhaiche an Choláiste  

 Sráid Suffolk  

 Comharthaíocht lár na cathrach  

 Sábháilteacht coisithe 

 

Cuspóir tábhachtach don Roinn seo é cuspóirí atá luaite i Staidéar Lár na Cathrach a sholáthar thar raon 
tionscnamh. 
 
Téamh Ceantair 

Tá dul chun cinn déanta ar Chóras Téimh Ceantair Bhaile Átha Cliath (CTCBÁC) in 2018 agus fuarthas 

leithdháileadh de dheontas suas le €20milliún le haghaidh CTCBÁC ó Phlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais. 

D’oibrigh sé leis an Roinn Cumarsáide, Ghníomhú ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil (RCGAC) agus le 

Ranna Rialtais eile maidir leis an nGrúpa Oibre Téimh Ceantair agus earcaíodh Comhairleoir i mí Bealtaine chun 

‘Athbhreithniú ar Sholáthar Samhla Gnó agus Innealtóireachta’ a chur i gcrích.  

Leanadh leis an rannpháirtíocht leanúnach le Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath 

(GBFBÁC) agus i Meitheamh 2018 fostaíodh an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais (GNFA) ar 

bhonn foirmiúil mar chomhairleoirí airgeadais chun Straitéis Samhla Soláthair Gnó den scoth a fhorbairt. 

Fógraíodh é seo ar ríomhthairiscintí agus IOCE (Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach) chun spéis an mhargaidh 

sna tionscadail a mhúscailte agus fuarthas roinnt freagairtí dearfacha.  
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Reáchtáladh cúig chruinniú Choiste Stiúrtha / Bhord Tionscadail CTCBÁC in 2018 agus cuireadh dhá thuarascáil 

faoi bhráid An Choiste um Beartas Straitéiseach Comhshaoil (CBS).  

Bhí teagmháil leanúnach le margaí airgeadais bonneagar poiblí agus príobháideach chun iniúchadh a dhéanamh 

ar an socrú maoinithe le haghaidh CTCBÁC.  

Ina theannta sin, bhí idirchaidreamh leanúnach le páirtithe leasmhara tábhachtacha cosúil le BIÉ / Cuideachta 
Poirt Bhaile Átha Cliath / Cathracha Cliste Bhaile Átha Cliath agus le tionscadail CCBÁC freisin cosúil le 
Droichead na Dothra, agus na scéimeanna éagsúla san Fhearann Poiblí, agus le forbróirí chun a chinntiú go 
raibh forbairtí nua ‘cumasaithe ag Téamh Ceantair’.  

Fuarthas maoiniú freisin mar chomhpháirtí tionscadail don tionscadal Geo-Uirbeach a bhfuil sé mar aidhm aige 
na cúltaiscí teasa gheoiteirmigh atá suite go domhain faoi Chathair Bhaile Átha Cliath a shainaithint agus a 
mheas. 

Bainistíocht Dramhaíola 

In 2018 chuir an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola glantachán ceantarbhunaithe i bhfeidhm mar chuid de chur 

chun feidhme leanúnach mholtaí an athbhreithnithe ar an soláthar seirbhíse chun soláthar seirbhísí glantacháin 

sa chathair a fheabhsú. Chuaigh flít nua d’innill bheaga ghlanta sráide i mbun oibre in ionad an fhlít a bhí ann 

cheana féin.  

Cuireadh críoch le hathfhorbairt iosta Bhóthar Mhic Dháibhéid agus cuireadh tús le hathfhorbairt Pháirc Herzog. 

Cuireadh 124 bosca bruscair Breise Dlúthóra Gréine sa chathair agus cuireadh tús le cóid QR a úsáid ar gach 

bosca bruscair phoiblí rud a chiallaigh go bhféadfaí breis is 70% de na tuairiscí a fháil ar an bhfón cliste faoi 

Ráithe 4 2018. Dhéileáil an Roinn le breis is 18,000 iarraidh seirbhíse in 2018 agus tacaíodh le 3298 glantachán 

pobail ar fud na cathrach. 

Cuireadh 1608 iarraidh ar sheirbhísí bainte dramhaíl théagartha tí i gcrích in 2018 (méadú 42% i gcomparáid le 

2017). 

Déileáladh le 600 gearán maidir le carnadh tinte cnámh agus i gcomhar leis na Ranna Páirceanna agus Ceantair 

cuireadh stop le breis is 600 tona d’ábhar a bheith á úsáid ar thinte cnámh i rith ghníomhaíochtaí freagartha na 

Samhna. 

Chuaigh Foireann Ghlantacháin Bhaile Átha Cliath i mbun oibre don tríú bliain as a chéile agus téann siad i mbun 

oibre ar an lá céanna le foireann laethanta glantacháin na Canála agus na Dothra, agus in 2019 glacfaidh 4 

údarás áitiúil Bhaile Átha Cliath páirt san obair. 

Ghlac an Roinn Comhshaoil & Iompair páirt i dtionscnamh Fhrithdhumpála 2018 sna ceantair Theas-Lár, Láir 

agus Iarthuaiscirt agus i lá tarscaoilte tochtanna ag Ionad Fóntas Poiblí na Rinne.  Cruthaíodh 7 ngairdín póca i 

gceantar Bhaile Munna mar thoradh ar an tionscnamh seo. 

Fuarthas 407 iontráil do ghradaim na gcomharsanachtaí cathrach. 

Tá tús curtha ag an Roinn Bainistíochta Dramhaíola le húsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun seirbhísí a 

chur chun cinn agus a sholáthar ag @dubcityenviro. 

Reáchtáil an Roinn dhá fheachtas meáin ag úsáid fógraíocht thraidisiúnta agus ar na meáin shóisialta ag tarraingt 

airde ar shaincheisteanna comhshaoil a bhaineann le diúscairt bruscar toitíní agus a chuireann úsáid cupán in-

athúsáidte chun cinn.  

Cosaint ar Thuilte 

Chas Grúpa Comhairleach maidir le Tuilte Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le chéile roinnt mhaith babhtaí 
i rith 2018 chun monatóireacht a dhéanamh ar chórais réamhaisnéise (réamhaisnéisí aimsire, foláirimh aimsire, 
teiliméadracht, méadair bháistí, réamhaisnéisiú tuilte cósta), agus rinneadh an fhaisnéis ó na córais seo a 
anailísiú agus a léamh chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag tuilte agus leibhéal an fholáirimh tuilte atá le 
heisiúint a chinneadh agus comhairle a thabhairt maidir le plean gníomhaíochta cuí a chur chun feidhme. 

Rinneadh tuilleadh feabhais ar Chóras Báistí Chathair Bhaile Átha Cliath in 2018. Go dtí seo tá 24 méadar báistí, 
4 stáisiún aimsire, 3 cheamara scagtha bruscair agus 24 méadar chun leibhéal aibhneacha, taoide agus 
séarachais a thomhas. 
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Táthar ag leanúint le Scéimeanna Maolaithe Tuilte mar atá sonraithe i gCláir Chaipitiúla na Comhairle 2017-2019 
i rith 2018 agus leanfar leo in 2019. 

Tá Criúanna Saothair Dhírigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag leanúint le hoibreacha beaga maolaithe 
tuilte a dhéanamh agus freagraíonn siad do thuilte cósta agus teagmhas báistí.    

Áiríodh Bearta  Seasmhachta  Tuilte  sna  Pleananna  Gníomha íochta  um Athrú Aeráide  in 4 Údarás  Áitiúil Bhaile  

Átha  Clia th. 

Beartas agus Forfheidhmiú Páirceála 

Chláraigh breis is 35,000 tiománaí breise chun úsáid a bhaint as seirbhís íocaíochta Páirceála Gan Airgead Tirim 

na Comhairle, Parking Tag in 2018, rud a chiallaigh go raibh líon na dtiománaithe a chláraigh cothrom le breis is 

210,000 agus cuireadh 4.9milliún idirbhearta gan airgead tirim i gcrích in 2018. Rinneadh breis is 230,000 

idirbheart trí úsáid a bhaint as an áis íocaíochta aonuaire, agus gearradh na táillí go díreach ar an bhfón póca nó 

cárta dochair/creidmheasa. Rinneadh breis is 74% de gach íocaíocht Parking Tag tríd Aip Parking Tag. 

Eisíodh 12,675 Cead páirceála do Chónaitheoirí in 2018 agus eisíodh breis is 266,000 cead Páirceála do 

Chuairteoirí chomh maith. 

Bhí gníomh forfheidhmiúcháin mar thoradh ar 43,103 de gach teagmhas páirceála agus bhain 41% de na 

forfheidhmiúcháin le cionta tráchta. Rinneadh beagnach 6% de na forfheidhmiúcháin ar fad a achomharc, agus 

seasamh le 32%, nó 811, de na hachomhairc agus tugadh aisíocaíocht iomlán do na daoine a rinne achomharc. 

Bhí 600 Meaisín Ticéad Íoc agus Taispeáin nua sráide suiteáilte faoi dheireadh 2018, agus is féidir íocaíocht i 

bhfoirm bonn airgid nó cárta dochair/creidmheasa a úsáid i 100 acu chun íoc as páirceáil  

 

Luas Traschathrach 

Ag leanúint ar aghaidh ó thús a chur le seirbhís paisinéirí do bhealach Luas Traschathrach cuireadh roinnt 

athruithe i bhfeidhm ar shoilse tráchta don Luas agus do sholáthraithe iompair phoiblí eile cosúil le Bus Átha 

Cliath.  Lean Oifig Idirchaidrimh Luas Traschathrach na Comhairle lena ról maidir le leanúint le dul chun cinn a 

dhéanamh ar an scéim agus an tionchar ar an gcathair a laghdú. 

 

Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair (CBSI) 

I rith 2018 leanadh leis an bpróiseas aistrithe ó chur chun feidhme tionscadail go dtí Tacaíocht Córais a áiríodh 

ann Aonad Tacaíochta CBSI a bhunú chun oibriú i gcomhpháirt leis an Aonad TF Áitiúil C&I chun tacú le 

húsáideoirí, an Córas a bhainistiú agus athruithe agus uasghráduithe a chur i bhfeidhm de réir mar is gá.   

I rith 2018 reáchtáil foireann an Aonaid Tacaíochta roinnt seisiún oiliúna le húsáideoirí lena n-áirítear seisiúin 

duine le duine a bhí dírithe ar aiseolas a fháil agus cabhrú le húsáideoirí teacht ar thuiscint níos fearr maidir le 

conas an Córas a úsáid.  I rith 2018 bhain Rannóga a bhfuil an Córas in úsáid acu raon tomhas feidhmíochta ón 

gCóras chun cabhrú leo tuairisciú a dhéanamh i gcomparáid leis an bPlean Soláthair Seirbhíse a tugadh isteach 

le déanaí.   Tá inniúlacht shuntasach forbartha ag Aonad Tacaíochta CBSI le bliain anuas chomh fada is a 

bhaineann leis an gCóras a úsáid agus a thuiscint, agus tá sé anois in ann déileáil le go leor saincheisteanna gan 

gá a bheith le cúnamh a lorg ó sholáthraí an Chórais.  Príomhchuspóir atá ag an Aonad Tacaíochta leabú an 

Chórais agus feabhas agus forbairt leanúnach, cuspóir a dhíreofar air i rith 2019, lena n-áirítear Plean 

Straitéiseach Bainistíochta Sócmhainní don Roinn C&I a fhorbairt agus úsáid á baint as an gcóras CBSI.    

D’úsáid Seirbhísí Cothabhála Bóithre CBSI chun iarrataí seirbhíse custaiméirí a thaifeadadh, lochtanna/ 

guaiseacha ar an ngréasán bóithre a thaifeadadh agus an sreabhadh oibre a chur in ord tosaíochta, a 

thaifeadadh agus a bhainistiú. Taifeadadh 12,061 iarraidh seirbhíse custaiméirí ar fad in 2018 agus taifeadadh 

agus cuireadh 4,854 locht/ guais le deisiú in ord tosaíochta, deisíodh/cinntíodh go raibh 4,517 locht/guais 

deisithe/sábháilte, cuireadh 5,562 jab i gcrích trí shaothar díreach agus deisíodh/cinntíodh go raibh 578 (tosaíocht 

1) locht/ guais chriticiúil ar bhóithre na cathrach, cosáin agus gréasán rothar deisithe/ sábháilte laistigh de 24 uair 

an chloig.   
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Cuireadh tús le tuilleadh athbhreithnithe ar an gcóras TAG in 2018 agus é mar aidhm na próisis a shruthlíniú. 

Cuireadh tús le ‘Scéimeanna Comharsanachta’ nua freisin agus cuirfear tús lena gcur chun feidhme in 2019. 

Rialú Oibreacha Bóthair 

Caithfidh Comhairle  Cathrach Bha ile  Átha  Clia th na  hoibreacha  a r fad a  dhéantar trí fhónta is  a r bhóithre  poiblí a  

cheadúnú. I rith 2018, d’e is igh an Chomhairle  thart a r 12,471 ceadúnas  aonair faoi ré ir coinníollacha . Rinne  

Aonad Ria la ithe  Oibreacha  Bóthair na  Comhairle  mona tóireacht a r na  suíomhanna  a r fad agus  rinneadh gníomh 

cuí á it a r tugadh sáruithe  a r choinníollacha  an cheadúnais  faoi deara . Tá  an oba ir seo fós  a r s iúl. 

Troscán Sráide 

Tugtar ceadúnais troscáin sráide i gceantair ina bhfuil dóthain spáis chun boird agus cathaoireacha srl. a leagan 

síos gan cur isteach ar choisithe. Tá síneadh curtha leis na huaireanta cigireachta comhlíontachta.  In 2018, 

rinneadh 175 Ceadúnas Troscáin Sráide a athnuachan agus tá 19 Ceadúnas Troscáin Sráide nua á n-eisiúint 

agus rinneadh cigireacht ar 1,316 áitreabh ar fad. 

Caighdeán an Aeir agus Monatóireacht ar Thorann  

Tá an tAonad um Thorann Tráchta & Caighdeán an Aeir ag leanúint ag oibriú agus ag tacú le suíomh gréasáin 

fhíor-ama monatóireachta torainn Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus leis an gcuntas gaolmhar twitter 

a sheolann tvuíteanna maidir leis na leibhéil torann timpeallach óna shuíomhanna monatóireachta, gach uair an 

chloig ar an uair. Is féidir leis an bpobal teacht ar eolas maidir le leibhéil fhíor-ama torann timpeallach ar an 

suíomh seo.  

Tugann monatóireacht ar chaighdeán an aeir le fios go bhfuil caighdeáin AE maidir le caighdeáin an aeir á 

gcomhlíonadh i mBaile Átha Cliath. I rith 2018 lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le staidéar leantach 

leis an GCC chun suíomhanna a d’fhéadfadh a bheith ina stáisiúin bhreise monatóireachta ar chaighdeán an aeir 

sa chathair a shainaithint. Mar thoradh ar an staidéar leantach seo tá stáisiúin mhonatóireachta nua bunaithe i 

bPáirc San Anna, Ráth Eanaigh, agus ag Bóthar Eoin Thiar. Droichead na hInse. Tá breithniú á dhéanamh ar 

bhonn gníomhach ar shuíomhanna breise chun stáisiúin mhonatóireachta a lonnú iontu in 2019.    

Leanadh le hoibreacha chun na stáisiúin mhonatóireachta reatha a uasghrádú agus tá na huasghráduithe seo ag 

soláthar na hacmhainne chun tuairisciú a dhéanamh ar chaighdeán an aeir ar bhonn leanúnach i bhfíor-am don 

phobal.                    

Bhí forfheidhmiú réamhghníomhach na gcaighdeán aeir mar thoradh ar 92% de na gearáin maidir le haerthruailliú 

a bhí oscailte in 2018 a bheith réitithe agus tá na cásanna atá fós oscailte á n-imscrúdú ar bhonn gníomhach.  

Tugadh laghdú suntasach faoi deara i líon na ngearán aeir a fuarthas i rith 2018 i gcomparáid le 2017 (149 i 

gcomparáid le 204 in 2017).  

Plean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn  

Cuireadh athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn 2013-2018 i gcrích in 2018 agus cuireadh 

Plean Gníomhaíochta athbhreithnithe in aghaidh Torainn do Cheirtleán Bhaile Átha Cliath chun comhairliúcháin 

phoiblí agus tugadh chun críche é. Beidh an plean gníomhaíochta i bhfeidhm idir Nollaig 2018 agus Iúil 2023. 

Leagtar amach i gCaibidil 4 Imleabhar 1 den phlean seo athbhreithniú ar an bplean roimhe seo agus an dul chun 

cinn a rinneadh maidir le cur chun feidhme an phlean roimhe seo. Leagtar amach i gCaibidil 7 na bearta 

maolaithe agus cosanta torainn atá le cur i gcrích faoin bplean athbhreithnithe nua.   

Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach  

Soláthraítear i bPlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre (ROLT) 2015-2021 creat le 

haghaidh cosc agus bainistíocht dramhaíola ar bhealach inbhuanaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

agus sna 11 Údarás Áitiúil eile sa Réigiún. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an Príomhúdarás Pleanála 

Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach, i mbun maoirseachta ar chur chun feidhme Phlean Bainistíochta 

Dramhaíola Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre 2015-2021. I measc roinnt de na príomhghníomhaíochtaí a rinne an 

Oifig Réigiúnach in 2018 bhí Feachtais Náisiúnta Feasachta (Araidí Donna, Earraí Tirime In-athchúrsáilte), Mí 

Náisiúnta Athúsáide, Feachtas na gCupán Comhfhiosach chun daoine a spreagadh éirí as cupáin chaife 

aonúsáide a úsáid, clár chun dlús a chur le feabhsúchán líonadh talún stairiúil, clár glantacháin bonn agus Scéim 

Náisiúnta Bailithe Dramhaíola Guaise    



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 64 

Rinne an Oifig Náisiúnta Lastais Trasteorann (ONLT) breis is 2,250 cigireacht in Éirinn trí fhoireann 

forfheidhmiúcháin thiomnaithe. Rinneadh cigireachtaí ag seicphointí cois bóthair, cigireachtaí calafoirt, 

cigireachtaí ar shaoráidí dramhaíola agus spotseiceálacha, cigireachtaí ar fhoirmeacha aistrithe dramhaíola, fíorú 

bróicéirí agus déileálaithe agus iniúchtaí bróicéirí agus déileálaithe. Cinntíonn an fhoireann Riaracháin go bhfuil 

easpórtálacha bliantúla de 1,650,000 tonna de dhramhaíl chun na hEorpa agus na hÁise ag comhlíonadh le 

rialacha diana rialála. 

Chomh maith leis sin, oibríonn ONLT le gníomhaireachtaí eile cosúil leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC), RCGAC, IMPEL (Líonra an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chur Chun Feidhme agus 

Fhorfheidhmiú Dhlí an Chomhshaoil), EUROPOL (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 

bhForfheidhmiú an Dlí), Údaráis Áitiúla agus na Gardaí agus bíonn teagmháil aici le hÚdaráis Custam agus 

Calafoirt, Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann (GCTÉ) agus údaráis idirnáisiúnta inniúla eile. 

Chomh maith leis sin, tuairiscíonn ONLT don Choiste Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiú Dramhaíola faoi 

Chathaoirleacht RCGAC.  

In 2018 ainmníodh ONLT mar an príomhúdarás do thionscadal Eorpach faoi Éifeachtaí Thoirmeasc Iompórtála na 

Síne ar Bhainistíocht Fónta ó thaobh an Chomhshaoil de Dhramhaíl Phlaisteach.  Ghlac ONLT páirt i mí 

ghníomhaíochta Eorpaí eile a bhí faoi cheannaireacht INTERPOL a bhí dírithe ar choir dhramhaíola. Lean ONLT 

ag tacú leis an Údarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú Dramhaíola trí oibríochtaí ilghníomhaireachta in aghaidh 

catagóirí dramhaíola amhrasta a chur i gcrích.  

Bhí ONLT páirteach chomh maith i dTuarascáil Mheastóireachta AE maidir leis an Ochtú mBabhta de 
Mheastóireachtaí Frithpháirteacha ‘Cur chun feidhme agus oibriú praiticiúil bheartais Eorpacha maidir le 
Coireacht Chomhshaoil a chosc agus a chomhrac’ i dteannta le RCGAC, GCC, na Gardaí, an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Príomhúdaráis Réigiúnach um Fhorfheidhmiú Dramhaíola.  

Tá ONLT ag leanúint le páirt a ghlacadh i Líonra Forfheidhmiúcháin IMPEL agus déantar ionadaíocht uirthi ag 
Coinbhinsiún Basel an AE. Chomh maith leis sin, d’oibrigh ONLT le RCGAC ar na hullmhúcháin don 
Bhreatimeacht agus tá na páirtithe leasmhara ar fad curtha ar an eolas faoi na hathruithe a bheidh i gceist sa 
chás go dtarlaíonn aistarraingt gan mhargadh. Cuirtear faisnéis ar fáil ar shuíomh gréasáin ONLT.  

   
Dramhaíl go Fuinneamh 

Cuireadh críoch le hoibreacha agus osclaíodh an áis Dramhaíl go Fuinneamh in 2017. Lean an Coiste 

Idirchaidrimh um Shochar Pobail (CISP) ag eisiúint deontas i rith 2018.   

Oibríochtaí agus Cothabháil CS 

In 2018 lean an Roinn Comhshaoil & Iompair agus Comhaontaithe Seirbhíse (CS) lena chinntiú go bhfuil 
caidreamh fadtéarmach idir an tÚdarás Pleanála Cathrach agus Uisce Éireann d’fhonn a chinntiú go leantar le 
hinfheistíocht a dhéanamh go leanúnach i mbonneagar uisce agus fuíolluisce na Cathrach. Tá tiomantais á gcur i 
gcrích de réir an CS agus leanfar leis seo in 2019. 

I rith 2018, lean na Seirbhísí Uisce ag tuairisciú ar gach Iarratas Pleanála agus ag cur comhairle ar an Roinn 

Pleanála maidir leis na cinntí cuí chun cur chun feidhme bheartais CCBÁC i ndáil le Córais Draenála Uirbeacha 

Inbhuanaithe (CDUI) a chinntiú. Lean rannóg na Seirbhísí Uisce ag obair lena comhghleacaithe sa rannóg 

Tithíochta agus Páirceanna chun réitigh CDUI a chur i bhfeidhm sna láithreáin tithíochta ar fad atá faoi 

úinéireacht CCBÁC. Anuas air sin, chuir na Seirbhísí Uisce le Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2018 

Bhaile Átha Cliath. 

Tugadh faoi na chéad chéimeanna i rith 2018 chun cur chuige Roinne níos comhtháite a bhunú i ndáil le 

ceisteanna a bhaineann leis an gCreat-treoir Uisce (CTU), agus nascadh an fheidhm Pleanála & Forbartha le 

CTU agus leis an bhfeidhm Bainistíochta Tuilte.  

Tionscnaimh Rothaíochta 

Seoladh an chéad scéim fruilithe rothar gan stáisiún i mBealtaine 2018. Tá flít de 450 rothar fruilithe ag 

Bleeperbike ar fud na Cathrach faoi láthair agus rinneadh beagnach 200,000 aistear sa chéad 6 mhí i mbun 

oibríochta. Cuirfear leis an scéim in 2019 trí rothair leictreacha a chur ar fáil.  

Cuireadh 967 seastán Sheffield breise ar fáil in 2018, agus tá spásanna páirceála do bhreis is 1,900 rothar ar fáil 

anois. Leanfar le breis spásanna páirceála do rothair a chur ar fáil in 2019. 
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Ag leanúint ar aghaidh ón bhfógra in Aibreán 2017, i ndiaidh tairiscint rathúil chun comhdháil rothaíochta Velo-city 

2019 a reáchtáil, leanadh leis na hullmhúcháin i rith 2018 chun an t-imeacht a reáchtáil i mBaile Átha Cliath i 

Meitheamh 2019. Is é sraith chomhdhála Velo-city cruinniú mullaigh bhliantúil dhomhanda rothaíochta na 

Cónaidhme Eorpaí Rothaithe (CER) atá eagraithe ag CER agus cathracha óstacha roghnaithe. Glactar leis go 

coitianta gurb iad comhdhálacha Velo-city na comhdhálacha roathaíochta idirnáisiúnta is fearr agus is deis iad na 

comhdhálacha seo dul i bhfeidhm ar chinnteoirí agus feidhmiú mar ardán faisnéise.  Óstálfaidh Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath Comhdháil Rothaíochta Idirnáisiúnta 2019 san Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath 

idir an 25 agus 28 Meitheamh, 2019.  

Cuireadh an méid seo a leanas i gcrích i rith 2018: 

 Rinne ÚNI athbhreithniú iomlán ar na roghanna ar fad a cuireadh san áireamh do 
rotharbhealach na Life agus é mar aidhm rogha thosaíochta a chur i láthair CCBÁC sa chéad 
ráithe de 2019 

 

 Cluain Tarbh go dtí Lár na Cathrach- Tá comhairleoir ag obair ar an dearadh mionsonraithe. 
Tá conarthaí Iniúchta Talún le heisiúint go luath in 2019 

 

 Glasbhealach na Dothra – cuireadh comhairliúchán poiblí fairsing ar an mbealach is 
dealraithí a roghnófar i gcrích agus bhí bailchríoch á cur ar líníochtaí an bhealaigh in 2018 
agus é mar aidhm an bealach molta a chur i láthair an choiste stiúrtha i mí Feabhra 2019. Tá 
bailchríoch á cur ar dhoiciméid agus ar líníochtaí tairisceana don chuid den ghlasbhealach a 
bhfuil Páirc Hoirbeaird agus Bóthar Dhomhnach Broc á nascadh aici 

 

 Bealach Chill Fhionntain go Cuas an Ghainimh. Cuireadh na hoibreacha i gcrích lena n-
áirítear athruithe ar airde an bhalla go háitiúil. Tá lochtanna á gceartú agus tá athruithe á 
ndéanamh ar leithid cabhsán i láthair na huaire 

 

 Tá obair ar dhearadh Chéim 2 agus Chéim 3 de Rotharbhealach agus Bealach Coisithe na 
Canálach Ríoga á cur i gcrích faoi láthair. Bronnadh conradh le haghaidh Chéim 2 agus tá 
conraitheoir ag obair ar an suíomh ó dheireadh 2018. Tá tairiscintí ar chonradh le haghaidh 
Chéim 3 déanta agus tá an conradh le bronnadh i Ráithe 1 de 2019 

  

 Tá obair thógála ar bun ar Chéim 2 agus Céim 3 de Rotharbhealach agus Bealach Coisithe 
na Canálach Ríoga 

  

Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, tá na slánachair agus na háirithintí ar thailte príobháideacha forbartha 

faighte ag an Aonad Pleanála Iompair chun soláthar na rotharbhealaí pleanáilte a éascú. .  

An Chreat-treoir Uisce 

Tá an Lárshaotharlann creidiúnaithe chun paraiméadair ábhartha chomhshaoil (ceimiceach agus 

micribhitheolaíoch) in uiscí dromchla a thástáil, lena n-áirítear gnáthmhonatóireacht agus monatóireacht 

imscrúdaitheach ar aibhneacha agus srutháin, doirteadh eisiltigh ceadúnaithe trádála chuig uiscí agus uiscí 

snámha. Cuirtear tuairiscí stádais maidir le cáilíocht an uisce ar fáil go rialta le haghaidh gach suíomh samplála 

agus tá cartlann shuntasach de shonraí stairiúla i seilbh na saotharlainne. I rith 2018, tástáladh breis is 4,000 

sampla do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.   

Cuireadh 130 gearán ar fad faoi bhráid na Rannóige um Thruailliú Uisce in 2018 agus rinneadh gach gearán a 

imscrúdú agus a dhúnadh.  

Déanann an rannóg um Rialú ar Thruailliú monatóireacht ar cháilíocht uisce sé abhainn (an Life, abhainn na 

Dothra, an Tulcha, an Chamóg, an Poitéal agus Abhainn Sheantraibh) trí shampláil a dhéanamh ag gach abhainn 

gach mí ag suíomhanna ainmnithe éagsúla. Déantar sampláil bhreise abhann le haghaidh na measúnachtaí 

leanúnacha faoi chritéir na Creat-treorach Uisce. 

Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar cháilíocht uisce snámha ag trí cheantar snámha ainmnithe (Cnocán 

Doirinne, Cuas an Ghainimh agus Trá Mhuirfean) trí 20 sampla a thógáil ag gach trá i rith an tséasúir snámha, idir 

Meitheamh agus lár Mheán Fómhair. Bainistíonn agus freagraíonn sé do theagmhais uisce snámha nuair a 
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tharlaíonn siad, tríd an bpobal a chur ar an eolas trí shuíomhanna gréasáin CCBÁC agus na Gníomhaireachta 

um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) agus trí fhógraí a chrochadh ag na tránna. 

Mar bheart breise chun cáilíocht uiscí dromchla a chosaint, déantar iniúchadh ar thart ar 7,000 teach cónaithe / 

áitreabh tráchtála gach bliain chun dícheangal draenála a aimsiú. Rialaítear an doirteadh ó eisilteach trádála go 

díreach chuig uiscí nó trí shéaraigh uisce dromchla trí cheadúnais doirte a eisiúint agus monatóireacht a 

dhéanamh orthu faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce.  

Plean Gníomhaíochta Aeráide  

Bunaíodh Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide Chathair Bhaile Átha Cliath (ORGA) ag deireadh 

2018 agus is é Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an príomh-Údarás. D’ullmhaigh an Chomhairle Cathrach, i 

dteannta le GBFBÁC (Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath) dréacht-Phlean 

Gníomhaíochta Aeráide in 2018, a leagtar amach ann an ról atá ag an gComhairle Cathrach i bhfreagairt do na 

rioscaí athraithe aeráide, atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, sa réigiún agus na gníomhaíochtaí 

atá á ndéanamh ar mhaithe le hathléimneacht aeráide a chinntiú. Cuireadh an dréachtphlean faoi bhráid na 

Comhairle Cathrach i Ráithe 4 agus cuirfear tús leis an gcomhairliúchán poiblí ar an 11 Feabhra 2019.  

Tionscnaimh Tosaíochta do Choisithe 

Is é an aidhm atá le Croílár na Cathrach, an máistirphlean ríochta poiblí do lár na cathrach, a chinntiú go bhfuil 

croílár na cathrach oiriúnach do choisithe trí thuilleadh spáis agus roghanna bealaí a chur ar fáil do choisithe i lár 

na cathrach. Tá an máistirphlean á chur i bhfeidhm ar bhonn leanúnach.  Oibríonn an fhoireann cur chun cinn i 

gcomhpháirt le Scoileanna Glasa chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní a bhfuil aird tarraingthe ag leanaí a 

shiúlann chun na scoile orthu. In 2018, chuir an Roinn Comhshaoil agus Iompair feabhas ar bhonn 

réamhghníomhach ar bhealaí chuig roinnt scoileanna lena n-áirítear áiseanna trasnaithe, comharthaíochta agus 

marcanna líne feabhsaithe. 

Tá an Rannóg Bainistíochta Tráchta ag leanúint le tús áite a thabhairt do choisithe agus tá go leor trasrianta 

breise do choisithe suiteáilte in 2018. Lena chois sin, tabharfar isteach ar bhonn céimnithe amanna trasnaithe 

níos faide ag trasrianta coisithe lena chinntiú go bhfuil riachtanais an daonra atá ag dul in aois á gcur san 

áireamh freisin.  

Cuireadh tús le tógáil scéim Feabhais Cheantar Shráid Chatham /Shráid Harry i Meán Fómhair 2017 agus 

cuirfear an obair i gcrích ag tús 2019. Mar chuid den obair feabhais soláthrófar pábháil eibhir ar aon leibhéal balla 

go balla agus cosáin níos leithne. Bhí an phábháil brící dearga a bhí ann ag titim as a chéile agus fuarthas réidh 

leis & leagadh pábháil eibhir nua mar chuid den scéim.  

Ceadaíodh faomhadh pleanála Chuid 8 don obair feabhais ag Sráid Clarendon / Rae Clarendon i nDeireadh 

Fómhair 2017. Mar gheall ar fhorbairt shuntasach láithreáin a raibh tionchar aici ar Rae Clarendon, ar cuireadh 

tús léi in 2018, cinneadh na hoibreacha feabhais ar Rae Clarendon a chur siar ar feitheamh chríochnú na 

forbartha seo agus chun leanúint leis an obair feabhais ar Shráid Clarendon. Cuirfear tús leis na hoibreacha 

feabhais ag tús 2019. Áireofar sa scéim seo pábháil ar aon leibhéal agus cosáin níos leithne feadh fhormhór na 

sráide chun freastal ar choisithe & ar lucht siopadóireachta laistigh de Cheantar Shráid Grafton.            

Cuirtear feabhas go leanúnach ar an ngréasán coisithe agus ar na háiseanna siúil trí phróiseas bainistíochta 

forbartha (iarratas pleanála) trína n-athraítear suíomh foirgneamh ar mhaithe le cosáin a leathnú, deartar 

láithreáin ionas go mbeidh siad éasca le húsáid agus cuirtear níos mó trasrianta coisithe ar fáil mar chuid 

d’fhorbairtí nua.  Dheisigh agus/nó d’atóg Seirbhísí Cothabhála Bóithre 9km de chosáin na cathrach. Chomh 

maith leis sin, cuireadh críoch le Scéim Feabhais Shráidbhaile Chromghlinne. Críochnaíodh Cuid 8 i Sráid San 

Proinsias agus i Sráid an Chaisleáin agus cuireadh tús leis an dearadh.  

Seirbhísí Cothabhála Bóithre 

Bhainistigh Seirbhísí Cothabhála Bóithre (SCB) infheistíocht €12.276 Milliún in oibreacha conartha chun 

bonneagar bóithre na cathrach a fheabhsú.  

Áiríodh i measc na n-oibreacha seo; 

 1,991 oscailt fóntais sa ghréasán bóithre curtha ar ais go buan; agus 

 Breis is 30,000 cigireacht ar chur ar ais sa ghréasán bóithre curtha i gcrích ag Fóntais  
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 Deisíodh/ cinntíodh go raibh 4,517 locht agus guais ar ghréasán bóithre, cosán agus 

rothaíochta na cathrach sábháilte. 

 Deisíodh/ cinntíodh go raibh 578 locht/ guais criticiúil (tosaíocht 1) ar ghréasán bóithre, cosán 

agus rothaíochta na cathrach sábháilte laistigh de 24 uair an chloig ó taifeadadh an locht/ an 

ghuais.  

 Cuireadh oibreacha deisiúcháin sciúrtha i gcrích ag:  

 Balla Ché Dhuga Spencer  

 Droichead na Rinne 

 Rinneadh Cigireachtaí Speisialta ag: 

 Droichead Cuimhneacháin Mhaitiú Talbóid 

 Droichead na Comhdhála 

 Droichead na Rinne 

 
Rinneadh obair chothabhála agus deisiúcháin go leanúnach ar dhroichid eile lena n-áirítear deisiúchán cruach & 
coincréite, deisiúchán uchtbhalla, deisiúchán sciúrtha, péinteáil agus baineadh anuas glais ghrá. Rinneadh tástáil 
ar ábhair deiceála chun friotaíocht in aghaidh sciorradh a fheabhsú ar Chlárchosán na Life.  
Áirítear i measc na n-oibreacha conartha a rinneadh in 2018: 

 Athdhromchlú agus/nó atógáil 16.9km de ghréasán bóithre na cathrach. 

 Deisiú agus/nó atógáil 9km de chosáin na cathrach. 

 Áirítear i measc na n-oibreacha feabhais i gCeantar Shráid Grafton in 2018:  

 Uasghrádú Shráid Chatham, Sráid Harry, Sráid an Bhailfigh, Lána Chatham agus Lána na 

hEala 

 Áiríodh i measc na n-oibreacha freisin dearadh saincheaptha os comhair Óstán an Westbury.  

 Cuireadh críoch le dearadh Shráid Clarendon.  

 
Rinneadh dul chun cinn mar seo a leanas ar Dhroichid Cheantar na nDugaí: 

 Droichead Iompair Phoiblí na Dothra: Iniúchtaí Láithreáin críochnaithe agus dul chun cinn 

déanta ar an réamhdhearadh. 

 Droichead Coisithe & Rothaíochta Blood Stoney: Iniúchtaí Láithreáin críochnaithe agus dul 

chun cinn déanta ar an réamhdhearadh. 

 Droichead Coisithe & Rothaíochta an Iosta: Treoracha ullmhaithe do chomhairleoir dearaidh. 

 Droichid Choisithe & Rothaithe Dhuga Spencer: Cuid 8 críochnaithe. 

 
Mórscéimeanna Bóithre: 

 Príomhshráid Bhéal Maighne: Cuid 8 críochnaithe 

 Bonneagar Shaileoige: Cuid 8 críochnaithe 

 Lána Bhaile Bhúiséir: Dearadh críochnaithe 

 
 

Pleanáil Iompair agus Tionscnaimh Chliste 

Oibríonn an fhoireann Pleanála Iompair le foireann na Cathrach Cliste agus le páirtithe leasmhara seachtracha 

chun cur chuige nuálach a fhorbairt i ndáil le hiompar agus chun feidhmchláir do theicneolaíocht nua a fhorbairt 

sa réimse iompair. In 2018, d’oibrigh an fhoireann i gcomhpháirt leis an gCathair Chliste agus le Fiontraíocht 

Éireann chun leanúint ag tacú le próiseas Dhúshlán Rothaíochta TNGB (Céim 2).  Spreagann sé seo fiontraithe 

agus nuálaithe chun teacht ar réitigh ar dhúshláin chathrach.  Lean an fhoireann ag obair le foirne TNGB 

(Taighde & Nuálaíocht do Ghnóthaí Beaga) chun a dteicneolaíocht nuálach a chur i bhfeidhm i Scoileanna Glasa.  
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I rith 2018, d’oibrigh an tAonad Pleanála Iompair le páirtithe leasmhara agus le soláthraithe seirbhíse i 

gcomhthéacs soghluaisteacht chomhroinnte agus chun iniúchadh a dhéanamh ar thionscnaimh nua.   

In 2018, chuir an Roinn Comhshaoil & Iompair an tionscadal AE H2020 VAVEL (Éagsúlacht, Fírinneacht, Luach; 

Ag Láimhseáil Iolracht Braiteoirí Uirbeacha) i gcrích i dteannta le comhpháirtithe i Vársá agus san Aithin agus 

cuideachtaí cosúil le IBM agus Orange. I láthair na huaire, tá an Roinn ag obair ar an tionscadal BE Good 

(Éiceachóras a Thógáil chun Deiseanna Sonraí Oscailte a Chruthú) i gcomhar le cathracha cosúil le Glaschú 

agus Orléans.  

Tá tús díreach curtha le tionscadal AE H2020 Handshake agus i gcomhar le Cóbanhávan, Munich agus 

Amstardam, foghlaimeoidh agus roinnfidh Baile Átha Cliath conas dlús a chur faoin rothaíocht mar mhodh iompair 

níos inbhuanaithe le cathracha eile.  

I rith 2018, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tacú le tionscadal ISCAPE (Rialú Cliste an 

Aerthruaillithe san Eoraip a Fheabhsú) le comhshuíomh braiteoirí monatóireachta aeir ISCAPES le gréasán 

monatóireachta aeir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun a gcumas a thástáil. Chomh maith leis sin, 

thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le forbairt Saotharlann Bheo Bhaile Átha Cliath ISCAPE, a bhfuil 

sé mar aidhm léi an plé idir páirtithe leasmhara difriúla a fheabhsú agus a chinntiú go mbíonn deis chainte ag 

daoine ionas go gcruthófar réitigh a thugann aghaidh ar fhadhbanna cosúil le caighdeán an aeir agus athrú 

aeráide. Lena chois sin, chabhraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le hacmhainn foghlama dar teideal 

‘Air We Breathe’ a chur i dtoll a chéile, acmhainn atá dírithe ar pháistí bunscoile.  

Cuirfear an tionscadal ISCAPE i gcrích i Meán Fómhair 2019. 
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PLEANÁIL AGUS FORBAIRT MAOINE 

 

I rith 2018 mhéadaigh an méid oibre a bhí ar bun ag an Roinn Pleanála agus Forbartha Maoine de réir mar a 
forbraíodh beartais agus tionscnaimh chun dlús a chur le hathbheochan, ach chomh maith leis sin lena chinntiú 
go mbeadh na hacmhainní agus na struchtúir bunaithe chun déileáil leis an gcor chun feabhais sa gheilleagar 
agus chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim tithíochta. 
 
 
Plean Forbartha Cathrach 2016 - 2022 

Áirítear sa Phlean Forbartha Cathrach nua straitéis bhunúsach maidir le cathair dhlúth nasctha de 
chomharsanachtaí a chur ar fáil. Tá méadú tagtha ar dhaonra chathair Bhaile Átha Cliath ó 506,000 in 2006 go 
dtí 553,000 in 2016. Tugann an fás suntasach daonra i gcodanna áirithe den chathair, i gceantar nua na ndugaí 
go háirithe, le fios go bhfuil tionchar dearfach ag beartas comhdhlúthaithe na cathrach.  
 
Soláthraítear i bPlean Forbartha nua na Cathrach an t-inneachar spásúil do mhéadú de thart ar 60,000 faoi 2022 
ar dhaonra na cathrach, mar aon leis an mbonneagar gaolmhar fostaíochta agus sóisialta. Moltar limistéir 
Straitéiseacha Forbartha agus Athnuachana (LSFA), i dteannta le roinnt Pleananna Ceantair Áitiúla (PCÁ) agus 
Crios Forbartha Straitéisí nua (CFS) don Pholl Beag Thiar, ar mhaithe le comharsanachtaí ar ardchaighdeán a 
sholáthar, de réir Chreat Náisiúnta Pleanála nua 2040.  
 
Aithníodh ceantair fáis sa Pholl Beag Thiar, i bpurláin Ospidéal San Séamas agus i nGort na Silíní, a bhfuil 
PCÁ/LSFA ullmhaithe lena n-aghaidh agus a bhfuil an próiseas beagnach curtha i gcrích anois. Leagtar amach 
sraith nua de bheartais eacnamaíocha sa phlean, lena n-áirítear aitheantas a thabhairt d’fhorbairt na crúsála, na 
hearnála sláinte agus oideachas tríú leibhéal mar phríomhthiománaithe gheilleagar na cathrach. Tá 18  LSFA, 7 
PCÁ, 1 CFS agus 31 Plean Áitiúil um Fheabhas Comhshaoil (PÁFC) sainaitheanta sa phlean.  Rinneadh 
mionstaidéar ar thailte criosaithe Z6 agus Z7 i rith 2018 agus tá staidéar curtha i gcrích anois agus sraith moltaí 
suntasacha déanta don Chathair. Tá neart dul chun cinn déanta ar obair chun an tsraith pleananna agus staidéar 
nua seo a ullmhú, agus is ar chur i bhfeidhm atá an bhéim á leagan anois, ag cinntiú an éifeacht 
bhunathraitheach ar chaighdeán na príomhchathrach atá á lorg. 
 
 
Pleananna Ceantair Áitiúla/CFS agus Pleananna Eile 

Leagtar amach i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath an comhthéacs straitéiseach d’ullmhú roinnt 
Pleananna Ceantair Áitiúla, Limistéir Chaomhantais Ailtireachta (LCA), Pleananna Áitiúla um Fheabhas 
Comhshaoil (PÁFC) agus tionscnaimh phleanála áitiúla eile. Éascaíonn na pleananna seo forbairt inbhuanaithe 
láithreán suntasach athfhorbraíochta agus ceantair nach mór iad a athbheochan.  Áirítear sna pleananna seo 
comhairliúchán fairsing áitiúil agus rannpháirtíocht na mBall tofa.  Ina theannta sin, leagtar amach an creat 
inmhianaithe d’fhorbairt amach anseo agus do chur chun cinn na hathnuachana eacnamaíche, fisiciúla agus 
sóisialta tríd an bpróiseas forbartha 
 

Dul chun cinn in 2018 

 I ndiaidh glacadh leis in 2014, leanadh le cur i bhfeidhm Scéim CFS na Lotaí Thuaidh agus 
Dhuga na Canálach Móire i rith 2018, agus ba é CCBÁC a bhí ag feidhmiú mar 
Ghníomhaireacht Forbartha. Tá formhór an cheantair forbartha cheana féin, ach tá líon beag 
‘ceap cathrach’ fós neamhfhorbartha, agus tá obair phleanála/réamhphleanála ar bun ina 
bhformhór faoi láthair. 
I ndáil leis an dá dhroichead coisithe atá beartaithe trasna na Life atá leagtha síos sa scéim, 
cuireadh leasú faoi bhráid an Bhoird Pleanála chun an dá dhroichead a athlonnú. Eisíodh 
breith dheighilte. 
I mí na Nollag, foilsíodh treoirlínte aireachta maidir le ‘Forbairt Uirbeach agus Airde 
Foirgneamh’ a áiríodh iontu ceanglas sonrach go ndéanfaí athbhreithniú ar gach scéim 
pleanála ar glacadh leo i ndáil le hairde. Tá tús á chur leis an obair seo anois. 
 

 Leanadh leis an obair chun PCÁ nua a ullmhú do Ghort na Silíní/Bóthar na Páirce Thiar, 
agus reáchtáladh comhairliúchán poiblí fairsing le linn na gcéimeanna luatha d’ullmhú an 
phlean agus tá dréacht beagnach réidh anois, a chuirfidh talamh nua ar fáil do thithíocht 
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shóisialta agus inacmhainne sa cheantar. Fuair an Chomhairle ceadú ó Thithíocht 
Inacmhainne:   Ciste na Suíomhanna Seirbhísithe atá á reáchtáil ag an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil le haghaidh suíomhanna tithíochta inacmhainne i gceantar PCÁ 
ag suíomh ó dheas den ospidéal a bhféadfaí 215 aonad a chur ar fáil ann.  Is ann don 
mhaoiniú chun bonneagar cumasaithe a chur ar fáil chun soláthar tithíocht inacmhainne a 
éascú. Fuarthas ceadú i mí na Nollag 2018. 
 

 Táthar ag leanúint le PCÁ Bhóthar an Náis agus Cluain Ghrífín/Bhéal Maighne a chur i 
bhfeidhm, agus tá ceadanna nua faighte agus tá obair thógála ar bun le haghaidh tithíochta i 
roinnt suíomhanna.   Ullmhaíodh agus tugadh cead Chuid 8 in 2018 chun an tSráid Mhór a 
chríochnú. Ullmhaíodh creat dearaidh uirbigh do phríomhcheantar Bhéal Maighne agus tá sé 
curtha i gcrích anois, creat a úsáideadh le linn na gcéimeanna deiridh de chur chun feidhme 
PCÁ.  Rinneadh iarratas ar mhaoiniú CFAU a ceadaíodh in 2018 chun creat a sholáthar 
d’athbheochan cheantar Bhóthar an Náis/Bhóthar na Coille Móire atá faoi réir Phlean 
Ceantair Áitiúil amháin faoi láthair agus pleananna reachtúla sa cheantar amach anseo. 
 

 Tá Scéim CFS Ghráinseach Ghormáin ag leanúint le dlús a chur faoin méid forbartha agus tá 
líon ceathrúna móra á dtógáil i láthair na huaire.  Tá rochtain do choisithe agus do rothaithe 
ar fáil anois ón mbealach isteach nua ag an gCloch Leathan agus tá an phríomhobair tógála 
críochnaithe anois agus is gearr go n-eiseofar conarthaí maidir le críochnú an phláis. Tá 
cóiríocht shaintógtha do mhic léinn chun freastal ar an Ollscoil á cur ar fáil ar an gcampas 
agus lasmuigh den champas chomh maith. 

 

 Tá an fhoireann Pleanála ag leanúint le PCÁ do Bhaile Munna a bhainistiú agus a chur i 

bhfeidhm ar mhaithe le hathbheochan an cheantair. Rinneadh staidéar miondíola agus 

Iniúchadh Áineasa a chabhraíonn le cur i bhfeidhm an PCÁ nua, lena n-áirítear thart ar 2,000 

teach nua a chur ar fáil. Tá roinnt ceadanna nua le haghaidh forbartha- tithíocht agus 

miondíol- ceadaithe agus táthar ar tí tús a chur leis an obair.   Fuair an Chomhairle ceadú ó 

Thithíocht Inacmhainne:   Ciste na Suíomhanna Seirbhísithe atá á reáchtáil ag an Roinn 

Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil le haghaidh dhá shuíomh do thithíocht inacmhainne i 

mBaile Munna- (a) Saileog = 83 aonad agus (b) Baile Bhúiséir = 74 aonad.  Is ann don 

mhaoiniú chun bonneagar cumasaithe a chur ar fáil chun soláthar tithíocht inacmhainne a 

éascú. Fuarthas ceadú i mí na Nollag 2018. 

 

 D’ainmnigh an Rialtas CFS an Phoill Bhig Thiar i mBealtaine 2016. I ndiaidh dhréachtú agus 
foilsiú na dréachtscéime, rinneadh achomharc chuig an mBord Pleanála, agus reáchtáladh 
éisteacht ó bhéal in Aibreán 2018. Ag leanúint ar aghaidh uaidh seo, lorg an Bord breis 
eolais/sonraí faoin scéim, agus ullmhaíodh an t-ábhar seo agus cuireadh ar ais chuig an 
mBord é i mí na Samhna 2018. Tá CCBÁC anois ag feitheamh ar an gcinneadh 
críochnaitheach ón mBord.  
 

 Tascfhórsa Tithíochta Bhaile Átha Cliath (Tionscnamh Thógáil 2020): Bhí an Roinn Pleanála 
& Forbartha Réadmhaoine ag obair i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla eile Bhaile Átha Cliath, An 
Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS), agus RTPRÁ chun cur leis 
an soláthar tithíochta sa chathair. Tá tuairiscí ráithiúla á gcur i dtoll a chéile anois ionas gur 
féidir treochtaí a anailísiú agus gníomhú orthu. 
Tá méadú tagtha ar líon na suíomhanna ag a bhfuil cead in 2018, ach tá tionchar beagán 
diúltach ag méideanna agus airde dhifriúil árasáin ar thús a bheith á chur le hobair ar 
shuíomhanna nua i rith na bliana de réir mar a rinneadh athbhreithniú ar scéimeanna chun 
léargas a thabhairt ar na Treoirlínte nua. 
 

 Rinneadh an staidéar Z6 agus Z7 i rith 2018, agus cuid den staidéar ba ea suirbhé agus 

measúnú mionsonraithe ar an 90 suíomh.  Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar seo scrúdú a 

dhéanamh ar an bhfreagairt bheartais agus chriosaithe is oiriúnú i ndiaidh mionscrúdú a 

dhéanamh ar na tailte, ag féachaint do na riachtanais a bheith ag an gcathair amach anseo. 

Rinneadh obair shuntasach chun taighde a dhéanamh ar gach suíomh inter alia, a chúlra 

pleanála agus cúlra na dtailte taobh leis, an baol tuilte, úsáidí reatha agus saincheisteanna 

rochtana.  Tá bailchríoch beagnach curtha ar an staidéar seo anois agus leanfar leis an dara 

céim in 2019. 

 D’éirigh go maith le scéim rothar Bhaile Átha Cliath Just Eat in 2018, agus rinneadh breis is 

25 milliún aistear i Meán Fómhair. Cuireadh roinnt stáisiún nua leis an ngréasán bóithre i rith 
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an tsamhraidh le tacaíocht ón Údarás Náisiúnta Iompair.    Tá limistéar na scéime anois ag 

cur Campas Ghráinseach Ghormáin agus a phurláin san áireamh, agus tá rogha iompair 

inbhuanaithe ar ardchaighdeán á cur ar fáil do chónaitheoirí, do mhic léinn agus d’oibrithe sa 

cheantar. Ceiliúrfar an 10ú breithlá in 2019 agus beidh sé seo ag comhtharlú le breis 

acmhainne a bheith á cur ar fáil chun tacú le hoibriú na scéime seo a bhfuil tóir uirthi. 

Oidhreacht 

Leanadh le haird a tharraingt ar oidhreacht na cathrach i rith 2018. Tá obair ar bun chun Limistéar Caomhantais 

Ailtireachta (LCA) a ullmhú do Bharra an Teampaill, Céanna na Life agus Sráid an Dáma. Tá an doiciméad 

Treorach maidir le hAthúsáid Oiriúnaitheach Chearnóga na Seoirseach curtha i gcrích agus tá sé á ullmhú lena 

fhoilsiú.   

 

 Cuireadh 7 struchtúr/bhfoirgneamh leis an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta.    

 Bronnadh €298,000 i maoiniú deontais ar 52 tionscadal faoi Scéim Infheistíochta um 

Oidhreacht Thógtha 2018, mar aon le €74,000 ar 4 thionscadal faoi Chiste na nDéanmhas i 

mBaol.  

 In 2015 cuireadh tús le hoibreacha atá fós ar bun ag Reilig San Séamas, Séadchomhartha 

Náisiúnta, chun obair chaomhantais a dhéanamh ar na cuimhneacháin, chun rochtain 

theoranta a sholáthar, cur i láthair a fheabhsú agus feasacht a ardú, mar chuid de 

‘mháistirphlean’ atá faoi threoir Rannán na bPáirceanna & Seirbhísí tírdhreacha.  

 Tá oibreacha ag Cill agus Páirc Phoiblí San Lúcáis (ar cuireadh tús leo in Eanáir 2017) 

beagnach críochnaithe, agus bailchríoch á cur anois ar na hoibreacha sna reiligí agus ar 

oibreacha deireanacha tírdhreachta ag an mionpháirc a bhfuil rochtain ag an bpobal uirthi.    

 I ndiaidh mórchlár caomhantais in 2016/2017, osclaíodh doirse Mhúsaem Thionóntáin Bhaile 

Átha Cliath ar an 14 Meán Fómhair 2018.  

 Tá comhairle ghairmiúil coimisiúnaithe agus tá monatóireacht ar bun maidir le hoibreacha 

athphointeála a dhéanamh ar Bhalla na Cathrach ag Ionad Ché an Adhmaid. 

 Suiteáil Thaispeántas Ché an Adhmaid. Tá oibreacha ag Céim Dhearaidh na Scéime faoi 

láthair.  Tá ábhar á ullmhú ag Seandálaí na Cathrach faoi láthair, faoi réir dhearadh na 

scéime a chomhaontú. 

 
Iarratais Phleanála, Forfheidhmiú agus Rialú Tógála 

In 2018, dhéileáil Roinn Pleanála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis na nithe seo a leanas:  

 2,820 iarratas pleanála bailí agus rinneadh cinneadh maidir le 2,711 iarratas. 

 Déileáladh le 1,198 gearán nua a bhain le forbairtí neamhúdaraithe sa chathair. 

 Cláraíodh 1,364 Fógra Tosaithe agus 7 bhFógra Lae agus rinneadh 558 iarratas ar Theastas 

Rochtana Míchumais agus iarratas Chuid M. 

Do Chathair Do Spás; Straitéis Ríochta Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath  

Foilsíodh Straitéis Ríocht Phoiblí Bhaile Átha Cliath in 2012 agus rinneadh athbhreithniú in 2015/2016 a spreag 

cleachtadh máistirphleanála do chroílár gnó na cathrach lena n-áirítear an cosán cultúir mar limistéar geografach 

tosaigh.  Is cuspóir de Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go dtí 2022 é cur i bhfeidhm na 

Straitéise. Foilsíodh Máistirphlean Lár na Cathrach in 2016 d’fhonn uaillmhian shoiléir a leagan amach do ríocht 

phoiblí lár ár gcathrach.  Áirítear leis sin moltaí agus aithnítear ann príomhthionscadail nasctha chun feabhas a 

chur ar an gcathair agus ar thaithí a gcuid saoránach agus cuairteoirí. Sainmhínítear sa Mháistirphlean seo an 

cur chuige, na cuspóirí agus na tionscadail tosaíochta do Do Chathair Do Ghuth; Cathair Bhaile Átha Cliath, 
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Straitéis Ríocht Phoiblí athbhreithnithe. Moltar clár tionscadail uaillmhianach a ailínítear le Plean Forbartha na 

Cathrach ó thaobh béime de as seo go ceann 20 bliain; tréimhse na dtrí Phlean Forbartha Cathrach eile.  

Tá tús curtha anois le 17 as an 21 Tionscadal i gCéim a haon nó tá siad ag an gcéim dhearaidh sceitseála ionas 

go bhfuil léargas soiléir á thabhairt ar an bhfís atá againn do chroílár na cathrach. Áirítear ina measc seo 

uasghrádú ar Chearnóg Wolfe Tone, Sráid na Life Uachtarach agus Íochtarach, Cearnóg Bharra an Teampaill. Tá 

Grúpa Oibre na Ríochta Poiblí ag leanúint le hionchur a bheith aige sna tionscadail seo agus iad a threorú go dtí 

an chéim thógála.  D’fhéadfadh athrú teacht ar chéimniú nó ord an tsoláthair mar atá leagtha amach, ag brath ar 

thionscadail náisiúnta, agus infhaighteacht acmhainní airgeadais agus daonna, agus é mar aidhm an chathair a 

choinneáil ag gluaiseacht agus saol eacnamaíoch tábhachtach an chroíláir mhiondíola a choinneáil ag imeacht. Is 

cuspóir de chuid Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go dtí 2022 é cur i bhfeidhm na Straitéise. 

Ranníocaíochtaí Forbartha 

Mar thoradh ar Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath bailíodh €41 milliún i 

dtobhaigh forbartha chun cur leis an mbonneagar poiblí agus le háiseanna a théann chun tairbhe na forbartha sa 

chathair, agus a chuirtear ar fáil, nó atá beartaithe a chur ar fáil, ag nó thar ceann na Comhairle Cathrach.  

Ghlac an Chomhairle Cathrach leis an Scéim reatha Roinn 48 “Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2016-2020” i mí na Nollag 2015 agus tá feidhm leis i ndáil le gach cead pleanála a 
tugadh i ndiaidh an 1 Eanáir, 2016.  

 
Rannóg Réadmhaoine 

Cuimsítear san Eastát Cathrach thart ar 2,600 léas, a ghineann cíos bliantúil de thart ar €5.5 milliún faoi láthair. 
 
Bíonn rannpháirtíocht ghníomhach idir an Roinn Fála agus Diúscairtí Réadmhaoine le Ranna CCBÁC agus le 
forbróirí príobháideacha chun an méid úsáide agus is féidir a bhaint as talamh forbartha sa Chathair. 
  

Dul chun cinn in 2018 

 Bainistíocht Ballymun Regeneration Ltd. (BRL) Léasanna Tráchtála aistrithe chuig 

Bainistíocht Réadmhaoine Forbartha agus comhtháthú cuntas cíosa tráchtála le punann 

réadmhaoine reatha CCBÁC curtha i gcrích. 

 Táthar ag leanúint le clár réasúnaithe chun líon na léasanna atá á mbainistiú go gníomhach a 

laghdú. 

 Táthar ag leanúint le diúscairt Bunchíosanna Talún a chur chun cinn. 

 Rannpháirtíocht ghníomhach le féichiúnaithe a bhfuil drochfhiacha acu chun riaráistí a laghdú 

trí chomhaontuithe tráthchoda.  

 Cuireadh líon beag cásanna ar aghaidh chuig an Roinn Dlí chun imeachtaí dlí a thionscnamh 

 Rinneadh roinnt suíomhanna forbartha a bhfuil próifíl ard acu gar do Lár na Cathrach a 

dhiúscairt. 

 Tá Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh á n-ullmhú do roinnt suíomhanna straitéiseacha. 

 

Aonad Bainistíochta Ghníomhaigh Talún 

Láithreáin Thréigthe 

Bíonn tionchar diúltach ag láithreáin thréigthe ar an gceantar máguaird, tugann siad le fios go bhfuil ceantar ag 

meath agus tarlaíonn iompraíocht fhrithshóisialta iontu agus ciallaíonn siad nach bhfuil stoc luachmhar tithíochta i 

gcúrsaíocht.  

 

Déanann an Chomhairle iarracht réamhghníomhach trí chleachtadh éifeachtach fhorálacha reachtacha Acht na 

Láithreán Tréigthe 1990, deireadh a chur le dearóiliú sa Chathair agus a chinntiú go bhfuil úsáid ghníomhach á 

baint as láithreáin thréigthe athuair. Is cuid lárnach é straitéis leanúnach fála, atá ar bun ó 2017, de Thionscnamh 

Bainistíochta Ghníomhaigh Talún na Comhairle, a bhfuil sé mar aidhm leis deireadh a chur le tailte agus le 
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foirgnimh thearcúsáidte, fholmha agus thréigthe sa chathair. Ní bhfaighidh an Chomhairle seilbh go héigeantach, 

áfach, ach mar rogha dheiridh in imthosca ina bhfuil gach iarracht déanta ag úinéir na réadmhaoine oibreacha 

feabhsúcháin a chur i gcrích. Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir leis na láithreáin a nglacfar seilbh 

orthu, tugann an Chomhairle tús áite don réadmhaoin sin ar furasta í a úsáid mar áit chónaithe ghníomhach.  

 

In 2018, ghlac an Chomhairle seilbh go héigeantach ar shé réadmhaoin thréigthe a bhí cláraithe ar Chlár na 

Láithreán Tréigthe, a chiallaíonn go bhfuil seilbh glactha go héigeantach ar 17 láithreán tréigthe ó 2017.  

 

Choimeád an Chomhairle na sé réadmhaoin a fuarthas in 2018 faoi rialú na Seirbhísí Tithíochta & Pobail atá le 

húsáid chun críocha tithíochta sóisialta. Tá go leor den réadmhaoin athchóirithe go hiomlán agus neamhthréigthe 

agus tá daoine ina gcónaí iontu anois nó tá obair athchóirithe ar bun faoi láthair.  

 

Thionscain an Chomhairle fáil éigeantach sé láithreán thréigthe eile in 2018. Bhí fáil éigeantach dhá cheann de 

na láithreáin seo faoi réir éisteachtaí ó bhéal An Bhoird Pleanála i nDeireadh Fómhair 2018 i ndiaidh don 

Chomhairle toiliú an Bhoird a fháil i ndáil le fáil éigeantach an dá réadmhaoin.  Tionscnaíodh an próiseas 

dílseacháin i mí na Nollag 2018 agus cuirfear críoch leis in 2019. Fuarthas agóidí ó úinéirí na gceithre láithreán 

fanta agus ar bhonn na n-agóidí faighte rinne an Chomhairle iarratas ar thoiliú An Bhoird Pleanála maidir le fáil 

dhá láithreán agus cuireadh siar fáil an dá láithreán eile. 

 

Níl i líon na láithreán tréigthe a fuarthas ach cuid den scéal, is eol don Chomhairle nuair a dhéantar iarracht ar 

fháil éigeantach gur cuireadh in iúl go raibh roinnt láithreán neamhthréigthe agus gur baineadh ó Chlár na 

Láithreán Tréigthe iad, agus go bhfuil cead pleanála á lorg go gníomhach ag úinéirí nó go bhfuil cead pleanála 

faighte acu le haghaidh athfhorbartha, go bhfuil láithreáin thréigthe curtha ar an margadh agus go bhfuil siad ag 

céimeanna éagsúla den phróiseas díolacháin, rud a chiallaíonn go bhféadfaí go ndéanfar iad a athfhorbairt agus 

a úsáid ar bhonn gníomhach arís. Fuair an Chomhairle seilbh ar chúig láithreán thréigthe, trí chomhaontú, chun 

críocha tithíochta sóisialta in 2018.  

 

Fáil Straitéiseach Réadmhaoine 

Gné ríthábhachtach eile de Thionscnamh Bainistíochta Ghníomhaigh Talún na Comhairle é deiseanna 

straitéiseacha fála a aithint. Cuireann fáil réadmhaoine a mheastar a bhfuil tábhacht straitéiseach léi i gcás na 

Cathrach ar chumas na Comhairle ról ceannaireachta a bheith aici sa chineál forbartha a tharlaíonn ar an 

láithreán agus gníomhú mar fhoinse spreagtha do thuilleadh forbartha. Rinneadh Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

(OCÉ) do láithreán straitéiseach i Sráidbhaile Shéipéal Iosóid i mí na Nollag 2018 (Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

Phríomhshráid Cheantar Shéipéal Iosóid (Forbairt Chónaitheach / Tráchtála), 2018) chun athfhorbairt an 

láithreáin seo agus láithreáin chóngaracha eile atá faoi úinéireacht na Comhairle a éascú. Rinneadh dul chun 

cinn ar an ullmhúchán chun OCÉ a dhéanamh le haghaidh roinnt suíomhanna straitéiseacha eile sa Chathair i 

rith 2018 agus cuirfear críoch leo in 2019. 

Clár na Láithreán Folamh 

Faoi Acht um Athbheochan Uirbeach agus  Tithe  2015, tá  dua lgas  a r gach údarás  pleaná la  ‘Clár na  Lá ithreán 

Folamh’ a  bhunú agus  a  chothabhá il, a rb ionann é  agus  clár de  tha ilte  ina  cheanta r fé in a tá  oiriúnach do 

thithíocht, ach a tá  folamh (agus  a  bhí folamh le  hagha idh íosmhéid 12 mhí roimh é  a  chlárú a r an gclár).  Gearrfar 

tá ille  na  Lá ithreán Folamh (a tá  iníoctha  i ria rá is tí gach blia in), á it a r cuí ó Eanáir 2019 ar aghaidh, tá ille  a  bhe idh 

buna ithe  a r luacháil a r an lá ithreán folamh. 

Bunaíodh Clár na  Láithreán Folamh ar an 1 Eaná ir 2017 agus  tá  sé  le  fá il a r shuíomh gréasá in Chomhairle  

Cathrach Bhaile  Átha  Clia th.  Faoi dhe ireadh 2018, bhí 180 fógra  ma idir le  hiontrá il mholta  a r an gclár e is ithe .  Tá  

115 a ighneacht fa ighte  agus  próiseá ilte  i ndáil le is  na  hiontrá lacha  molta  seo agus  tá  74 suíomh a r Chlár na  

Láithreán Folamh faoi lá tha ir.  As tu seo, bhí 20 faoi úiné ireacht Chomhairle  Ca thrach Bha ile  Átha  Clia th. 

Scéim Dreasachta Cánach Thionscnamh na Cathrach Beo (TCB) 

Chuir an Roinn Airgeadais tús le scéim dreasachta cánach TCB in 2015 agus rinneadh athbhreithniú ar an scéim 

in 2017. Is é atá mar aidhm leis an scéim cabhrú le daoine agus daoine a spreagadh chun maireachtáil i 

gceantair stairiúla i lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Ceadaíonn sé d’úinéirí agus d’infheisteoirí réadmhaoine 

laistigh de Cheantar Speisialta Athbheochana faoiseamh cánach a éileamh le haghaidh airgead a chaitear ar 

athchóiriú agus/nó athoiriúnú réadmhaoine cónaithe.  Is féidir é seo a éileamh mar fhaoiseamh ó cháin ioncaim 

(le haghaidh réadmhaoin chónaithe úinéir-áitithe) nó liúntas caipitil (le haghaidh réadmhaoin chónaithe ar cíos). 
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Bunaíodh Aonad Thionscnamh na Cathrach Beo faoin Rannóg Bainistíochta Talún Ghníomhaigh chun an scéim 

a chur chun cinn.  

Chun scéim athbhreithnithe dreasachta cánach TCB 2017 a chur chun cinn, reáchtáladh ócáid seolta i dTeach an 

Ardmhéara ag tús 2018.  Chomh maith leis sin, i rith na hócáide seolta tarraingíodh aird ar threoir nuashonraithe 

do thuataí maidir leis an scéim athbhreithnithe dreasachta cánach.  Lean an tAonad TCB leis an scéim a chur 

chun cinn agus reáchtáladh feachtas ardaithe feasachta a áirítear ann rannpháirtíocht le príomhpháirtithe 

leasmhara, preas náisiúnta agus áitiúil agus cuireadh bileoga i dtoll a chéile lena ndáileadh ar réadmhaoin sa 

Cheantar Speisialta Athbheochana.  Lena chois sin, tá léarscáil idirghníomhach forbartha ag an Aonad ar a 

dtaispeántar réadmhaoin laistigh den Cheantar Speisialta Athbheochana agus is féidir an léarscáil a fheiceáil ar 

shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

Tá Foireann Chomhairleach ag a bhfuil taithí ar fáil chun bualadh le hiarratasóirí agus comhairle a sholáthar 

maidir le rialacháin agus ceanglais Phleanála agus Tógála.  Is seirbhís saor in aisce í seo ar féidir tairbhe a bhaint 

aisti trí choinne a dhéanamh leis an Aonad TCB.  Is féidir leis an bhFoireann Chomhairleach, ar a bhfuil 

ionadaithe ó na rannóga Pleanála, Ailtirí, Caomhaontas, Cosc Dóiteáin agus Luachálaithe, comhairle mhaith a 

chur ar dhaoine maidir le hoibreacha beartaithe athchóirithe nó caomhantais sula gcuirtear tús le hoibreacha.   
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SEIRBHÍSÍ CULTÚIR , ÁINEASA AGUS EACNAMAÍOCHTA 

 

 

Tuigeann an Roinn Cultúir, Áineasa agus Seirbhísí Eacnamaíocha go bhfuil cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 
Bhaile Átha Cliath i ngeall ar shaibhreas cultúrtha agus barr feabhais ealaíonta na háite. I rith 2018, threoraigh 
agus thacaigh an Roinn le forbairt imeachtaí cathrach, cultúr, na healaíona, spóirt agus aclaíocht áineasa sa 
Chathair.  Chomh maith leis sin, d’oibrigh an Roinn le roinnt gníomhaireachtaí tábhachtacha sna hearnálacha 
poiblí agus príobháideacha chun geilleagar láidir a chruthú. 
 

Leabharlanna Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Soláthraíonn Seirbhís Leabharlainne Poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath raon leathan seirbhísí trí 21 

leabharlann bhrainse agus trí leabharlann taistil. Chomh maith leis sin, soláthraítear roinnt seirbhísí speisialta, 

lena n-áirítear seirbhísí agus inneachar digiteach, Ionad um Fhaisnéis Ghnó, Ionad Foghlama Oscailte, Wi-Fi 

saor in aisce, rochtain ar an idirlíon, agus seirbhísí don phobal, do dhaoine óga agus do scoileanna. 

 

Staitistic 2018 le haghaidh ballraíocht leabharlainne, líon cuairteoirí, iasachtaí, agus imeachtaí 

Líon na míreanna tugtha ar iasacht d’iasachtaithe  2,349262 

Líon cuairteanna leabharlainne 2,550,480 

Líon cuairteanna fíorúla 1,014,479 

Líon daoine a d’fhreastail ar imeachtaí 31,537 

 

 

Cláir leabharlainne 

Tá cláir a ndearnadh poiblíocht orthu i mbróisiúir an earraigh, an fhómhair agus an tsamhraidh nasctha le cláir 

náisiúnta & cathrach a bhfuil téamaí ar leith acu, lena n-áirítear Bealtaine; Feachtas Léitheoireachta ‘Summer 

Stars’; an tSeachtain Oidhreachta; Féilte Leabhar do Leanaí; an tSeachtain Eolaíochta; ‘Right to Read’; ‘Work 

Matters’, agus Éire Shláintiúil. 

Leabharlann Mholta Nua na Cathrach, Cearnóg Parnell 
I rith 2018 cuireadh an dearadh i gcrích le haghaidh Leabharlann mholta Nua na Cathrach, Cearnóg Parnell. 

Cuireadh an t-iarratas pleanála i gcrích agus cuireadh faoi bhráid An Bhoird Pleanála é de réir Alt 175 d’Acht um 

Pleanáil agus Forbairt 2000 leasaithe. Rinneadh roinnt oibreacha caomhantais ag 28 Cearnóg Parnell. Táthar ag 

súil le cinneadh faoi lár 2019. 

Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO 
Tá Cathair Litríochta UNESCO ag fáil tacaíocht ó réimse leathan tionscadal agus eagraíochtaí liteartha i rith na 
bliana, lena n-áirítear Leabhair Pháistí Éireann, The Ark, the New Theatre agus foilseacháin nua Swan River 
Press.  

Chomh maith leis sin, bhí an oifig freagrach as roinnt clár agus féilte lena n-áirítear féile bhliantúil ‘Dublin One 
City One Book’ i mí Aibreáin, féile a rinne ceiliúradh in 2018 ar 30 banscríbhneoir Éireannach trí dhíriú ar an 
díolaim The Long Gaze Back, curtha in eagar ag Sinead Gleeson.  

I measc na mórimeachtaí eile a eagraíodh bhí ‘Citywide Reading Campaign for Children’, ‘The Big Day Out’ i rith 
na Féile Pádraig; ‘Words on the Street’ le haghaidh Oíche Litríochta na hEorpa agus cosán filíochta mórthimpeall 
ar shiopaí leabhar Bhaile Átha Cliath.   

D’oibrigh beirt Scríbhneoirí Cónaithe Chathair Bhaile Átha Cliath le grúpaí scríbhneoireachta brainse-bhunaithe 
go dtí Deireadh Fómhair 2018 agus lean an triúr léitheoirí chónaithe ag obair le leanaí agus le daoine óga ón 
Lárchathair Thoir Thuaidh. 
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I measc bhuaicphointí na bliana bhí Dámhachtain Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath a bhuaigh an t-údar 

Éireannach, Mike McCormack, dá úrscéal ‘Solar Bones’. 

 

Deich mBliana na gCuimhneachán  
Lean na leabharlanna lena gclár agus leagadh béim ar leith ar chomóradh 100 bliain  an Achta um Ionadaíocht 

an Phobail (1918) agus ar chomóradh 100 bliain an tSosa Cogaidh. San áireamh sa chlár seo bhí taispeántais, 

seimineáir, scéim na bplaiceanna comórtha, foilseacháin, tionscadal na Staraithe Cónaithe agus Féile Staire 

Bhaile Átha Cliath 

Clár Caipitil na Leabharlann 
Leanadh leis an gclár infheistíochta i mbrainsí leabharlainne trí thús a chur le hoibreacha athchóirithe ag 

Leabharlann na Cúlóige agus obair féidearthachta i ndáil le hathlonnú Leabharlann Fhionnghlaise, leabharlann 

nua do Chromghlinn/Droimeanach agus Leabharlann Thír an Iúir. 

An Oifig Ealaíon  

Leagtar amach i bPlean Ealaíon Chomhairle Cathrach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2014-2018 aidhm 
agus réimsí oibre Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath. Rinneadh cur síos ar ghealltanas go ‘gcothóidh an 
Oifig Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freagracht chomhroinnte as an gcultúr agus na 
healaíona, le béim ar leith ar thrí réimse oibre: cabhrú le rochtain an phobail ar na healaíona, forbairt ealaíontóirí 
a éascú agus cur le heispéireas cultúrtha na cathrach’.  
 
Anseo thíos tá liosta de roinnt de na cláir agus tionscadail a sholáthar an Oifig Ealaíon in 2018: 
 

 Iarratas ar an gCiste Forbartha um Athnuachan Uirbeach (CFAU) chun spásanna oibre 

ealaíontóirí a fhorbairt a raibh deontas €200,000 mar thoradh air chun staidéar féidearthachta 

a dhéanamh le haghaidh tionscadal spásanna oibre ealaíontóirí luach €20m le haghaidh 2 

shuíomh i gcathair Bhaile Átha Cliath 

 Opera in the Open – 4 imeacht, Féile Bhliain Nua na Síneach, Féile Musictown  

 Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath - 29 ionad agus 75 imeacht. 

 Thaispeáin 30 Ealaíontóir saothair sa Lab Gallery 

 Reáchtáladh chéad chruinniú an Fhóraim Ealaín Sráide agus rinneadh socruithe maidir le 

coimeádaithe agus ealaíontóirí a bheadh páirteach san obair seo amach anseo 

 Árais Chónaithe Ealaíontóirí: Lóiste Naomh Pádraig, 6 agus 7 Albert Cottages agus 9 

Wooden Buildings. 

 Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath – 330 ionad,  

 €530,000 íoctha le haghaidh Deontais Ealaíon 

 €20,000 íoctha le haghaidh Sparánachtaí 

 €280,000 íoctha le haghaidh cláreagrú le hEagraíochtaí Ealaíontóirí agus Ealaíon 

 Cuireadh tacaíocht ar fáil do Chlár na nEalaíon Poiblí trí chúram agus cothabháil bailiúchán 

ealaín phoiblí Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá saothar ealaíne poiblí Leabharlann Shráid 

Chaoimhín suiteáilte.  Chuir Eileen MacDonagh a dealbh choimisiúnaithe Eyes For You do 

scéim tithíochta Thaobh na Páirce i mBéal Maighne, Co. Bhaile Átha Cliath i gcrích.   

 Chuir tionscadail na Straitéisí um Smaointeoireacht Fhísiúil oiliúint ar 35 múinteoir, 

ealaíontóir agus oideoir ealaíne 

 Cuireadh €96,000 ar fáil do thionscadal an AE, “Permission to Wonder”, agus cuireadh na 

chéad 3 sheisiún oiliúna i bhfeidhm i 6 chathair san AE, a raibh 24 oiliúnaí agus 30 scoil 

páirteach iontu  

 Fiosrúchán Práinneach - D’óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Meitheal 

Machnaimh Bhaile Átha Cliath an Tionscadal Taighde seo, a raibh sé mar aidhm leis 
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iniúchadh a dhéanamh ar shamhlacha coimisiúnaithe i réimse na nEalaíon agus na 

Bithéagsúlachta  

 Reáchtáladh Tionól Óige Bhaile Átha Cliath i dTeach an Ardmhéara agus tugadh léargas ar 

an tacaíocht a thugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do leanaí agus do dhaoine 

óga 

 Imeacht Chruinniú na nÓg Chlár Éire Ildánach san Oifig Ealaíon agus i bPáirc na Saoirse 

 

‘Permission to Wonder’, tionscadal Erasmus Plus arna mhaoiniú ag Coimisiún na hEorpa  

Is clár 3 bliana é seo atá á mhaoiniú trí chlár Erasmus+ an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le 

hoideoirí as pobail áitiúla ealaíon agus oideachais modh Straitéisí um Smaointeoireacht Fhísiúil (SSF) a thástáil 

chun foghlaim leis na hamharc-ealaíona a fheabhsú.  Tá Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath, an príomh-

chomhpháirtí, freagrach as bainistíocht tionscadal an tionscadail trí chéile i dteannta le cúig chomhpháirtí ón 

Spáinn, an Fhionlainn, an Ísiltír, an tSlóivéin agus an Danmhairg.  Reáchtáladh an chéad agus an dara leibhéal 

oiliúna in 2018 le hEalaíontóirí, Múinteoirí agus Oideoirí Dánlainne sa 6 heagraíocht rannpháirteacha.  

Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath 2018 
Reáchtáladh féile mhór chultúrtha bhliantúil Bhaile Átha Cliath arís ar an Aoine, an 21 Meán Fómhair. Ba é seo 

an 13ú bliain ar reáchtáladh an fhéile, agus áiríodh mar chuid d’Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath clár lán 

éagsúlachta agus scoth na cruthaitheachta, na scéalaíochta agus blaiseadh dár gcultúr uathúil.   

Is i gceantar riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a reáchtáiltear an Oíche Chultúir is tábhachtaí 

agus is mó sa tír agus tá an fhéile ag fás ó bhliain go bliain. Bhí 95 ionad páirteach in 2012 agus bhí 330 ionad 

páirteach in 2018, agus meastar gur fhreastail 180,000 duine ar imeachtaí mBaile Átha Cliath. Osclaíodh na 

doirse in 330 ionad ó 4pm go dtí deireanach san oíche, agus bhí saorchead isteach ag daoine. Reáchtáladh 

preabhthaibhithe agus turais shaincheaptha siúil-bus agus rothaíochta mórthimpeall na cathrach. 

Athraíodh ó bhonn an chuma a bhí ar Chearnóg Barnardos trí theilgin agus preabthaibhithe a thaispeáint i 

gcaitheamh an tráthnóna. Neadaithe i gcroílár na nOifigí Cathartha ag Cé an Adhmaid, tugadh stáitse faoin aer 

an Amfaitéatair chun beochta le preabthaibhithe i gcaitheamh an tráthnóna.  

D’oibrigh RTÉ i gcomhpháirt leis an Oíche Chultúir chun ceolchoirm saor in aisce amuigh faoin aer a reáchtáil ag 

láthair stáiriúil Dhún Uí Choileáin. Bhí scoth na n-ealaíontóirí Éireannacha, idir sean agus óg, ar an ardán taobh le 

Ceolfhoireann RTÉ. Ba é Sean Rocks a chuir an cheolchoirm i láthair, agus craoladh an cheolchoirm beo ar an 

gclár Arena ar RTÉ Raidió 1 idir 8pm agus 10pm. 

An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath 

Chuir An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, clár éagsúil agus uilechuimsitheach ceardlann, 

léachtaí, taispeántas, turas, comhráite caife, taispeáintí scannán, cúrsaí, seimineáir agus siompóisiamaí 

tuisceana don ealaín ar fáil in 2018.  Ghlac an Dánlann páirt in agus thacaigh sí le féilte ar fud na cathrach, cosúil 

le Lá Fhéile Pádraig, Bliain Nua na Síneach, Oíche Chultúir, an tSeachtain Oidhreachta, Féile Soilse an 

Gheimhridh, One City One Book agus go leor eile.    

D’oibrigh an Dánlann le pobail áitiúla trí Thionscadail Oideachais agus For-rochtana mar aon le tacú le scoileanna 

agus le coláistí trí thurais agus ceardlanna a reáchtáil do leanaí scoile.   

In 2018, cuireadh fáilte sa Dánlann roimh 171,647 cuairteoir, arb ionann é agus méadú 3,000 ar líon na 

gcuairteoirí in 2017. 

 

Oideachas agus For-Rochtain Pobail  

 Chabhraigh ár gcéad Scoláire Oideachais Fulbright 2017 – 2018 chun teagmháil a 
dhéanamh leis an 16 Ógeagraíocht i mBaile Átha Cliath. D’fhorbair sí Scoláireacht Dhánlann 
An Hugh Lane chun rannpháirtíocht na n-óg i gCúrsa Réamhbhlaiste Punainne mhí 
Mheithimh na dánlainne a éascú.  
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 Tionscadal Foundations: Idir Lúnasa 2017 agus Meitheamh 2018, d’eagraigh an dánlann 
ceardlanna faoi stiúir ealaíontóirí do leanaí atá páirteach sa Tionscadal Foundations, 
tionscnamh de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath agus 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, atá dírithe ar dhaoine a bhfuil úsáid á baint acu as 
seirbhísí do dhaoine gan dídean.  

 Tionscadal Comhpháirtíochta na nEalaíontóirí Cruthaitheacha (TCEC) agus tionscnamh 

maoinithe AE: Bailiúchán Taistealaithe in An Hugh Lane - I gcomhpháirt le Create Ireland, 

thaispeáin an t-ealaíontóir Seamus Nolan a Bhailiúchán Taistealaithe sa Dánlann agus 

cruthaíodh nasc idir an tEalaíontóir agus an Pobal Taistealaithe chun cultúr na dTaistealaithe 

a cheiliúradh. 

 Culture Connects: In 2018, cruthaíodh nasc idir An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus an ceantar Láir Thuaidh, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an Oifig 
Ealaíon agus Leabharlanna mar chuid de Culture Connects Bhaile Átha Cliath. Ghlac gasóga 
mara rannpháirteacha páirt i dtaibhiú ag Promanád Chluain Tarbh agus taispeánadh 
‘Fieldwork’ sa Dánlann idir Meitheamh agus Lúnasa, scannán ina dtugtar léargas ar an 
tionscadal agus ar rannpháirtíocht an phobail  

 

Bailiúcháin  

Taispeánadh in An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, saothair ealaíne ar bhonn rothlach trí 

thaispeáintí nua den bhailiúchán a choimeád i rith na bliana.  Chuir na taispeáintí seo leis an gclár oideachais 

agus leis na ranganna tuisceana don ealaín, mar aon le heispéireas nua a chruthú do chuairteoirí chun na 

dánlainne. In 2018, cuireadh sé shaothar nua le bailiúchán na dánlainne, saothair a ceannaíodh agus a 

bhfuarthas mar bhronntanais ina measc. Ina measc seo bhí an bronntanas, Landline Grey le Sean Scully, arb 

ionann é agus saothar suntasach agus measúil le cur le bailiúchán na dánlainne, mar aon le fianaise ar an 

tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta atá le An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath.   

Taispeántais 2018  

Is ionann na taispeántais thíos ar fad agus na chéad taispeántais dánlainne a bhí ag na healaíontóirí in Éirinn.  

 Keeper le Amanda Dunsmore: Mar chomóradh 20 bliain ar Chomhaontú Bhéal Feirste/Aoine 

an Chéasta, taispeánadh Keeper le Amanda Dunsmore in An Hugh Lane, Dánlann Chathair 

Bhaile Átha Cliath.  

 

 Just Be Yourself le Rachel McClean:  San áireamh i dtaispeántas an ealaíontóra 

dhuaisbhuaitigh de bhunadh na hAlban, Rachael McLean, bhí ceithre shuiteán, lena n-

áirítear Spite Your Face a thaispeáin McLean den chéad uair ag an Scottish Pavilion i rith 

Venice Biennale 2017   

 

 Prototypes le Doireann O’Malley: Trí scannán ina dtugtar cead cainte do dhaoine 

trasinscneacha agus ina bpléitear na saincheisteanna a bhaineann le trasinscne. Comhoibriú 

le Edith Russ Haus Oldenberg, An Ghearmáin. Bhuaigh Doireann O’Malley Duais Ealaíne 

Bheirlín le haghaidh Prototypes i Meán Fómhair 2018   

 

 Furtive Tears le Niamh O’Malley Ag tacú agus ag tabhairt dúshláin chleachtas 

comhaimseartha ealaíne na hÉireann, is léargas géar agus iontach é Furtive Tears ar 

choincheapa stair na patrarcachta agus an ordlathais i bpolaitíocht, ailtireacht, taispeántas 

agus dearadh an 20ú haois.  

Citizen Lane 

Rinneadh cuid den scannánaíocht don scannán Citizen Lane sa Dánlann, agus taispeánadh agallamh leis an 

Stiúrthóir, Barbara Dawson, ar RTÉ ar an 5 Meán Fómhair, 2018. 
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Seirbhís Spóirt agus Áineasa 

Chuir Seirbhís Spóirt agus Áineasa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath raon leathan seirbhísí ar fáil trí 

sholáthar díreach áiseanna agus cláir spóirt, áineasa, maireachtáil ghníomhach agus folláine. Déanann an 

tSeirbhís bainistíocht agus oibriúchán díreach ar 30 saoráid agus tá sí i mbun 4 saoráid bhreise a oibriú ar bhonn 

indíreach. Áirítear i measc na saoráidí ionaid mhóra Spóirt agus Chorpacmhainne agus saoráidí beaga Áineasa 

Pobail. Tá breis is 250 ball foirne fostaithe chun na seirbhísí seo a chur ar fáil. 

Dul chun cinn in 2018 

Ionad Spóirt Phoiblí San Caitríona  

 Breis is 1000 iostas oíche a chur ar fáil do dhaoine gan dídean i rith Stoirm Emma (Dídean 

Éigeandála Ainmnithe) i gcomhar le hIontaobhas Peter McVerry. 

 Oscailt seirbhís nua réamhscoile agus iarscoile ag freastal ar an bpobal áitiúil. 

 Uasghrádú leanúnach na saoráide, páirc uile-aimsire nua do shraithchomórtais Daoine gan 

Dídean (bíonn foirne náisiúnta i mbun traenála anseo) ina measc. 

 

Tharla an méid seo a leanas in Ionad Spóirt agus Corpacmhainne Fhionnghlaise: 

 Baineadh gradam na Brataí Báine amach, Caighdeán Náisiúnta Cáilíochta Ireland Active le 

haghaidh áiseanna fóillíochta. 

 Rinneadh uasghrádú suntasach ar threalamh an Ghiomnáisiam. 

 Bhronn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath Gradam an tSamáraigh Mhaith ar thriúr ball 

foirne mar gur éirigh leo Pátrún de chuid an Ghiomnáisiam a athbheochan i ndiaidh stad 

cairdiach. 

 

 Ionad Spóirt Phoiblí Thaobh Páirce na Cabraí: 

 Fuarthas deontas le haghaidh stiúideo rothaíochta nua. 

 Iarratas ar dheontas le haghaidh Láthair nua Ilchluichí, 

 Leanadh leis an rath a bhí ar aeróbaic do sheandaoine gníomhacha agus tá deis ann anois 

boghdóireacht, babhláil, fáinní agus mionghalf a imirt freisin.  

 

Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile Átha Cliath (An Chomhpháirtíocht) 

Chun an straitéis Chomhpháirtíochta STRIDE 2017 – 2020 a chur i bhfeidhm, tá foireann de 19 Oifigeach Spóirt 

de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifigeach um Chur Chun Cinn na Sláinte FSS agus 27 

Oifigeach Cómhaoinithe atá dírithe ar na spóirt seo a leanas - Lúthchleasaíocht, Dornálaíocht, Cruicéad, 

Rámhaíocht, Rugbaí agus Sacar. Oibríonn na hOifigigh i gcúig réimse riaracháin na cathrach chun cláir agus 

seirbhísí spóirt agus gníomhaíochta fisiciúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm lena n-áirítear príomhchláir, 

tionscadail áitiúla, imeachtaí ar fud na cathrach agus tionscnaimh eolais agus oiliúna a chur ar fáil.  I measc na 

spriocghrúpaí tá leanaí, daoine óga atá i mbaol, cailíní sna déaga, daoine faoi mhíchumas, aosaigh níos sine 

agus aosaigh thearcghníomhacha.   

 

In 2018 earcaíodh na hOifigigh seo a leanas mar chuid de na foirne thuasluaite 

 5 Oifigeach Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath 

 2 Oifigeach Lúthchleasaíochta 

 1 Oifigeach Rugbaí sa Phobal 

 1 Oifigeach Rugbaí na mBan 

 1 Oifigeach Peil do Chách 
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 2 Oifigeach Pheil na mBan 

 

Príomhthionscnaimh curtha ar fáil ag an gComhpháirtíocht in 2018 

 Get Dublin Walking: clár siúil ar fud na cathrach ar ghlac breis is 1,200 duine páirt ann.   

 Dúshlán 5 Alive an Ardmhéara: ba é 2018 an séú bliain a reáchtáladh an dúshlán, agus 

ghlac breis is 400 duine páirt ann, agus ní raibh aon taithí ag a bhformhór ar a bheith ag rith.   

 Change for Life: In 2018, rinneadh forbairt mhór ar an gclár mar go bhfuarthas maoiniú ó Éire 

na Sláinte, agus ghlac breis is 350 duine as ar fud na cathrach páirt ann.  

 Clár na Seaimpíní & Lá Spóirt: clár agus imeacht ilspóirt d’aosaigh faoi mhíchumas 

intleachta, ar ghlac 200 duine páirt ann. 

 Lá Spóirt Aclaí go Deo & Aosaigh Níos Sine: bhain 400 duine taitneamh as éagsúlacht spóirt 

agus gníomhaíochtaí in DCU. Glacann breis is 1000 duine páirt sa chlár Aclaí go Deo gach 

bliain.   

 Lá GAGA: Eagraíodh thart ar 120 gníomhaíocht, in 55 ionad ar fud na cathrach, agus ghlac 

breis is 6000 duine páirt i Lá ‘Get All Girls Active’ (GAGA).   

 Sportfest: Imeacht tionscnaimh cathrach i rith Sheachtain Eorpach an Spóirt a áiríodh ann 

tionscnaimh nua agus reatha chun daoine a spreagadh chun níos mó gníomhaíochta coirp a 

dhéanamh.  Imeachtaí & gníomhaíochtaí réamhbhunaithe faoina scáth.  Ghlac breis is 2,000 

duine páirt sna gníomhaíochtaí réamhbhunaithe.    

 Scéim na nDeontas Beag Spóirt: bronnadh Turnaimintí Rugbaí Metro €550 ar 112 club: 

Ghlac breis is 2,200 duine óg páirt i dturnaimintí rugbaí chorn metro.   

 Clár Cruicéad Oiriúnaithe: ghlac 226 duine ag a bhfuil míchumas fisiciúil páirt sa chlár 

cruicéad oiriúnaithe.   

 

EURO 2020  
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcompháirt leis an FAI, le tacaíocht iomlán an Rialtais Náisiúnta, 

tairiscint ionas go mbeadh Baile Átha Cliath in ann Euro 2020Aontas Chumainn Sacair na hEorpa (UEFA) a 

chomhóstáil. Bhuaigh Baile Átha Cliath i dteannta le 11 cathair Eorpach eile, an ceart chun 3 ghrúpchluiche agus 

cluiche cuir amach amháin de Euro 2020 UEFA a óstáil i Meitheamh 2020. Roghnaigh an UEFA Baile Átha Cliath 

chun an tarraingt do chomórtas cáilithe Euro 2020 a óstáil.  

Reáchtáladh an tarraingt in Ionad Comhdhála Bhaile Átha Cliath ar an Domhnach, an 2 Nollaig 2018. 

Bhreathnaigh breis is 140 milliún duine as ar fud na hEorpa ar an tarraingt ar an teilifís.  An oíche roimh ré, 

d’fháiltigh an tArdmhéara roimh thoscairí UEFA as ar fud na hEorpa ag dinnéar oifigiúil sa Round Room. B’fhiú 

thart ar €2 mhilliún imeachtaí na seachtaine don chathair. In ómós na hócáide stairiúla - an tarraingt a bheith ar 

bun san Ionad Comhdhála, reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhpháirt leis an FAI, Laochra 

Sráide, imeacht poiblí peile ar thrí oíche ar leith ar fud na Lárchathrach Thuaidh, lena n-áirítear Sráid Eachroma, 

Cearnóg Mhuinseo, agus Sráid na Coitiantachta. Ghlac breis is 2,000 duine páirt i Laochra Sráide thar na trí 

oíche.  

 

Páirc Chnocán Uí Dhálaigh  
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag leanúint le dlús a chur faoi thograí chun Páirc Chnocán Uí Dhálaigh 

a athfhorbairt mar staid chathartha nua le 6,000 suíochán.  
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Ionaid Áineasa 

I rith 2018, reáchtáil an 12 Ionad Áineasa bliain de ghníomhaíochtaí séasúracha lena n-áirítear: 

 Cláir don Cháisc 

 Cláir do Lá Fhéile Pádraig lena n-áirítear paráid i gcomhar le ceantar an Phoirt Thuaidh. 

 Cláir samhraidh 5 go 6 seachtaine lena n-áirítear gníomhaíochtaí ar an láthair, spóirt agus as 

an láthair 

 Paráid Samhraidh Phobail i gcomhpháirt le hoibrithe deonacha de bhunadh na háite in Ionad 

Áineasa an Phoirt Thoir 

 Imeachtaí Samhna lena n-áirítear paráid agus teach taibhsí sa Phort Thoir agus cláir agus 

paráid sa Phort Thuaidh mar chuid d’Fhéile Pobail Big Scream na Lárchathrach Thoir 

Thuaidh (LCTT)  

 Cláir Nollag lena n-áirítear dinnéar Nollag na Seanóirí agus Saintí don dream níos óige. 

 

Tá dífhibrileoirí suiteáilte i ngach Ionad Áineasa anois.   

 

Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha  

Páirceanna na mBratach Glas 2018 

D’éirigh leis na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha a stádas ‘Bratach Ghlas’ a choinneáil do 5 Pháirc na 

mBratach Glas: Páirc San Anna, Páirc Chrann Phapáin, Páirc Markievicz, Páirc na dTor agus Páirc Bhaile 

Coimín (An Taiscumar).  Is caighdeán tagarmharcála idirnáisiúnta é seo do Pháirceanna agus do Spásanna 

Glasa Oscailte a ndéantar iad a mheas bunaithe ar a gcaighdeáin ghairneoireachta, glaineacht, inbhuanaitheacht 

agus rannpháirtíocht an phobail.           

Tionscnamh nua ar chuir an tSeirbhís Páirceanna tús leis in 2018 ba ea deireadh a chur le húsáid luibhicídí i 

bpáirceanna trí thriail a bhaint as comhdhúile neamhthocsaineacha agus cóireálacha malartacha. Is ann don 

tionscnamh seo chun tacú le Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta na Cathrach. In 2018 i bPáirc Hoirbeaird, 

cuireadh 400 méadar cearnach de mhóinéar bláthanna fiáine agus limistéir eile atá faoi chothabháil mar limistéir 

oiriúnach do phailneoirí. 

 
Áineas agus Súgradh 
Sholáthair na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha áiseanna gailf, leadóige agus galf dhá mhaide ag Saileog, 

Gleann na Tulchann agus Páirceanna San Anna agus d’imir breis is 35,000 duine galf dhá mhaide in 2018.  Tá 

cúirteanna leadóige le fáil i bPáirc na dTor agus i bPáirc Hoirbeaird agus bíonn daoine go leor ag triall orthu, i rith 

mhíonna an tsamhraidh go háirithe. 

I láthair na huaire, tá 11 Rith Páirce á reáchtáil sna Páirceanna seo a leanas agus ghlac 1,245 duine ar an meán 

páirt iontu gach seachtain i rith 2018. 

IMEACHT MEÁN 

Páirc San Anna 306 

Páirc an Athar Uí Choileáin 75 

Darndál 21 

Crann Phapáin 90 

Fionnradharc 79 

An Poll Beag 117 

Páirc na dTor 147 

Gort na mBrící 80 

Gleann na Tulchann 50 

Progression (Muinseo) 22 
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San Anna sóisearach 175 

Coláiste Ailbhe sóisearach 83 

 
Clár Gníomhaíochtaí Forbartha Súgartha 2018 

Lá Súgartha Náisiúnta 2018 
D’óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an 13ú ‘Lá Súgartha Náisiúnta’ a reáchtáladh i bPáirc Chearnóg 

Mhuirfean ar an gCéad Domhnach i mí Iúil. D’fhreastail breis is 2,500 teaghlach ar an imeacht agus bhain siad 

tairbhe as an imeacht teaghlaigh seo a reáchtáiltear saor in aisce.  

Clóis Súgartha 
Rinneadh roinnt clós súgartha a uasghrádú i rith 2018, lena n-áirítear Páirc na dTor, Páirc Mount Bernard sa 

Chabrach, Páirc Choltraí i mBaile Munna agus Páirc Bhaile Sheáin i bhFionnghlas. Tógadh clóis súgartha nua i 

bPáirc Herzog, Ráth Garbh, a d’oscail an tArdmhéara Niall Ring go hoifigiúil i nDeireadh Fómhair 2018 agus i 

Sráid an tSirriam i Meán Fómhair 2018, dhá pháirc a bhfuil an-tóir ag pobal na háite orthu.  

Seomra Tae 
In 2018 leanadh leis an tionscnamh chun foirgnimh níos sine i bPáirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath a athchóiriú mar sheomraí tae/caiféanna faoin mbranda ‘Seomra Tae’.  Is é an branda ár marc cáilíochta, a 

bhfuil sé mar aidhm leis fiontraíocht áitiúil a chur chun cinn agus is é a shamhlaítear leis an mbranda táirgí ar 

ardchaighdeán, áitiúla, úra agus de dhéantús baile agus earraí nádúrtha.   Cuireann na háitribh seo go mór leis 

na páirceanna ina bhfuil siad suite, agus tá deis ag oibritheoirí aonair a bpearsantacht féin a thabhairt chun 

beochta i ngach Seomra Tae agus cur leis an tóir a bheidh ag daoine ar an bhfóntas poiblí.  

Féile na Rósanna 

Reáchtáladh Féile Bhliantúil na Rósanna ag an deireadh seachtaine, an 14ú agus an 15ú Iúil 2018 i bPáirc San 

Anna, Ráth Eanaigh.  Mheall an fhéile móréilimh níos mó daoine ná riamh i rith an deireadh seachtaine 

grianmhar.   

Caidreamh le Custaiméirí 
Is trí fheidhm Riarachán na bPáirceanna a phróiseáiltear gach iarratas seirbhíse ar an gCóras Corparáideach do 
Bhainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí (BCC), agus tá staitistic mionsonraithe luaite thíos; 
 

CUR SÍOS AR AN TSEIRBHÍS IOMLÁN 

Líon na ríomhphost faighte 11,346 

Líon na ríomhphost faighte ó Chomhairleoirí 

Cathrach 

602 

Líon na nglaonna faighte 9,906 

Líon na n-iarrataí seirbhíse faighte 4,435 

Líon na gceadúnas eisithe  100 

Líon na n-imeachtaí Páirce éascaithe 383 

Líon an chomhfhreagrais poist 651 

 

Tionscadail Chaipitil 

Tá Clár Caipitil uaillmhianach ag na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha chun feabhas a chur ar Pháirceanna, 

áiseanna áineasa agus áiseanna do chuairteoirí.  Áirítear i measc na dtionscadal ar chuir na Seirbhísí Páirceanna 

agus Tírdhreacha i gcrích in 2018: 

Pailliún Pháirc Markievicz 

Ar an 28 Samhain, 2018 d’oscail an Comhairleoir Vincent Jackson (ag déanamh ionadaíochta thar ceann an 
Ardmhéara) an pailliún seomra feistis, ar cuireadh síneadh leis agus a ndearnadh a athchóiriú le déanaí, i bPáirc 
Markievicz go hoifigiúil, pailliún atá ar fáil do chlubanna spóirt a úsáideann an pháirc.   

Páirc uile-aimsire an Chloigín Ghoirm 

Tógadh páirc nua shintéiseach uile-aimsire ar spás oscailte cóngarach d’Ionad Pobail an Chloigín Ghoirm.  
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Giomnáisiamaí Allamuigh 

Suiteáladh Trealamh Giomnáisiam Allamuigh ag Páirc Dharndál, Páirc Belcamp, Promanád Chluain Tarbh, Páirc 
Choláiste Ailbhe, Páirc Éamoinn Ceannt, Spás Oscailte Bhóthar an Charnáin, Páirc Ghleann na Life, Faiche 
Bhaile Bhailcín agus Páirc Bhóthar na gCloch. 

Páirc San Audeon 
Rinneadh athchóiriú iomlán ar Pháirc San Audeon in 2018 ar mhaithe le tailte ionad Oidhreachta San Audeon a 

chomhtháthú le hEaglais San Audeon. Athosclófar é don phobal in earrach 2019 mar pháirc níos ornáidí agus 

níos inrochtaine don phobal i gcroílár na cathrach agus feadh chosán turasóireachta Dubline. 

Beidh áiteanna súgartha ann freisin atá ag freagairt don rud a theastaíonn ó fhóram leanaí atá bunaithe ag an 

Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcuimhne ar an 40 leanbh 

a cailleadh i rith Éirí Amach na Cásca 1916.   

Baoiseanna Pháirc San Anna  
Tugadh faoi obair athchóirithe ar an 12 mbaois i bPáirc San Anna i rith 2018, agus leanfar leis an obair i 
gcaitheamh 2019.   
 
Tionscadal Glasaithe na Sráide Airde 
Rinneadh lár na Sráide Airde a thochailt agus bhí fálú agus crainn curtha ann faoi dheireadh 2018 ag leanúint leis 

an obair rathúil a cuireadh i gcrích ar Shráid Niocláis.   

Tailte Theampall Chríost 
Bhainistigh na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha athfhorbairt thailte Theampall Chríost, obair a bhí á 

páirtmhaoiniú le deontas ó Fáilte Ireland. 

Ionad Fionnachtana Bithsféir UNESCO Bhaile Átha Cliath  

Cheap Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath foireann dearaidh atá faoi stiúir Howley Hayes Architects chun 
Ionad Fionnachtana UNESCO Bhá Bhaile Átha Cliath a dhearadh agus a thógáil. Forbrófar an dearadh in 2019 
agus áireofar ann comhairliúchán le raon páirtithe leasmhara lena n-áirítear na hIonadaithe tofa agus grúpaí 
pobail.  

An tAonad Imeachtaí 

Leanadh leis an bhfás agus leis an bhforbairt a bhí ag teacht ar chlár imeachtaí agus féilte Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath in 2018, ar aon dul le tiomantas chun cuspóirí straitéiseacha nua a bhaint amach.  Is é atá mar 

aidhm leis na cuspóirí seo an caighdeán saoil a fheabhsú do shaoránaigh, próifíl agus mealltacht na Cathrach a 

fheabhsú, an Chathair a chur chun cinn agus a chur os comhair an phobail agus tairbhí geilleagracha agus 

turasóireachta a ghiniúint. Tá an Rannóg Imeachtaí ag leanúint le tacaíocht luachmhar a chur ar fáil don tionscal 

scannán agus caidreamh tábhachtach le hionadaithe ón tionscal a chothú. 

Stiúir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tionscnamh nua Nollag – Soilse Geimhridh Chathair Bhaile Átha 

Cliath.  Forbraíodh an tionscadal uaillmhianach seo chun deis a thabhairt do shaoránaigh teacht agus taitneamh 

a bhaint as an gCathair, ag am a oireann dóibh féin, tionscadal a shoilsíonn agus a thugann an Chathair chun 

beochta i rith mhí na Nollag.  Bhí an coincheap bunaithe ar shuiteáil teilgean féiltiúil ar naoi gcinn d’fhoirgnimh is 

fearr aithne na Cathrach, suiteálacha nuálacha soilsithe ar an dá dhroichead sa Chathair agus maisiúchán 

soilsithe an dá shráid is mó atá faoi chrainn, Sráid Uí Chonaill agus Sráid na Parlaiminte.  D’éirigh go hiontach 

leis an tionscadal agus tá sé beartaithe imeacht níos mó fós a reáchtáil in 2019.   

Leanadh leis an gcomhpháirtíocht rathúil le Fáilte Ireland in 2018 chun Féile Bram Stoker agus Féile Oíche Chinn 

Bliana a reáchtáil.  Is dáta an-tábhachtach é Féile Bram Stoker san fhéilire turasóireachta anois, agus tá an-tóir 

ag teaghlaigh na háite ar pharáid lá saoire bainc Macnas.   

Leanadh leis an rath a bhí ar an bhFéile Chinn Bliana in 2018, agus bhí an-tóir ar an seó iontach “midnight 

moment”, a tharraing aird náisiúnta agus idirnáisiúnta ar cheantar thuaidh na nDugaí.   

Reáchtáladh imeachtaí eile den chéad scoth i mBaile Átha Cliath arís in 2018, lena n-áirítear Maratón Bhaile Átha 

Cliath, Battle for the Bay, Mórfhéile Rothaíochta Bhaile Átha Cliath agus Snámh na Life, a bheidh ag ceiliúradh 

100 a bhunaithe in 2019. 

Chomh maith leis sin, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tacú le forbairt imeachtaí nua in 2018, lena 

n-áirítear Seisiúin Samhraidh Ché an Adhmaid, Hotter than July, Féile Jonathan Swift agus Pets in the City. 
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Forbairt Eacnamaíoch agus Oifig Fiontair Áitiúil (OFA)  

Dublin.ie 

Leanadh leis an méid a bhí á cur ar fáil ag suíomh gréasáin bhrandála na cathrach, Dublin.ie, agus thug milliún 

duine cuairt ar an suíomh i rith na bliana.  Tharla an méadú sa líon daoine a bhí ag tabhairt cuairt ar an suíomh 

mar gheall ar ríomhiris choicísiúil a bheith á cur ar fáil agus feasacht branda a forbraíodh trí fheachtas poiblíochta 

lasmuigh a dearadh ar mhaithe leo siúd atá lonnaithe anseo an méid tairbhe agus is féidir leo a bhaint as an 

gcathair agus ba é an sluán a bhí in úsáid “Is leatsa Í”.   

Cuireadh Córas Bainistíochta Sócmhainní Dhigitigh i bhfeidhm chun tacú le húsáid a bhaint as íomhánna ar 

ardchaighdeán.   

Thacaigh Dublin.ie le feachtas Shoilse Chathair Bhaile Átha Cliath i mí na Nollag 2018.  

 

Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth  

Chuaigh foireann na Forbartha Eacnamaíche i mbun bainistíochta ar phainéal Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth 

agus reáchtáladh dhá shuirbhé i rith na bliana faoi eispéireas Cultúrtha agus Miondíola agus Bia sa chathair.   

Imeachtaí agus Comhdhálacha Eacnamaíocha  

Thacaigh foireann na Forbartha Eacnamaíche le 18 imeacht agus comhdháil ar fud na cathrach a d’fhorbair 

ceithre cholún na straitéise eacnamaíche, forbairt dhaonna, comhfhorbairt áite & braislí, poiblíocht agus 

infheistíocht agus Nuálaíocht & Claochlú. 

Cruinniú Mullaigh Printíseachta 

D’fhonn tacú le hobair an Choiste um Beartas Straitéiseach Eacnamaíoch agus Fiontraíochta, eagraíodh Cruinniú 

Mullaigh Printíseachta i Samhain 2018, a thug deis do ghníomhaithe tionsclaíocha, fostaíochta agus oideachais 

cur le tuiscint chomhpháirteach ar ról forbarthach agus tábhachtach na bprintíseachtaí sa gheilleagar áitiúil agus 

náisiúnta.   

Comhaontú Seirbhíse 2018 

Chuir foireann Oifig Fiontair Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath na spriocanna a bhí sonraithe i gcrích chomh fada 

is a bhaineann le tacú le micreaghnóthais luathchéime agus fhorbarthacha i gCathair Bhaile Átha Cliath (féach ar 

an tábla thíos). Bhain na céadta daoine a bhfuil baint acu le poist a chruthú trí ghnóthaí luathchéime agus 

forbartha tairbhe as an ngealltanas a tugadh faoin gComhaontú Seirbhíse atá bunaithe le Fiontraíocht Éireann le 

haghaidh 2018 a bhaineann le hobair a cuireadh i gcrích, tacaíochtaí a chur ar fáil.  

Cuireadh ionad ilfhreastail ar fáil i gcaitheamh na bliana do na céadta daoine a bhí ag tosú agus ag forbairt 

micreaghnóthas.  Dhear agus sholáthair an Oifig Fiontair Áitiúil 123 clár oiliúna, imeachtaí líonraithe agus 

seimineáir ar fhreastail 3,586 duine orthu, agus bhainistigh an Oifig an clár Meantóireachta a raibh an-tóir air. 

Bhain 987 duine tairbhe as meantóireacht duine le duine agus grúpa. 

Seachtain Fiontair Áitiúil 2018 

Reáchtáladh an tSeachtain Fiontair Áitiúil atá á comhordú ar bhonn náisiúnta sa chéad tseachtain de Mhárta 

2018.  Sholáthair Oifig Fiontair Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath clár saibhir imeachtaí faoi éagsúlacht téamaí a 

reáchtáladh in ionaid ar fud éiceachóras d’ionaid fiontair agus cathrach Bhaile Átha Cliath.  Mar chuid de 

bhrandáil agus poiblíocht na Seachtaine Fiontair Áitiúil úsáideadh cuaillí Metro, painéil agus bratacha cathrach 

mar aon le cainéil meán sóisialta, raidió agus preas. 
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Poist:  

 
Spriocanna 2018 

 
Aschur 2018 

Punann Cliant OFA 380 394 

Glanmhéadú Post (Gach Post cruthaithe lúide gach Post 
Caillte)  

285 343 

Beart 1 Sprioc 2018 Aschur 2018 

Iarratais ar Dheontas Ceadaithe:  Líon 90 119 
 
 

Beart 1 Sprioc 2018 Aschur 2018 

Costais in aghaidh an ríomha poist a bhaineann le 
ceadanna (Meánchostas ríofa ar phoist nua thar thrí bliana) 

9,100 3,028 (Bunaithe 
ar 9,000 in 
aghaidh na 

bliana) 

 
 
Beart 2 

 
 

Sprioc 2018 

 
 

Aschur 2018 

 
Cláir Oiliúna/Forbartha (Gach imeacht Oiliúna agus Líonraithe) 

 

Líon Iomlán na gClár Uile 
(Oiliúint/Líonrú/Imeachtaí/Seimineáir) 

120 123* 

Líon Iomlán na Rannpháirtithe uile a ghlac páirt sna Cláir 
thuasluaite 

3,000 3,586* 

Meantóireacht:   

Líon Iomlán na meantóireachta aonair – (rannpháirtithe a 
bhain tairbhe as meantóireacht duine le duine – 
rannpháirtíocht duine le duine, Meantóir ag obair le cliant 
amháin) 

500 491 

Líon Iomlán na Rannpháirtithe Meantóireachta (duine le 
duine agus grúpa) 

1,000 987 

Conair Forchéimnithe: Sprioc 2018 Aschur 2018 

Líon na gCliant aistrithe chuig F.É. 5 26 

Fiontraíocht Scoileanna: Sprioc 2018 Aschur 2018 

Líon na Scoileanna Rannpháirteacha (Níor ghlac 
meánscoileanna páirt ach i gcláir fiontair scoile) 

33 34 

Líon Mac Léinn Rannpháirteach 1,300 1,499 

Dearbháin Trádála Ar Líne: Sprioc 2018 Aschur 2018 

Líon na nDearbhán Trádála Ar Líne ceadaithe 100 114 

Micro Finance Ireland: Sprioc 2018 Aschur 2018 

Líon na n-iarratas ar iasacht curtha isteach 20 20 

Tionscadal Gnó Barainneach do Mhicreaghnóthais: Sprioc 2018 Aschur 2018 

Líon na gCuideachtaí a bhfuil Measúnú le haghaidh Gnó 
Barainneach do Mhicreaghnóthais déanta acu le Saineolaí 
ar Ghnó Barainneach 

10 15 
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Tionscadail Chaipitil a Críochnaíodh nó a Tosaíodh 

Thacaigh Oifig Fiontair Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath le pleananna chun Ionad Fiontar Guinness a leathnú 

agus ullmhaíodh tuarascálacha don fhoireann bainistíochta agus do Chomhairleoirí cathrach i ndáil leis an togra 

seo.  

Plean Fiontair Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go dtí 2020 

Bhí ionchur ag an Oifig um Fhorbairt agus Fiontraíocht Gheilleagrach i bhforbairt doiciméad straitéise náisiúnta, 

lena n-áirítear Plean Fiontair Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go dtí 2020, trí rannpháirtíocht in obair an choiste a 

chur chun feidhme.  Tá an doiciméad seo ag cur le Plean Gníomhaíochta do Phoist Bhaile Átha Cliath 2016-2018 

inar leagadh amach 1,010 gníomhaíocht chun tacú le cruthú post agus dlús a chur faoi théarnamh geilleagrach, 

faoinar cruthaíodh 95,300 post i rith na tréimhse, líon post a sháraigh a raibh luaite sna spriocanna sonraithe. 

Plean Gníomhaíochta Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath 2018 

Thacaigh foireann na hoifige um Fhorbairt Eacnamaíoch le hobair an ghrúpa Chomhairligh ar a raibh baill den 

Choiste um Beartas Straitéiseach Eacnamaíoch agus Fiontraíochta agus an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil 

(CFPÁ) chun 143 gníomhaíocht a fhorbairt chun tacú leis an 12 cuspóir ardleibhéil.  Áiríodh san obair seo freisin 

24 cairt a thabhairt cothrom le dáta, ar a dtaispeántar eolas faoi phróifílí eacnamaíocha sóisialta a baineadh as 

daonáireamh 2016. 

 
Cláir/Tionscadail nó Tionscnaimh nua faoinar tugadh in 2018  

MODOS – Oiliúint sa Gheilleagar Ciorclach  

D’oibrigh foireann na Forbartha Eacnamaíche le hOifig Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre chun próiseas le 

páirtithe leasmhara seachtracha a stiúradh, próiseas a raibh sé mar aidhm leis clár oiliúna a fhorbairt d’Fhiontair 

Bheaga agus Mheánmhéide chun cabhrú leo a ngnóthaí a chosaint don todhchaí trí fhreagairt d’éilimh sa 

gheilleagar ciorclach. 

Fiontar Sóisialta 

Cuireadh clár oibre i bhfeidhm faoi threoir an Choiste um Fhiontar Sóisialta arb ionann é agus grúpa oibre de 

chuid an Choiste um Beartas Straitéiseach Eacnamaíoch agus Fiontraíochta.  Reáchtáladh Gradaim Fiontair 

Shóisialta Chathair Bhaile Átha Cliath agus reáchtáladh clár eacnamaíoch píolótach trí dhá imeacht a raibh an-

rath orthu a reáchtáil i bhFiontar Sóisialta Chistin Ghlas Bhaile Bhailcín agus Ionad Athfhionnachtana Bhaile 

Munna.  Rinneadh suirbhé ar 19 de na daoine ar bronnadh Gradam Fiontair Shóisialta Chathair Bhaile Átha 

Cliath orthu roimhe seo. 

Caidreamh Idirnáisiúnta  

Glacadh leis an gCreat um Chaidreamh Idirnáisiúnta do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2018 – 2022 i 

rith 2018.  Leagtar síos ann an comhthéacs ina n-oibríonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 

tarraingítear aird ann ar na príomhphrionsabail a bheidh ag treorú obair caidreamh idirnáisiúnta na Comhairle i 

gcomhpháirt le daoine eile ar mhaithe lena chinntiú go mbainistíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a 

caidreamh reatha agus amach seo, naisc idirnáisiúnta, poitéinseal trádála, infheistíocht, turasóireacht agus cultúr, 

ach le béim ar thairbhí frithpháirteacha idir Baile Átha Cliath agus an réigiún nó cathair, a gheilleagar, oideachas 

agus pobail. 

Caidreamh le cathracha idirnáisiúnta eile a fhorbairt agus a fheabhsú   

I rith na bliana chuir an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta feabhas ar naisc agus caidreamh idirnáisiúnta a 

chuaigh chun tairbhe na cathrach, a geilleagar agus a pobal, mar aon leis na naisc agus an caidreamh sin a 

éascú agus a chur chun cinn.  Achoimre ar na gníomhaíochtaí thíos: 

Béising - Comhchathair 
Cuairt dhá lá ar Éirinn - Chas Feisire de Lárchoiste Bhiúró Polaitiúil Pháirtí Chumannach na Síne agus Rúnaí 

Choiste Cathartha CPC Bhéising leis an Ardmhéara, Príomhfheidhmeannach, baill den bhainistíocht shinsearach 

agus oifigigh chun bainistíocht na cathrach a phlé.   

San José - Comhchathair 
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Thug toscaireacht mhór ó San José aghaidh ar Bhaile Átha Cliath do chlár 4 lá, a áiríodh ann cruinnithe idir 

oifigigh na cathrach, cur i láthair maidir le Straitéis Chultúrtha Chathair Bhaile Átha Cliath, Forbairt Eacnamaíoch 

agus OFA agus Éiceachóras an fhiontraí, SmartDublin/SmartDocklands.  

Comhairle Cathrach Bhéal Feirste - Meabhrán Tuisceana (MT)  
Thug an tArdmhéara agus oifigigh na cathrach cuairt ar Bhéal Feirtse agus bhuail siad le hArdmhéara Bhéal 

Feirste, oifigigh na cathrach agus páirtithe leasmhara chun plé a dhéanamh ar bhealaí praiticiúla ina bhféadfadh 

an dá chathair comhoibriú lena chéile amach anseo agus dlús a choinneáil faoin obair, gníomhaíochtaí 

comhpháirteacha gearrthéarmacha a fhorbairt agus réimsí beartais a aithint a bhféadfaí comhoibriú orthu faoin 

MT idir an dá chathair.  Shínigh an bheirt Ardmhéaraí Ráiteas Comhpháirteach ag comhaontú ar dhlúth-

chomhoibriú idir an dá chathair agus feadh na conaire eacnamaíche eatarthu.  

Cathair Bhardasach Wuhan – Caidreamh malartaithe chairdiúil 
Ba é an Leas-Ard-Rúnaí a bhí i gceannas ar an gcuairt seo, agus bhuail Rialtas na Daoine Bhardas Wuhan leis 

an Ardmhéara agus le hoifigigh cathrach chun bainistíocht cathrach a phlé.  

Montréal, Ceanada – Aitheantas cairdis agus comhoibrithe 
Tugadh cuireadh don Ardmhéara páirt a ghlacadh sa 153ú Siúlóid Bhliantúil chuig an Leac Uaighe in Montréal 

arb ionann é agus áit chuimhneacháin, áit ar cuireadh 6,000 Éireannach i ndiaidh ráig tífis i ndiaidh a n-aistear 

chuig Ceanada as Éirinn agus Gorta Mór 1847.   

Cuairteanna idirnáisiúnta an Ardmhéara 
Tugadh cuireadh don Ardmhéara labhairt mar aoi ag an Naoú Comhdháil Idirnáisiúnta Bayt Al Maqdis 

(Iarúsailéim) a reáchtáladh in Ramallah.   

Líonraí Eorpacha 
Is ball de EUROCITIES é Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ar líonra é de phríomhchathracha Eorpacha a 

dtoghann rialtais áitiúla agus cathrach phríomhchathracha Eorpacha a mbaill.  Tugtar le chéile sa líonra rialtais 

áitiúla breis is 140 de na cathracha Eorpacha is mó agus breis is 45 cathair chomhpháirtí, a bhfuil 130 milliún 

saoránach in 39 tír á rialú acu i dteannta a chéile.   Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath páirt 

ghníomhach i roinnt de na himeachtaí a eagraíodh tríd an líonra seo.   

Comhdháil Eurocities  

Reáchtáladh an chomhdháil i nDún Éideann i Samhain 2018 agus bhí an Leas-Ardmhéara i láthair áit ar bhuail 

breis is 500 polaiteoir agus oifigeach le chéile chun plé a dhéanamh ar na teachtaireachtaí agus ar na tosaíochtaí 

ar theastaigh uathu mar bhaill a phlé le ceannairí náisiúnta agus Eorpacha roimh na toghcháin Eorpacha.  

Glacadh le Dearbhú maidir le Rannpháirtíocht Saoránach EUROCITIES, ina sonraítear go bhfuilimid, mar údaráis 

áitiúla, tiomanta do thodhchaí níos dearfaí a fhorbairt don Eoraip.  

Toscaireachtaí Isteach 
Cuireadh fáilte roimh líon mór toscaireachtaí chuig cathair Bhaile Átha Cliath i rith na bliana chun bualadh le 

ceannairí, oifigigh agus páirtithe leasmhara na cathrach chun eolas agus dea-chleachtas a roinnt maidir le 

gnéithe éagsúla den saol agus den ghnó i mBaile Átha Cliath agus deiseanna a lorg chun oibriú i gcomhpháirt le 

cuideachtaí Éireannacha;  déileáil leis na dúshláin agus leis na deiseanna a bheidh ann amach anseo; leanúint le 

rannpháirtíocht agus le comhoibriú, agus cur leis na naisc éagsúla atá idir ár dtíortha ar mhaithe le trádáil 

fhrithpháirteach feabhsaithe, buntáistí turasóireachta agus cultúrtha agus oideachais.   

Turasóireacht Ghnó 
Mar chuid de mhisean Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath buntáistí eacnamaíocha agus turasóireachta gnó 

a ghiniúint, cuireadh tacaíocht ar fáil do roinnt comhdhálacha idirnáisiúnta a reáchtáladh i gcathair Bhaile Átha 

Cliath.   

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Cláraíodh Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí i 

Márta 2018. Is é an Cuspóir, mar atá sonraithe i mBunreacht na Cuideachta, gur bunaíodh Cuideachta Chultúir 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun tionscnaimh chultúrtha a chruthú agus a chur ar fáil i gCathair 

Bhaile Átha Cliath, agus chun cláir agus foirgnimh chultúrtha a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú do shaoránaigh 

Bhaile Átha Cliath, go háitiúil agus ar fud na cathrach.  
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Clár na nImeachtaí Cultúrtha 

Tae agus Comhrá - ag tabhairt cuairt air agus ag éisteacht le grúpaí saoránach ina bpobail. Is é sin an 

“amhábhar” le haghaidh ár gclár cultúrtha ar fad beagnach. 

Tae & Comhrá – figiúirí 2018 

 600 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 39 Ceardlann  

 39 Grúpa Pobail 

 

An Chomharsanacht Náisiúnta - tugadh an Chomharsanacht Náisiúnta, tionscadal ar éirigh go breá leis, do 

shéasúr 2017/2018 i gcrích i mí Bealtaine 2018. Cruthaíodh naisc idir ealaíontóirí, grúpaí agus sráidbhailte agus 

Leabharlanna, músaeim agus áiteanna cruthaitheacha chun cur lena dtuiscint ar a chéile agus orthu féin.  

An Chomharsanacht Náisiúnta – figiúirí 2018 

 63 Ealaíontóir Rannpháirteach  

 1,469 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 11 Comhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 310 Ceardlann  

 113 Grúpa Pobail 

 8 Seisiún oiliúna 

 

Club Cultúir - turais threoraithe saor in aisce agus réchúiseacha i bhfoirgnimh chultúrtha na cathrach, i 

gcomhpháirt leis na foirgnimh sin, agus plé éascaithe ina dhiaidh sin.  

 
Club Cultúir – figiúirí 2018 

 1,835 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 19 Comhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 111 Imeacht Tionscadail  

 4 Sheisiún oiliúna 

 

Laochra Áitiúla - tá ealaíontóirí ar coimisiúnaíodh iad chun “portráidí” a chruthú de phobal Bhaile Átha Cliath tar 

éis dul i bhfeidhm go mór ar a bpobail áitiúla, iad i mbun oibre ar bhealaí móra agus beaga. 

Laochra Áitiúla – figiúirí 2018 

 7 nEalaíontóir Rannpháirteacha  

 27 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 27 Ceardlann  

 16 Imeacht Tionscadail  

 3 Sheisiún oiliúna   
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14 Sráid Henrietta  
D’oscail Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ní is díol spéise do chuairteoirí is nuaí i 

mBaile Átha Cliath -  14 Sráid Henrietta ar an 14ú Meán Fómhair 2018. Suite i dteach cathrach Seoirseach sa 

lárchathair thuaidh, insítear scéal ádhúil agus mí-ádhúil an fhoirgnimh in 14 Sráid Henrietta, idir áilleacht 

Sheoirseach na 1700idí, agus a ról mar cheap tionóntán idir na 1880idí agus na 1970idí. Trí dhaoine agus 

cuimhne, déantar iarracht cur lenár dtuiscint ar stair an tsaoil agus na tithíochta uirbí in Éirinn.  

 

14 Sráid Henrietta – figiúirí na bliana 2018 
 

 5 Ealaíontóir Rannpháirteacha  

 1,071 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 3 Chomhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 7 bhFruiliú Ionaid  

 10 nImeacht Tionscadail  

 9,915 Díolachán Ticéid  

 11 Seisiún oiliúna  

 

 

Cruinniú na nÓg Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  
Reáchtáil Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Cruinniú na nÓg Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath i mí Meithimh 2018, cruinniú a raibh sé mar aidhm leis cur ar chumas daoine óga 

cruthaitheacht a rochtain san áit ina bhfuil siad ina gcónaí, ina bpobail, lena gcairde agus teaghlach, agus saor in 

aisce. Rinne Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath saibhreas gníomhaíochtaí 

cruthaitheacha a fhorbairt, a chur i láthair agus a chur chun cinn i Leabharlanna, ionaid chultúrtha, áiseanna 

comhairle, agus spásanna pobail ar fud cheantar riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  

 
Cruinniú na nÓg – figiúirí na bliana 2018 
 

 72 Ealaíontóir Rannpháirteach  

 2,600 Rannpháirtí Comhchruthaithe i dTionscadail Chultúrtha  

 27 Comhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 100 Ceardlann  

 50 Imeacht Tionscadail  

 

 

Clár Forbartha Acmhainní 

EU LAB  

Meaitseálann an Tionscadal EU LAB comhpháirtí ag a bhfuil na réimsí spéise céanna chun cabhrú leo tionscadail 

a fhorbairt agus maoiniú Eorpach a fháil. Chomh maith leis sin, cabhraíonn sé chun iarratais chasta a chur i dtoll 

a chéile, oiliúint a chur ar fáil maidir le córais AE agus cabhraíonn sé le Cathair Bhaile Átha Cliath 

comhpháirtíochtaí bisiúla cultúrtha Eorpacha a chothú.  

EU LAB – figiúirí na bliana 2018 

 64 Comhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 16 Ceardlann  
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Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath 

Chabhraigh agus thacaigh Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath le 4 eagraíocht chultúrtha i mBaile 

Átha Cliath trí na scileanna agus an mhuinín a thabhairt dóibh chun airgead a thiomsú. Inár dteannta, roinn siad 

an méid a bhí foghlamtha acu le 4 eagraíocht phobail sa chathair.  

Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath – figiúirí 2018 

 8 gComhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 23 Seisiún oiliúna  

 140 Grúpa Pobail 

 

 

Iniúchadh agus Léarscáil Chultúrtha – Cultúr i gCóngar Duit   

Leanadh ag obair ar thionscadal léarscáil chultúrtha Chathair Bhaile Átha Cliath, agus forbraíodh bunachar sonraí 

dinimiciúil agus ar líne d’fhaisnéis chultúrtha na cathrach. Mar aon le heolas a chur ar fáil do lucht déanta beartas, 

cuirfear roghanna cultúrtha ar fáil do shaoránaigh, inseofar a scéalta agus déanfar cur síos ar chroílár ár bpobal 

uirbeach. Tá sé beartaithe an tionscadal seo a sheoladh in earrach 2019.  Léarscáil Chultúrtha Chathair Bhaile 

Átha Cliath arb ionann é agus bunachar sonraí cuimsitheach agus suíomh gréasáin éasca le húsáid ar a bhfuil 

eolas faoi chultúr na cathrach; na healaíona, oidhreacht, spórt, áineas, bia, eolaíocht, an comhshaol agus 

tuilleadh, trí úsáid a bhaint as sonraí ó rannóga Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus trí shuirbhéanna ar 

líne agus naisc le go leor cuideachtaí ar fud Bhaile Átha Cliath.  

Léarscáil Chultúrtha – figiúirí 2018 

 12 Comhpháirtí Eagraíocht Chultúrtha  

 10 gCeardlann  
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CÓRAIS FAISNÉISE 

 
Soláthraíonn Roinn Córas Faisnéise (CF) na Comhairle Cathrach seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus 

cumarsáide do bhreis is 4,200 úsáideoir ag 170 suíomh ar fud na cathrach.  Tá raon córas agus próiseas 

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) ag tacú le breis is 500 seirbhís atá ar fáil do shaoránaigh agus 

do chuairteoirí Bhaile Átha Cliath.  Cuirtear na seirbhísí seo ar fáil faoin gComhaontú Seirbhíse (CS) a 

comhaontaíodh le Ranna an chliaint ag úsáid caighdeáin bunaithe ar Leabharlann Bonneagar Teicneolaíochta 

Faisnéise (ITIL) le haghaidh soláthar seirbhíse, lena n-áirítear comhaontuithe seirbhíse inmheánacha agus 

seachtracha ar bhonn foirmiúil. Tá straitéis chorparáideach TFC lena mbaineann úinéireacht láidir ghnó ag tacú le 

soláthar sheirbhísí TFC.  Úsáidtear na feidhmchláir agus crua-earraí is fearr sa tionscal chun tacú leis an straitéis 

seo, lena n-áirítear príomhghnéithe den fhoireann ríomhghnó Oracle, a chumhdaíonn Airgeadas agus 

Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí.  Úsáidtear freastalaithe braislithe leibhéal fiontair le teicneolaíocht 

fhíorúlaithe Líonra Limistéir Stórála ardfheidhmíochta chun réitigh athléimneacha a sholáthar. 

Tá an Roinn CF struchtúrtha thart ar aonaid fheidhmiúla dhifriúla a oibríonn le chéile chun an tseirbhís ar fad a 

sholáthar. Is iad na haonaid atá i gceist: 

 Bainistíocht agus Soláthar Clár 

 Tacaíocht Feidhmchlár agus Bainistíocht Eolais 

 Seirbhísí Teicniúla 

 Bainistíocht Leibhéal Seirbhíse, Comhaontú Seirbhíse, Bainistíocht Teagmhas agus  

 Ríomhaireacht Úsáideoir Deiridh 

 

Bainistíocht Clár 

Tá an t-aonad seo freagrach as bainistíocht ríomhchlár agus tionscadal na dtionscadal a bhaineann le CF. 

Úsáideann sé Mapáil Phróisis Gnó agus teicnící Feabhais nuair a bhíonn córais nua á bhforbairt agus nuair a 

bhíonn córais atá ann cheana féin á nuashonrú.  Ag teacht leis na caighdeáin ar glacadh leo sa chuid eile den 

eagraíocht, úsáideann an t-aonad seo creat PMBOK (Project Management Body of Knowledge) chun tionscadail 

a bhainistiú.  I rith 2018, bhí líon na mbainisteoirí tionscadal  ag a bhfuil deimhniú gairmiúil cothrom le 5. 

 I rith 2018, bhí 12 tionscadal a bhain le CF á mbainistiú ag an aonad seo.  Áiríodh ina measc seo tionscadail 

mhóra chorparáideacha agus tionscadail a bhaineann leis an mbonneagar teicniúil agus le ranna éagsúla.  

Ullmhaíodh cásanna gnó roimh thús a chur le tionscadal agus cuireadh tuarascálacha maidir le Réadú 

Measúnachta Buntáistí i dtoll a chéile i ndiaidh tionscadal a thabhairt i gcrích.  Tá pleananna fadtéarmacha 

tionscadail agus soláthair forbartha. 

Tá an roinn CF ag leanúint le creataí OSR agus tairiscintí díreacha CCBÁC a úsáid dá soláthairtí TFC in 2018.  

 

Tacaíocht Feidhmchlár agus Bainistíocht Eolais 

Tá an tAonad um Bainistíocht Feidhmchlár freagrach as córais bogearraí ríomhaireachta corparáideacha agus 

roinne a chur ar fáil agus tacú leo. Cinntíonn an fhoireann san aonad go bhfuil córais Teicneolaíochta Faisnéise 

ar fáil, cuireann siad tuairiscí córais agus comhaid aschuir ar fáil, riarann siad bunachar sonraí, cuireann siad 

athruithe i bhfeidhm agus bainistíonn siad conarthaí tacaíochta tríú páirtí.  Soláthraíonn siad tacaíocht trí úsáid a 

bhaint as caighdeáin dea-chleachtais ITIL le haghaidh raon mór córas corparáideach agus roinne.  Chomh maith 

leis sin, cuirtear tacaíocht ar fáil le haghaidh Córais Faisnéise Geografaí (GIS) agus Éirim Ghnó (ÉG) 

chorparáidigh, a cuireadh i bhfeidhm i roinnt réimsí i mbliana. Áirítear sa réimse seo an tAonad Tacaíochta 

Airgeadais TF freisin. 
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Seirbhísí Teicniúla 

Tá an tAonad um Sheirbhísí Teicniúla freagrach as an mbonneagar teicniúil TF a theastaíonn chun tacú leis an 

raon mór seirbhísí agus córas TF atá ar fud na heagraíochta a chothabháil agus a fheabhsú. Áirítear anseo 

bainistíocht agus tacaíocht ghréasáin, freastalaí agus deisce. Cuirtear an tacaíocht seo ar fáil trí chaighdeáin 

soláthair seirbhíse ITIL-bhunaithe, a áirítear iontu Bainistíocht Fadhbanna, Bainistíocht Saincheisteanna, 

Bainistíocht Iarrataí, Bainistíocht Acmhainne agus Athruithe agus Bainistíocht Leaganacha.   

Ina theannta sin, tá an t-aonad seo freagrach as timpeallacht TFC Athshlánaithe ó Thubaiste agus Leanúnachais 

Gnó a chur ar fáil thar ceann na heagraíochta agus oibríonn sé ar bhonn gníomhach le grúpaí Bainistíochta 

Riosca ar fud na heagraíochta chun é seo a chomhordú.  

Tá roinnt conarthaí bainistithe seirbhísí agus nideoige ag an Roinn CF a sholáthraíonn na leibhéil speisialaithe 

tacaíochta a theastaíonn dár mbonneagar teicniúil.  Rinneadh athbhreithniú ar na seirbhísí agus conarthaí seo 

mar chuid den timthriall soláthair i rith na bliana.  

 

Bainistíocht Leibhéal Seirbhíse 

Tá ITIL curtha chun feidhme go rathúil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar a chreat bainistíochta 

seirbhíse.  Is creat é ITIL chun seirbhísí TF a shainaithint, a phleanáil, a sholáthar agus tacú leis na seirbhísí TF a 

chuirtear ar fáil don ghnó.   

Baineann an eagraíocht go leor buntáistí as ITIL a úsáid lena n-áirítear:  

 Seirbhísí TF feabhsaithe  

 Costais laghdaithe  

 Sásamh custaiméirí feabhsaithe trí chur chuige níos gairmiúla maidir le soláthar seirbhíse  

 Táirgiúlacht feabhsaithe  

 Úsáid níos fearr scileanna agus taithí  

 Soláthar feabhsaithe seirbhís tríú páirtí. 

 

Comhaontú Seirbhíse 

Bainistíonn an Roinn CF seirbhísí a chuirtear ar fáil in CCBÁC trí CS sínithe idir an Roinn CF agus Roinn 

thacaíochta.  

Sonraítear sa Chomhaontú Seirbhíse céard iad na seirbhísí atá á gcur ar fáil; céard iad na suíomhanna a 

bhfuiltear ag tacú leo; ról agus freagrachtaí na bpáirtithe ar fad (3ú páirtithe san áireamh más cuí); infhaighteacht 

agus iontaofacht seirbhíse agus faisnéis tacaíochta seirbhíse lena n-áirítear bainistíocht teagmhas, bainistíocht 

fadhbanna, bainistíocht athruithe agus bainistíocht leaganacha  

 

Bainistíocht Teagmhas 

Tá Deasc Seirbhíse tiomanta sa Roinn CF a thaifeadann agus a bhainistíonn dul chun cinn teagmhas go dtí go 

dtugtar i gcrích iad.  Luaitear uimhir thagartha sainiúil le gach glao mar aon le cód tosaíochta A, B, C nó D 

bunaithe ar thacar sainithe critéar  

In 2018, bhainistigh an Roinn CF 24,000 teagmhas agus iarraidh agus bhí an ráta infhaighteachta seirbhíse 

iomlán a baineadh amach cothrom le of 99.89%. 

 

Ríomhaireacht Úsáideora Deiridh 

Mar chuid den bheartas Ríomhaireachta Úsáideoir Deiridh, bhunaigh an Roinn CF roinnt Aonad Áitiúil TF atá á 

mbainistiú ag Bainisteoirí Cuntas na Roinne CF ag leibhéal an Oifigigh Shinsearaigh Córas (cosúil le Grád VII).  

Tá Bainisteoirí Cuntas freagrach as foireann daoine, a áirítear ina measc go hiondúil úsáideoirí gnó áitiúla agus 
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baill foirne ón Roinn CF. D’éirigh thar cionn leis an meascán seo d’eolas teicniúil agus gnó chun seirbhísí TF ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil do na ranna ar fad atá i gceist. I láthair na huaire tá aonaid áitiúla TF sna Ranna seo 

a leanas - Tithíocht, Briogáid Dóiteáin, Pleanáil, Comhshaol agus Iompar agus Cultúr, Áineas agus Seirbhísí 

Eacnamaíocha.  
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ACMHAINNÍ DAONNA AGUS SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA 

 

 

 

Acmhainní Daonna 

 

Acmhainní a Chur ar Fáil & Earcaíocht 2018 

Bhí neart gníomhaíochta le tabhairt faoi deara chomh fada is a bhain le hacmhainní a chur ar fáil agus earcaíocht 

in 2018. Ag tacú leis an ngníomhaíocht seo bhí tiomantais straitéiseacha agus oibríochtúla na heagraíochta mar 

atá á gcinneadh agus á gceadú ag an bPríomhfheidhmeannach leis an mbainistíocht shinsearach.    

Ag an 31ú Nollaig 2018, bhí 5,850 fostaí (líon daoine) ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is ionann é seo 

agus méadú beag de 1.9% nó 109 fostaí i gcomparáid le deireadh 2017. 

Cuireadh acmhainní ar fáil agus tharla earcaíocht i gcomthéacs timpeallacht oibríochtúil dhúshlánach agus bhí 

tionchar ag roinnt fachtóirí ar chumas na Comhairle fostaithe a earcú agus a choimeád sna gráid ar fad, agus dá 

réir sin, ar an éileamh a bhí ar acmhainní foirne.  

D’oibrigh an Roinn Acmhainní Daonna leis an bhfoireann bainistíochta san eagraíocht trí chéile chun freastal ar a 

riachtanais acmhainní i gcomhthéacs chuspóirí an Phlean Chorparáidigh & na riachtanas soláthar seirbhíse. 

Chuige sin, tugadh faoi chlár chun acmhainní a chur ar fáil agus daoine a earcú i réimsí cosúil le tithíocht, 

seirbhísí do dhaoine gan dídean, páirceanna, spóirt, bóithre agus trácht, an t-athrú aeráide agus an tseirbhís 

Leabharlainne.  

D’fhonn tacú leis an gclár seo, reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 90 comórtas i dtrí chatagóir 

fostaíochta na Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil   (RTPRÁ) - Cléireachais / Riarachán, Gairmiúil / 

Teicniúil agus Oibríochtúil / Allamuigh in 2018.  

 

Anseo thíos tá sampla de na comórtais a reáchtáladh sna catagóirí seo: 

Cléir / Riar Oibríochtúil / Allamuigh / BDB Gairmiúil / Teicniúil 

Oifigeach Foirne  Comhraiceoir Dóiteáin Innealtóir Cúnta 

Cigirí Tógála Printíseach Sóisearach  Céimithe Gairmiúla  

Céimithe  Oibrithe Ginearálta Cúntóir  

Oifigeach Cuimsithe & 

Comhtháthaithe Spóirt  

Oibrithe Ginearálta (Tiománaí) Príomhtheicneoir  

Oifigeach Sinsearach Foirne  Tríú Oifigeach (BDB) Ailtire Feidhmiúcháin 

Cuntasóir  Freastalaithe Fóirithinte  Aturnae Feidhmiúcháin 

Oifigeach Forfheidhmithe 

Páircéala  

Comhraiceoir Dóiteáin ar 

Áirithíocht 

Innealtóir Feidhmiúcháin 

Oifigeach Forfheidhmithe 

Pleanála  

  

 



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 95 

Bainistíocht Shinsearach 

In 2018, d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, comórtas 

chun roinnt post sinsearach bainistíochta a líonadh, lena n-áirítear Innealtóir Cathrach, Pleanálaí Cathrach agus 

Bainisteoir Feidhmiúcháin. 

Printíseachtaí 

In 2018 reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath comórtas oscailte le haghaidh Printísigh Sóisir atá ag 

díriú ar cheird éagsúil. Léiríodh go leor spéise sa deis seo agus tá printísigh sóisir anois ag obair i réimsí 

gaolmhara ar fud na Comhairle 

 

Oifig Comhionannais  

I rith 2018 lean Oifig Comhionannais na Comhairle leis an ríomh-mhodúl Dínit san Ionad Oibre a chur ar fáil 

d’fhostaithe ag leibhéal VI, VII, VIII agus ag gráid chosúla chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a 

bhaineann le próisis Réitigh Áitiúil a reáchtáil. 

 

Lean an Oifig lena cuid oibre le Líonra Foirne LADT+ na Comhairle, agus díríodh go háirithe ar dhréacht de 

Bheartas agus Treoirlínte maidir le Féiniúlacht agus Léiriú Inscne a chur i dtoll a chéile, a sheolfar in 2019. 

 

Lena chois sin, rinne an Oifig maoirseacht ar obair na Comhairle le clár Rochtain ar Phrintíseacht DIT, clár arb é 

an aidhm atá leis deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga atá i mbaol míbhuntáiste sóisialta nó eacnamaíoch. 

Eagraíodh socrúcháin oibre agus tairgeadh printíseachtaí do thriúr intéirneach trádála leis an gComhairle tríd an 

scéim seo in 2018. 

 

Chomh maith leis sin, d’ullmhaigh an Oifig scéim phíolótach a raibh sé mar aidhm léi cur le líon na bhfostaithe sa 

Chomhairle atá faoi mhíchumas, agus eagraíodh ranganna oiliúna i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann 

d’fhostaithe as ar fud na Comhairle, ag teacht leis an tiomantas atá luaite i bPlean Gníomhaíochta Seirbhísí 

Custaiméirí. 

 

Tá cur chuige na Comhairle maidir le comhlíonadh le reachtaíocht Dualgais na hEarnála Poiblí á chomhordú ag 

an Oifigeach Comhionannais. Beidh an dualgas seo ailínithe leis an bPlean Corparáideach. 

 

Caidreamh idir Fostaithe & Caidreamh Tionsclaíoch 

I rith 2018, lean an Roinn Acmhainní Daonna ag obair leis an mbainistíocht, baill foirne, Ceardchumainn agus 

comhlachtaí seachtracha ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar athrú eagraíochtúil, díospóidí tionsclaíocha a 

réiteach agus comhlíonadh le beartais chorparáideacha agus foirne a áirithiú.   

Lean an Chomhairle Cathrach le dul chun cinn a dhéanamh ar roinnt tograí athraithe faoi Chomhaontuithe 

Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018 - 2020. Áirítear ina measc: 

 Athbhreithniú ar an Roinn um Airíochas Tithíochta, an Rannóg Cothabhála Tithe agus é mar 

aidhm athstruchtúrú a dhéanamh 

 Athbhreithniú ar an tSeirbhís Maoir Bruscair agus é mar aidhm athstruchtúrú a dhéanamh 

agus déileáil le ceisteanna forfheidhmithe 

I measc na n-athbhreithnithe eile ar cuireadh tús leo in 2018 tá: 

1) An Roinn Pleanála 

2) Seirbhísí Leabharlainne 

3) Roinn na Luachálaithe Cathrach 

 

D’oibrigh an tAonad Caidrimh idir Fostaithe le gach Roinn agus bainisteoir chun gnóthachtáil beart táirgiúlachta a 

áirithiú. Leanadh le tús áite a thabhairt do thinreamh a bhainistiú in 2018. Chomh maith leis sin, lean an Roinn 

Acmhainní Daonna le forálacha caighdeánaithe Scéim Aonair Saoire Bhreoiteachta na Seirbhíse Poiblí agus an 

Prótacal Tinnis Chriticiúil a chur chun feidhme.   
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Sláinte, sábháilteacht agus leas ag an obair 

Cothaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cultúr d’fheabhas leanúnach ina tiomantas do shábháilteacht, 

sláinte agus leas fostaithe, ag teacht le reachtaíocht agus le dea-chleachtas Sláinte agus Sábháilteachta. I rith 

2018, lean an Oifig um Shláinte agus Sábháilteacht Chorparáideach le monatóireacht a dhéanamh ar 

fheidhmíocht Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair i gcomparáid le caighdeáin idirnáisiúnta.  

In 2018, rinne an Chomhairle breis forbartha ar a córas bainistíochta sábháilteachta ag teacht leis an gcaighdeán 

idirnáisiúnta agus cuireadh feabhsuithe i bhfeidhm ar an tseirbhís sláinte agus sábháilteachta atá á cur ar fáil do 

Ranna ar fud na Comhairle.  In 2018 cuireadh feabhas ar struchtúr sláinte agus sábháilteacht chorparáideach na 

foirne freisin nuair a ceapadh roinnt Oifigeach Feidhmiúcháin Sláinte agus Sábháilteachta. Tá gach oifigeach 

sláinte agus sábháilteachta sannta do Ranna faoi mhaoirseacht agus treoir dhíreach Oifigeach Sinsearach 

Feidhmiúcháin Sláinte agus Sabháilteachta, atá á chomhordú tríd an Oifig um Shláinte & Sábháilteacht 

Chorparáideach. 

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag leanúint lena cuid oibre le príomhpháirtithe leasmhara seachtracha 

ábhartha cosúil leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, Cuideachtaí fóntais agus grúpaí earnála údaráis 

áitiúil. Eagraíodh breis is 500 lá oiliúna éigeantach in 2018. Bainistíodh 140 cás faireachán sláinte cheirde agus 

atreoraithe le soláthraí na seirbhíse sláinte ceirde atá ceaptha. 

Seirbhísí Tacaíochta Foirne 

In 2018, lean an Chomhairle le seirbhísí tacaíochta foirne a chur ar fáil mar chuid dá clár cúnaimh d’fhostaithe. 

Bainistíocht Foghlama, Forbartha agus Feidhmíochta 

Tá ról lárnach ag oiliúint agus forbairt foirne i gcinntiú gur féidir leis an gComhairle agus lena fostaithe freagairt go 

tapa agus go héifeachtach d’imthosca athraitheacha. 

I rith 2018, dhear agus chuir an tAonad Feidhmíochta agus Forbartha roinnt clár forbartha i bhfeidhm chun cabhrú 

le fostaithe ag leibhéil dhifriúla laistigh den eagraíocht a ndualgais a chur i gcrích. Áiríodh ina measc seo cláir 

d’fhostaithe ag leibhéal Ghrád 6 agus 7, ag leibhéal Ghrád 5, ag leibhéal ghrád Bainisteoirí Líne Oibríochtúil agus 

ag gráid ghaolmhara agus Clár Forbartha don Bhainistíocht Shinsearach le haghaidh fostaithe ag leibhéal Ghrád 

8. Cuireadh raon idirghabhálacha eile oiliúna agus forbartha ar fáil do bhaill foirne freisin lena n-áirítear Scéim 

Cúnaimh Oideachais/ Clár Scoláireachta, Clár Printíseachta Sóisir, Cláir Ionduchtúcháin agus Treorach, Cúrsaí 

oiliúna modúlacha agus A-Z de chlár rialtais áitiúil.  

Tionscadal CoreHR.  

In 2018, chuir an Chomhairle Cathrach tús le tionscadal chun an córas Core HR agus Párolla a thabhairt isteach.  

Is tionscadal céimnithe é seo ar cuid é den Chlár Náisiúnta AD agus Seirbhísí Comhroinnte Párolla. 
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Seirbhísí Corpáideacha 

An Ghaeilge    

Lean an tAonad Forbartha Gaeilge lena chuid oibre in 2018 chun Seirbhísí Custaiméirí ar ardchaighdeán a chur 

ar fáil don Chomhairle trí mheán na Gaeilge.  Chuir an oifig tacaíocht agus comhairle phraiticiúil ar fáil do gach 

Roinn maidir le déileáil le custaiméirí trí fhoirmeacha cumarsáide scríofa, ar an ngréasán, ar na meáin agus ó 

bhéal.  

In 2018 lean an tAonad Forbartha Gaeilge le húsáid a bhaint as seirbhísí Choláiste na hÉireann/Gaelchultúr chun 

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, cúrsa creidiúnaithe ag DCCÉ, leibhéal 3, 4, 5 & 6 FETAC, a thairiscint 

d’fhostaithe.  Ó cuireadh tús leis na cúrsaí oiliúna seo in 2015, tá teastais bronnta ar 88 ball foirne.  Tá baill foirne 

ó thart ar 23 limistéar seirbhíse laistigh den chomhairle ina measc.  Chuir an rath a bhí ar na cúrsaí seo ar 

chumas na Comhairle cur lena líon fostaithe atá toilteanach agus ábalta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge nuair is gá.    

I rith na bliana, d’oibrigh An tAonad Forbartha Gaeilge le baill foirne, ranna agus gníomhaireachtaí seachtracha 

chun aird a tharraingt ar thiomantas leanúnach na Comhairle don Ghaeilge agus chun tacú le Bliain na Gaeilge 

2018, an fhéile bliana a rinne ceiliúradh ar an nGaeilge agus 125 bliain ó cuireadh tús le hAthbheochan na 

Gaeilge. 

Seirbhísí do Chustaiméirí 

Is pointe teagmhála aonair é Aonad Seirbhísí Custaiméirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do 

chustaiméirí agus do shaoránaigh, beag beann ar an gcaineál cumarsáide is mian leo a úsáid, áit ar féidir leo a 

ngnó a dhéanamh agus cibé faisnéis is mian leo faoin gComhairle agus faoi sheirbhísí na Comhairle a aimsiú. 

In 2018, d’fhreagair Seirbhísí Custaiméirí 204,000 glao, agus freagraíodh 80% de na glaonna seo laistigh de 30 

soicind. Ba é an mheánmhoill a bhain le glao a fhreagairt 30 soicind in aghaidh an ghlao. Bhí an Ráta Réitigh 

Céadteagmhála cothrom le 63% (ag déileáil le custaiméirí, gan gá a bheith le daoine eile déileáil leo).  

Chuir Seirbhísí Custaiméirí breis is 400,000 idirbheart i gcrích trí chainéil éagsúla i rith 2018. Áiríodh ina measc 

940 comhrá gréasáin, 1,550 foirm iarratais iarrtha, 18,625 iarraidh deisithe ó thionóntaí a phróiseáil, 17,650 

iarratas ar chead páirceála cónaitheach, breis is 53,000 idirbheart airgeadais, 445 gearán le breis is 28% díobh 

seo ag teacht trí sheirbhís nua ar líne gearán agus 23,500 ríomhphost a phróiseáil. 

Choinnigh Seirbhísí Custaiméirí a Ghradam “Comhartha Q” don 10ú mbliain as a chéile in 2018, i gcatagóir na 

gCóras Bainistíochta Cáilíochta, leis an scór is airde riamh. Bhuaigh Seirbhísí Custaiméirí an gradam do Chórais 

Bainistíochta Cáilíochta ag na Gradaim bhliantúla Chomhartha Q in 2018, an cúigiú gradam le deich mbliana 

anuas, fianaise ar an ardleibhéal seirbhíse atá á chur ar fáil. 

Chomh maith leis sin, bhuaigh Seirbhísí Custaiméirí an phríomhdhuais ó Iris na hEarnála Poiblí le haghaidh 

“Sármhaitheas Seirbhíse don Earnáil Phoiblí”. Is teachtaireacht shoiléir é an gradam seo do chustaiméirí na 

Comhairle maidir le tiomantas agus dúthracht chomh fada is a bhaineann le seirbhís custaiméirí ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil go leanúnach. 
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Bainistíocht Faisnéise 

 

Cosaint Sonraí 
I rith 2018, chuir oifig an Oifigigh Chosanta Sonraí (OCS) sa Roinn Dlí comhairle agus treoir ar Ranna le linn 
dóibh a bheith ag ullmhú don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus leanadh leis an obair a 
bhain le Bainistíocht Sonraí.  Lean foireann Chlár Príobháideachais na Comhairle Cathrach lena cuid oibre agus 
rinneadh dul chun cinn ar an méid a cuireadh i gcrích in 2017.  Sholáthair OCS oiliúint do ranna agus do 
Chomhairleoirí lena chinntiú gur thuig siad RGCS agus conas a n-oibleagáidí sonracha a chomhlíonadh.  
Reáchtáladh ceardlanna chun comhairle agus cúnamh a thabhairt do ranna chun a bhfardail sonraí agus anailís 
ar bhearnaí a chur i gcrích agus a athbhreithniú.  Thacaigh an OCS le ranna chomh maith le Measúnachtaí 
Tionchair ar Phríobháideachas Sonraí a dhéanamh.  Déileáiltear le sáruithe ar shonraí agus le hiarrataí rochtana 
sonraí i CCBÁC tríd an OCS chomh maith. Chláraigh an OCS leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus is é 
an OCS an pointe teagmhála don rialtóir nuair a bhíonn sé ag déileáil le CCBÁC. 
 
In 2018, phróiseáil an t-aonad 102 iarraidh rochtana sonraí. 
 
Saoráil Faisnéise  
I rith 2018, chomhordaigh an tAonad Bainistíochta Faisnéise le Ranna i ndáil le 774 iarraidh a fuarthas faoi 
reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise (SF).  
 
 

 
Staitistic Saorála Faisnéise 2018 
 

Pearsanta  223 

Neamhphearsanta  551 

Measctha  0 

Líon na n-iarrataí próiseáilte in 2017  774 

Iarrataí ceadaithe  343 

Iarrataí ceadaithe i bpáirt  241 

Iarrataí diúltaithe  127 

Iarrataí aistrithe  6 

Iarrataí aistarraingthe  30 

Iarrataí aistarraingthe ar déileáladh leo 
lasmuigh de SF  

15 

Iarrataí le haghaidh athbhreithniú 
Inmheánach faighte  

41 

Achomhairc chuig an gCoimisinéir 
Faisnéise  

7 

Líon na gcásanna beo ar an 31/12/2018  71 

 
 

 
Foinse na n-iarrataí 
 

Preas  254 

Gnó  36 

Oireachtas  19 

Foireann  11 

Cliaint  405 

Eile  49 

 
Tá líon na n-iarrataí SF a chuirtear faoi bhráid Chathair Bhaile Átha Cliath ag méadú go leanúnach. Tugadh 
méadú 17% faoi deara sa líon iarrataí in 2018 agus mhéadaigh líon na n-iarrataí ón bPreas 18% 
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Gluais Téarmaí 

AE An tAontas Eorpach 

B4b Ballymun 4 business 

BCC Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí  

BDBÁC Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath  

BIÉ Bonneagar Iompair Éireann 

BMÉ Bainistíocht Móréigeandála  

BRL Ballymun Regeneration Ltd.  

BTD Brath Taisí Daonna 

C&I An Roinn Comhshaoil agus Iompair 

CBS Coiste um Beartais Straitéiseacha 

CBSI Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair  

CCBÁC Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

CCÉRO An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil  

CCITBÁC Comhpháirtíocht Cheantar Iarthuaiscirt Bhaile Átha Cliath 

CCP Comhchoiste Póilíneachta  

CCSGP Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú an Phobail 

CCT Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta  

CCÚÁ Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil 

CDUI Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe  

CER An Chónaidhm Eorpach Rothaithe 

CF Córais Faisnéise 

CF go CG Cill Fhionntain go Cuas an Ghainimh 

CFAU An Ciste Forbartha um Athnuachan Uirbeach 

CFPÁ Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil  

CFS Crios Forbartha Straitéisí 

CISP An Coiste Idirchaidrimh um Shochar Pobail 

CPP Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí 

CRÁE Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 

CS Comhaontú Seirbhíse  

CTCBÁC Córas Téimh Ceantair Bhaile Átha Cliath 

CTU An Chreat-treoir Uisce 

DCCÉ Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

DCU Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 

ÉG Éirim Ghnó  

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

FAI Cumann Peile na hÉireann  

FETAC Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna 

FRBÁCDD Feidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath do Dhaoine gan Dídean 

FSS Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  

GAGA Get All Girls Active’ 

GBC Grúpa Beartais Chorparáidigh 

GBFBÁC Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath 

GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

GCTÉ Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann 

GIS Córais Faisnéise Geografaí 

GNBS An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 

GNFA An Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais 

ICRO Ionad Cumarsáide Réigiúnach an Oirthir  
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ÍCT Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

ICTP Idirghabháil Chorónach Thréchraicneach Phríomhúil 

IMPEL 
Líonra an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chur Chun Feidhme agus 
Fhorfheidhmiú Dhlí an Chomhshaoil 

IOCE Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach 

IOTC Iosta Oibríochtaí Thuaisceart na Cathrach  

ISCAPE Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann 

ITIL Leabharlann Bonneagar Teicneolaíochta Faisnéise  

LCA Limistéar Caomhantais Ailtireachta 

LCTT An Lárchathair Thoir Thuaidh 

LIC Limistéar Ilúsáide Cluichí 

LRP Líonra Rannpháirtíochta Pobail  

LSFA Limistéar Straitéiseach Forbartha agus Athnuachana 

MBRCG Measúnú & Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis 

MT Meabhrán Tuisceana 

OCÉ Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 

OCS Oifigeach Cosanta Sonraí  

OFA Oifig Fiontair Áitiúil 

ONLT An Oifig Náisiúnta Lastais Trasteorann  

ORGA An Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide 

OSR An Oifig um Sholáthar Rialtais 

PÁEP Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail  

PÁFC Pleananna Áitiúla um Fheabhas Comhshaoil   

PCÁ Plean Ceantair Áitiúil 

PFS Plean um Fheabhas Sráidbhailte 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

RCGAC 
An Roinn Cumarsáide, Ghníomhú ar son na hAeráide agus an 
Chomhshaoil 

RGCS An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

ROLT  Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre 

RSA An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 

RTBÁC Réadlann Tithíochta Bhaile Átha Cliath 

RTPRÁ An Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil   

SCB Seirbhísí Cothabhála Bóithre 

SCC Scéim Cóiríochta Cíosa 

SÉL Seirbhís Éigeandála Leighis 

SF Saoráil Faisnéise 

SMC An Scéim Náisiúnta Morgáiste go Cíos 

SRSE Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch 

SSF Straitéisí um Smaointeoireacht Fhísiúil 

STEMI Ionfharchtadh miócairdiach ST-ardaithe 

TCB Tionscnamh na Cathrach Beo 

TCD Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 

TCEC Tionscadal Comhpháirtíochta na nEalaíontóirí Cruthaitheacha 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide 

TNGB Taighde Nuálaíochta do Ghnóthaí Beaga 

TUSLA An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 

UEFA Aontas Chumainn Sacair na hEorpa 

UNESCO Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe  

ÚNI An tÚdarás Náisiúnta Iompair 
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Tabhair faoi deara, mar thoradh ar fhadhb theicniúil, níl roinnt de na táblaí 

thíos, sa Ráiteas Airgeadais Bhliaintúil curtha ar fáil i nGaeilge.  Tá súil 

againn go réiteofar an cheist seo gan mhoill. 
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Réamhrá an Ráitis Airgeadais Bhliantúil 

 

Réamhrá 

Cúis áthais dom Ráitis Airgeadais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain dár chríoch 

an 31 Nollaig 2018 a chur in bhur láthair.  Tá figiúirí comparáideacha le haghaidh 2017 luaite.  Is é Cathair 

Bhaile Átha Cliath mol eacnamaíoch Réigiún Bhaile Átha Cliath, agus is é Réigiún Bhaile Átha Cliath mol 

eacnamaíoch an Stáit.  Tá geilleagar éagsúil i mBaile Átha Cliath, agus is foinse fostaíochta agus ioncaim é 

do cheantar níos faide ó bhaile ná an Chathair féin.  Is lárionad é Baile Átha Cliath do ghníomhaíochtaí 

éagsúla lena n-áirítear miondíol, airgeadas, ardoideachas, leigheas, cultúr agus siamsaíocht. 

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2018 

 

Bhí easnamh foriomlán de €1.6m don bhliain ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus nuair a 

chuirtear é sin lenár gcúlchiste ginearálta oscailte de €23.2m, bhí an cúlchiste dúnta cothrom le €21.6m.  Ag 

deireadh 2018 bhí iarmhéid dochair de €4.25m ag an gComhairle sa bhanc, agus bhí an Chomhairle ar 

sochar ar feadh 365 lá in 2018.  Ag deireadh na bliana, bhí €126.3m infheistithe ag an gComhairle le 

hInstitiúidí Airgeadais nó ar ár son agus i dtaisce chomhpháirteach. Áiríodh in iarmhéid bainc/infheistíochta 

na Comhairle Cathrach suim dhiúltach €6.7m a bhain le Fuascailtí Iasachta agus Athiasachtú, €2.9m faighte 

ó Uisce Éireann maidir le hoibriú an Chomhaontaithe Seirbhíse, agus €12.3m i dtaiscí in-aisíoctha.  Tá 

tuilleadh sonraí le fáil sa Ráiteas ar Shreabhadh Cistí. 

Mhéadaigh luach na bhféichiúnaithe trádála ag deireadh 2018 go dtí €337.7m comhiomlán ó €320.0m in 

2017, agus go dtí €216.6m iar-sholáthar in aghaidh drochfhiach ó €185.3m in 2017.  Baineann an méadú 

seo den chuid is mó le méadú de €12m ar fhéichiúnaithe rialtais ag deireadh 2018, ó €136.3m in 2017 go dtí 

€148.3m in 2018. 

Coigeartaíonn agus meaitseálann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an caiteachas oibríochtúil laethúil 

agus a clár infheistíochta caipitil fadtéarmach le maoiniú agus le hacmhainní atá ar fáil.  Gné lárnach de 

sheirbhísí uile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath é an cuspóir gnóthaí agus teaghlaigh a chothú agus 

tacú leo trí sheirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil. 

Bearta Bainistíochta Airgeadais 2018 

I rith 2018 bhainistigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a bonn acmhainní go héifeachtach.  Tá clár de 

rialuithe caiteachais stuama i bhfeidhm ag an gComhairle Cathrach, mar aon le bearta bailithe fiach 

neartaithe, neamhchosaint bhainistithe ar thionscadail chaipitil agus próiseas luathaithe athbhreithnithe de 

chleachtais oibre agus éilimh ar acmhainní.  Leanfar leis an gclár seo amach anseo.  Cumasóir 

bunriachtanach ba ea é i gcumas na Comhairle Cathrach an tionchar a bheidh ag acmhainní laghdaithe ar 

sheirbhísí, laghdú ag leibhéal réasúnta íseal, a shrianadh. Baineann fíorthábhacht leis an gclár seo chomh 

fada is a bhaineann le hathruithe a chur i bhfeidhm ar an gcaoi a n-oibríonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath. Cabhróidh sé le tuilleadh athbhreithnithe seirbhíse a dhéanfar i rith 2019 agus ina dhiaidh sin. Chuir 

na rialuithe éifeachtacha seo ar chumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an buntáiste a bhaineann 

le saincheisteanna aonuaire a thabhairt chun cinn, cosúil le hioncam breise, a tháinig chun cinn i ndáil le 

hÍocaíochtaí ar Áiteanna Cónaithe Príobháideacha Neamhphríomha. 

Ráitis, Nótaí & Aguisíní Cuntasaíochta 

Is é an aidhm atá leis an Ráiteas Airgeadais Bhliantúil seasamh airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath ag deireadh 2018 a chur i láthair.  Déantar é seo trí Ráitis, Nótaí agus Aguisíní a chur i dtoll a chéile, 

mar a cheanglaítear de réir an chreata cuntasaíochta rialála atá leagtha síos ag an Aire Tithíochta, Pleanála, 
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Pobail agus Rialtais Áitiúil.  Tá eolas maidir le cuspóir gach ceann de na doiciméid seo leagtha amach sa 

ghluais.   

Athruithe ar na Polasaithe Cuntasaíochta 

Níl aon athruithe le déanamh ar na beartais chuntasaíochta le haghaidh Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2018. 

Caiteachas Ioncaim 

I rith 2018, bhí Caiteachas Ioncaim (i.e. oibríochtaí laethúla) cothrom le €917.1m agus bhí an t-ioncam 

cothrom le €915.5m, rud a chiallaigh go raibh barrachas caiteachais thar ioncam de €1.6m i gceist (féach 

Tábla 1).  Is fianaise é seo ar laghdú €1.6m i gCúlchistí Ginearálta 

Tábla 1:  Caiteachas Ioncaim 2018 

 €m 

Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhís 

na Comhairle Cathrach 

917.1 

Ioncam 

(Deontais Rialtais, Táillí & Rátaí 

Seirbhíse) 

915.5 

Barrachas Caiteachais thar Ioncam  (1.6) 

 

Aistrithe chuig Cúlchiste 

Mar a cheanglaítear de réir an chreata cuntasaíochta rialála atá leagtha síos ag an Aire Talmhaíochta, 

Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil, tá caiteachas a thaispeántar i Ráiteas d’Ioncam Cuimsitheach 2018 

comhlán ó aistriú chuig culchistí i.e. níl aistriú chuig cúlchistí san áireamh.  Tá breis eolais le fáil i Nóta 14 

“Aistrithe ó / (chuig) Cúlchistí” faoi na haistrithe seo.  Tá eolas maidir leis an ngluaiseacht ó ollchaiteachas go 

dtí glanchaiteachas a léirítear in RAB le fáil i dTábla 2. 

 

Tábla 2: Anailís ar Chaiteachas 2018 

 €m 

Caiteachas  866.7 

Aistrithe chuig Cúlchiste 50.4 

Caiteachas Deiridh  917.1 

Chomh maith leis sin, taispeántar ioncam i RAB comhiomlán ó aistrithe ó chúlchistí, mar a thaispeántar i dTábla 3. 

Tábla 3: Anailís ar Ioncam 2018 

 €m 

Ioncam 567.0 

Ioncam Rátaí 324.3 

Cáin Mhaoine Áitiúil 23.1 

Tobhach Pinsin 0.0 

Ioncam roimh Aistrithe 914.4 

Móide Aistrithe ó Chúlchistí 1.1 



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 104 

Ioncam Deiridh 915.5 

Caiteachas Caipitil 

Bhí caiteachas in 2018 ar thionscadail agus ar infheistíocht Chaipitil comhlán ó aistrithe inmheánacha 

cothrom le €384.9m.  Is ionann an caiteachas seo agus cuid de Chlár Caipitil 2018 go dtí 2020 de €1,662m.  

Cuireadh maoiniú ar fáil don chaiteachas den €384.9m seo trí ioncam comhlán ó aistrithe de €400.9 agus 

aistrithe glana de €36.4m, rud a chiallaigh go raibh an barrachas ioncaim thar caiteachas cothrom le €52.4m. 

(Féach Tábla 4). 

 

Tábla 4: Cuntas Caipitil 2018 

 €m 

Iarmhéid Tosaigh (Creidmheas) 31.0 

Caiteachas amhail an 31ú Nollaig 

2018 

384.9 

Ioncam 400.9 

Glan-Aistrithe (€37.5 - €1.1)  36.4 

Iarmhéid Deiridh amhail an 31ú 

Nollaig 2018 (Creidmheas) 

 

83.4 

Polasaithe Cuntasaíochta 

Tá eolas maidir leis na Polasaithe Cuntasaíochta a úsáidtear nuair a bhíonn RAB á ullmhú leagtha amach sa 

Ráiteas faoi na Polasaithe Cuntasaíochta.  Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath anois ag comhlíonadh 

go hiomlán leis an gcreat cuntasaíochta rialála mar atá á chinneadh ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil. 

Iniúchadh Reachtúil 

Déanann an tSeirbhís Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil (SIRÁ) iniúchadh bliantúil, riachtanach de réir 

reachta, ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Cuireadh tús leis an Iniúchadh do bhliain airgeadais 

2018 in Eanáir 2019.  Is athbhreithniú neamhspleách é an tIniúchadh chun cabhrú le léargas cóir a thabhairt 

ar sheasamh airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Chomh maith leis sin, tá Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi réir iniúchta i ndáil le maoiniú AE, maoiniú NRA, comhlíonadh cánach agus 

inúchtaí le haghaidh chuspóir Luach ar Airgead trí SIRÁ. 

Ranníocaíochtaí Forbartha 

Cumasaíonn Alt 48 d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath nuair a 

bhíonn cead pleanála á thabhairt faoi Alt 34 den Acht lena n-áirítear coinníollacha a cheanglaíonn íocaíocht 

ranníocaíochta.  Baineann an ranníocaíocht seo le bonneagar agus saoráidí poiblí a théann chun tairbhe 

forbairt i gceantar an údaráis phoiblí agus a chuirtear ar fáil, nó atá beartaithe a chur ar fáil ar nó thar ceann 

Údarás Áitiúil (beag beann ar fhoinsí eile maoinithe don bhonneagar agus do na saoráidí).  Tháinig chéad 

Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi Acht 2000 i bhfeidhm ar an 1 

Eanáir 2004 agus tháinig scéim eile (2010 – 2017) i bhfeidhm ina dhiaidh sin ar an 1 Eanáir 2010.   

I ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar Scéim 2010-2017, ghlac na Baill Tofa le Scéim Ranníocaíochtaí 

Forbartha 2013-2016 i mí na Nollag 2012.  Rinneadh athbhreithniú ar scéim 2013-2016 in 2016 agus is é 

Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 2016-2020 an scéim atá ann faoi láthair, scéim ar ghlac na Baill Tofa leis i 

Nollaig 2016.  Áirítear sa Ráiteas Airgeadais Bhliantúil don bhliain airgeadais 2018 luachanna le haghaidh 

féichiúnaithe ranníocaíochtaí forbartha mar atá leagtha amach i dTábla 5.  

Tábla 5: Féichiúnaithe Ranníocaíochtaí Forbartha 2018 
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 €m 

Ranníocaíochtaí Forbartha Gan Íoc ag 

Deireadh na Bliana  

39.4 

Rátaí 

Tá tobhach á ghearradh ar rátaí ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar áititheoirí agus ar úinéirí (i 

gcásanna áirithe) réadmhaoin tráchtála i gCathair Bhaile Átha Cliath.  In 2018 bhí an t-ioncam rátaí cothrom 

le €324.3m, arb ionann é agus 35% de mhaoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le haghaidh 

seirbhísí laethúla. 

Tá rátaí bunaithe ar luachálacha inrátáilte atá sonraithe ag an gCoimisinéir Luachála, agus gach bliain 

cinneann feidhm fhorchoimeádta bhaill tofa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ráta bliantúil ar 

luacháil (an t-iolraitheoir) (féach Tábla 6). 

 

Tábla 6: Rátaí Ioncaim 2015 – 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhí go leor brú agus go leor éagsúlachta le tabhairt faoi deara i gcoinníollacha trádála do ghnóthaí in 2018.  
Tá na rátaí tráchtála ag tacú le gach seirbhís atá á cur ar fáil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  
Déantar teagmháil le gach íocóir rátaí ionas gur féidir dearbhú a thabhairt d’íocóirí rátaí comhlíontacha go 
mbeidh a ndliteanas á tharscaoileadh ag íocóirí rátaí neamhchomhlíontacha.  Mhéadaigh bailiúchán 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath den táille ó 91.4% go dtí 92.4% in 2018.  Laghdaigh riaráistí ó 

€32.4m ar an 1/1/2018 go dtí €27.8m ar an 31/12/18.  (Féach Tábla 7)   
 

Tábla 7: Riaráistí rátaí 2014 – 2018 

 

2014 2015 2016 2017 2018

€m €m €m €m €m

62.60 51.12 41.07 32.43 27.80  

 

 
2015 2016 2017 2018 

 
€m €m €m €m 

Luacháil 

Inrátáilte 

Tráchtála na 

Cathrach 

 

1,313 

 

1,267 

 

1,246 

 

1,256 

 

ARV 

(iolraitheoir) 

 

0.256 

 

0.256 

 

0.258 

 

0.258 

 

Ioncam Rátaí 

336.26 324.5 321.5 324.3 
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Ba é sprioc 2018 do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ráta bailiúcháin de 91.4%.  Sháraigh an toradh 

iarbhír in 2018 na spriocleibhéil nuair a bhí an bailiúchán cothrom le 92.4% agus riaráistí dheireadh na bliana 

cothrom le €27.8m, laghdú de €4.6m (14%) i gcomparáid le toradh riaráistí 2017.  Is ionann bailiúchán 2018 

CCBÁC ag 92.4% agus feabhas 1% i gcomparáid le 2017 arb ionann é agus luach de thart ar €3.3m.  Tharla 

an laghdú ar riaráistí go dtí €27.8m in 2018 go príomha mar gheall ar fheabhas i % an bhailiúcháin bhliantúil, 

cur chuig spriocdhírithe maidir le bainistíocht fiachais, feabhas ar fhachtóirí eacnamaíocha agus cásanna 

leachtaithe / glacadóireachta a thabhairt chun críche.  Tá laghdú 56% tagtha ar riaráistí ó 2014.  Cé go 

dtugtar an feabhas bailiúcháin faoi deara, aithnítear chomh maith go mb’fhéidir nár bhain roinnt earnálacha 

agus suíomhanna tairbhe as fachtóirí eacnamaíocha atá ag dul i bhfeabhas.
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BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS 

 

Córas de Rialuithe Inmheánacha 

Aithníonn Feidhmeannas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an fhreagracht atá uirthi as córais de rialú 

inmheánach i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear próisis agus nósanna imeachta a 

bhunú lena chinntiú go bhfuil córais rialaithe éifeachtach.  Is féidir leis na córais seo dearbhú réasúnach, 

seachas dearbhú absalóideach, a sholáthar go bhfuil sócmhainní á gcosaint, go bhfuil idirbhearta údaraithe 

agus taifeadta i gceart, agus go bhfuil earráidí nó mírialtachtaí earráide á gcosc nó á mbrath go tráthúil.  

Cuireann córais éifeachtacha de rialú inmheánach ar chumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a 

freagrachtaí a chomhlíonadh maidir le hionracas agus beachtas a taifead cuntasaíochta. 

 

Tá obair déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena chinntiú go bhfuil timpeallacht oiriúnach 

rialaithe i bhfeidhm trí: 

 Freagrachtaí agus cumhachtaí na foirne Bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir 

 Cultúr láidir cuntasachta a neartú ar fud leibhéil uile na heagraíochta 

 Obair an Iniúchta Inmheánaigh 

 Obair Lároifig an tSoláthair 

 Obair an Aonaid Bainistíochta Riosca 

 Obair an Oifigigh Eitice 

 Obair an Choiste Iniúchta 

 Obair Oifig Tacaíochta na dTionscadal Corparáideach 

 An Cód Caiteachais Phoiblí 

 Iniúchadh agus scrúdan seachtrach trí go leor cainéal lena n-áirítear NOAC. 
 

Tá tuairisciú bainistíochta airgeadais i gComhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath láidir agus críochnúil.  

Cinntíonn córas dian de mhonatóireacht mhíosúil airgeadais go n-aithnítear aon éagsúlachtaí suntasacha 

buiséid agus go ndéantar gníomhaíochtaí cuí chun aon tionchar díobhálach airgeadais a laghdú.  Tá córas 

an rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat de bhainistíocht rialta faisnéise, nósanna imeachta 

riaracháin lena n-áirítear roinnt dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta.  Áirítear ann go háirithe: 

 Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil a dhéanann na baill tofa a athbhreithniú agus a 
chomhaontú 

 Athbhreithnithe airgeadais rialta; tuarascálacha airgeadais seachtainiúla, míosúla agus ráithiúla ar a 
léirítear feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamhaisnéisí maidir le caiteachas agus ioncam agus 
meastóireacht ar anailís athraithis 

 Spriocanna a shonrú chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas 

 Treoirlínte soiléire maidir le hinfheistíocht chaipitil a rialú 

 Disciplíní foirmiúla maidir le bainistíocht tionscadal 

 Beartais agus nósanna imeachta diana maidir le hadmháil, taifeadadh agus rialú airgid. Déantar 
athbhreithniú agus iniúchadh ar na nósanna imeachta seo go rialta. 

 

Iniúchadh Inmheánach 

Is é an príomhról atá ag an Iniúchadh Inmheánach dearbhú a thabhairt don Fhoireann Shinsearach 

Bainistíochta agus don Choiste Iniúchta go bhfuil na rioscaí éagsúla atá os comhair na Comhairle aitheanta 

agus go bhfuil rialuithe inmheánacha oiriúnacha bunaithe chun na rioscaí sin a bhainistiú. 

Tá ról lárnach ag an Iniúchadh Inmheánach sa phróiseas Rialachais Chorparáidigh agus cuireann sé le 

bainistíocht éifeachtach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Is prionsabail thábhachtacha iad 

coincheapa na cuntasachta agus na trédhearcachta i rialachas freagrach, ag tabhairt oscailteacht chun 

scrúdain le fios mar aon le ceanglas feidhmíocht a thuairisciú.  Éascaíonn an tIniúchadh Inmheánach an 

próiseas seo trí fheidhm neamhspleách athbhreithnithe a chur ar fáil don Bhainistíocht, chun dearbhú a 

thabhairt go bhfuil seirbhísí á gcur ar fáil ar bhealach éifeachtúil, éifeachtach agus eacnamaíoch agus i 
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gcomhréir le riachtanais dlí.  In 2018, eisíodh 9 dtuarascáil Iniúchta Inmheánaigh, lena n-áirítear 4 

thuarascáil seiceála mionsonraithe mar a cheanglaítear faoin gCód Caiteachais Phoiblí.   

 

BAINISTÍOCHT AGUS FOIREANN 

Aithníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath obair thiomanta na foirne.  Tá ardchaighdeán na seirbhísí, 

tionscadail agus idirghníomhaíocht mar gheall ar a ndíograis agus a gcion ollmhór.  Tá Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath tiomanta go hiomlán d'fhorbairt na foirne agus déanann sí iarracht go bhfuil cáil uirthi mar 

fhostóir ceann scríbe.  Is mian linn na baill foirne is fearr a mhealladh chun ár bhfís do Bhaile Átha Cliath a 

bhaint amach.  Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle.  Tá scéim tacaíochta um Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach don fhoireann á feidhmiú ag an Rannóg Airgeadais agus ag Rannóga eile chun cabhrú leo 

scileanna agus eolas gairmiúil a choinneáil agus a fhorbairt. 

COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH AIRGEADAS 

Soláthraíonn an Coiste um Beartas Straitéiseach Airgeadais ceannaireacht agus treoir maidir le 

príomhréimsí a bhaineann le maoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.   Ba iad na príomhthopaicí ar 

tugadh aghaidh orthu le linn 2018 ná: 

Saincheisteanna maoinithe: 

 Athbhreithniú ar aighneachtaí maidir le Cáin Mhaoine Áitiúil chuig athbhreithniú an rialtais 

 Athbhreithniú ar thoscaireacht Cáin Mhaoine Áitiúil ag Comhchoiste Oireachtais um Thithíocht, 
Pleanáil agus Rialtas Áitiúil 

 Nuashonruithe ar an athbhreithniú ar an gcreat reachtaíochta maidir le dul chun cinn ar an 
reachtaíocht seo 

 Nuashonruithe ar Chíosanna Tithíochta 

 Nuashonrú ar an Tuarascáil Easpa Dídine 

 

Saincheisteanna Rialachais: 

 Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2017 lena n-áirítear Tuarascáil Féichiúnaithe 2017 

 Coiste Iniúchta - Miontuairiscí le hathbhreithniú 

 Tuarascáil um Fhéichiúnaí Rátaí 2017 
 

Saincheisteanna Forbartha: 

 Athbhreithniú ar Mhaoine Tráchtála Folmha 

 Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha - nuashonrú bliantúil  

 Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2022 - tuarascáil ar dhul chun cinn 
 

Saincheisteanna Soláthair: 

 Tuarascáil ar fhorálacha um cuimsiú sóisialta a chur san áireamh i dtairiscintí soláthair 

 

Saincheisteanna Acmhainní: 

 An Plean Seachadta Seirbhíse agus an Meitheal Acmhainní - nuashonruithe 

 Tuarascáil ar Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh - nuashonrú 
 

Áiríodh sa chur i láthair a rinneadh don Choiste bhí: 

 

 Fáilte Éireann ag cur tuarascála i láthair ar an bhFís 10 mBliana do Thurasóireacht in Éirinn agus 
Nuashonrú Réigiúnach Bhaile Átha Cliath 

 Cur i láthair comórtais EURO 2020 ó oifigigh i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an Roinn 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus an FAI 

 Bonneagar TF - Nuashonrú ar Chórais Dramhaíola 
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Tairiscintí ar déileáladh leo: 

 Fo-ghrúpa a bhunú chun comórtas Thionscnamh EURO 2020 a phleanáil agus a óstáil i mBaile Átha 
Cliath 

 Ciste Caipitil Tithíochta Inacmhainne a bhunú trí iasachtaí ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta 

 Tréimhse Bochtaineachta - soláthar táirgí sláintíochta saor in aisce i ngach foirgneamh de chuid 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
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FORBHREATHNÚ AR THOSAÍOCHTAÍ DO 2019 

 

Cáin Mhaoine Áitiúil 

Déileáladh go mion leis an ioncam ionchais ó Cháin Mhaoine Áitiúil in 2019 nuair a chinn na Comhaltaí Tofa 

an ráta CMÁ 2019 do limistéar na Comhairle Cathrach (tagraíonn tuarascáil 238/2018).  Is ábhar díomá an 

tionchar a bhí ag an gcur chuige a ghlac an Roinn ar fháltais CMÁ a dháileadh ar Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath ós rud é go bhfuil an méadú in 2019 thar 2018 i leithdháileadh CMÁ lánroghnach atá ar 

fáil do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar luach de €13k, mar atá leagtha amach i Tábla 8.   

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag fanacht le toradh an athbhreithnithe ar an gCáin Mhaoine 

Áitiúil.  Is beag toradh a tháinig as an gcáin seo do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath toisc gur 

cuireadh na deontais a fuarthas roimhe seo in ionad Cánach Maoine Áitiúla.  In ainneoin ionchais 

mhéadaithe an phobail maidir le maoiniú méadaithe atá ar fáil do sheirbhísí áitiúla. 

Tábla 8 - Leithdháileadh LPT Lánroghnach 

Year 2018 2019 Movement

€m €m €m

LPT Receipts estimated by Revenue 79.7        80.0        0.30        

20% to Equalistion Fund 15.9        16.0        0.10        

80% LPT retained 63.8        64.0        0.20        

Value of 15% reduction 11.9        12.0        0.10        

LPT available funding 51.9        52.0        0.10        

Self funding (notified by Dept) 28.8        28.9        0.10        

Historic Funding (LGF) 2.7          2.7          -          

Pension Related Deduction 16.4        16.4        -          

Discretionary Funding 4.0          4.0          -          

Local Property Tax Dublin City Council 2018 & 2019

 

Rátaí Tráchtála  

Tá sonraí na n-íocóirí rátaí tráchtála i gCathair Bhaile Átha Cliath de réir banda don bhliain 2018 leagtha 

amach i dTábla 9.  Bhí muirear rátaí ag beagnach 76% de na cáiníocóirí tráchtála in 2018 de € 10k nó níos 

lú, bhí muirear rátaí 2018 de € 5k nó níos lú ag 57% díobh, agus bhí muirear rátaí ag beagnach 39% in 2018 

a bhí níos lú ná € 3k.  I gcodarsnacht leis sin, íocadh beagnach 50% de dhochar iomlán na rátaí ag 2% de 

íocóirí rátaí tráchtála nó 433 cuntas.  Tháing méadú de 1.16%ar an Ráta Bliantúil ar Luacháil sa Bhuiséad 

de 2019. 

Tábla 9 - Bandaí Íocóra den Ráta Tráchtála 

CHARGE

2018

No. Of

A/C's

Cumul. 

Total%

% per 

band

Cumul.

Total %

 Total debit 

per band 

% of 

Debit

Cumul.

Total %

€1  -   €999 2107 2107 10.32% 10.32% 1,296,461.68€      0.40% 0.40%

€1,000  -  

€3,000 5924 8031 29.01% 39.32% 11,499,229.10€    3.55% 3.95%

€3,000  - 

€5,000 3718 11749 18.20% 57.53% 14,482,246.55€    4.47% 8.41%

€5,000  - 

€10,000 3902 15651 19.11% 76.63% 27,449,024.56€    8.47% 16.88%

€10,000  -  

€25,000 2730 18381 13.37% 90.00% 42,013,063.95€    12.96% 29.83%

€25,000  -  

€50,000 1065 19446 5.21% 95.22% 37,188,287.05€    11.47% 41.30%

€50,000  -  

€75,000 372 19818 1.82% 97.04% 22,306,204.30€    6.88% 48.18%

€75,000  -

  €100,000 172 19990 0.84% 97.88% 14,746,235.36€    4.55% 52.73%

€100,000  -  

€500,000 377 20367 1.85% 99.73% 74,143,637.25€    22.87% 75.60%

€500,000  - 56 20423 0.27% 100.00% 79,131,162.71€    24.40% 100.00%

TOTAL 20423 100.00% 324,255,552.51€  100.00%  



Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 111 

 

Rinneadh athluacháil ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in Aibreán 2011 agus bhí éifeacht aici ó 

2014 ar aghaidh.  Ba é an aidhm a bhí leis an athluacháil ná luacháil tráchtála a athlua bunaithe ar 

choinníollacha reatha an mhargaidh, laistigh de chandam foriomlán, nár cailleadh cistí don údarás áitiúil dá 

bharr.  Go bunúsach ba í an chúis leis an bpróiseas athluachála ná earnálacha éagsúla trádála a 

athchothromú laistigh den chlúdach luachála.  Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath caillteanais 

ábhartha ioncaim ó rátaí a d'eascair as an bpróiseas athluachála, atá inchurtha go díreach i leith thógáil na 

reachtaíochta maidir le hachomhairc.  Déantar an caillteanas seo a mhacasamhlú i ngach údarás áitiúil a 

ndearnadh athluacháil air.  D'éiligh an próiseas athluachála athruithe láithreach chun aghaidh a thabhairt ar 

chailliúint cistí do chothromas seirbhísí áitiúla. 

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean          

Tháinig méadú ar líon na ndaoine a bhí gan dídean in 2018 mar gheall ar ganntanais leanúnacha i soláthar 

tithíochta agus i luachanna cíosa.  Mhéadaigh costais an tsoláthair seirbhíse do dhaoine gan dídean ar aon 

dul leis an méadú ar éileamh.  Rinneadh doiciméadú maith agus díospóireacht ar threochtaí éilimh ar 

sheirbhísí a bhaineann le daoine gan dídean.  Is príomhchuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais don 

Tithíocht agus do Dhaoine gan Dídean é dul i ngleic leis an bhfadhb d’easpa dídine: Atógáil Éireann.  Is léir 

é 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.  

Seirbhís Otharchairr Éigeandála Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

Íocann FSS anois € 9.18m in aghaidh na bliana leis an gComhairle Cathrach maidir le costas seirbhís 

éigeandála otharchairr an BDBÁC a sholáthar. In 2018 , sholáthair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

ioncam breise de € 4m ón FSS i leith chostas na seirbhíse ie ioncam de € 13.18m a léiríonn an costas 

iarbhír a tabhaíodh chun an tseirbhís a sholáthar.  Mar sin féin, leanann an FSS ag íoc an méid níos ísle.  

Mar thoradh air seo tá easnamh de € 4m in 2018 agus coigeartaíodh an buiséad ioncaim chun é seo a léiriú. 

Párolla - Maoiniú na gComhaontuithe Pá Náisiúnta 

Méadóidh cur i bhfeidhm Chomhaontú Bhóthar Haddington agus Comhaontú Cobhsaíochta na hEarnála 

Poiblí le €22.8m in 2019.  Níor mhaoinigh an Rialtas eilimintí na gcostas seo go hiomlán (ráta costas de 

82.3% faoi láthair).  Cuireann sé seo ualach airgeadais ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i 

gcodarsnacht le hearnálacha rialtais eile a bhaineann tairbhe as aisíocaíocht iomlán i.e. 100%. 

 

Coistí Ceantair 

Gné riachtanach de rialachas na Cathrach is ea struchtúr na gCoistí Ceantair, mar bíonn siad nios dlúth le 

tionscnaimh a thugann buntáistí suntasacha don phobal áitiúil agus don ghnó.   D’éascaigh maoiniú ceantair 

lánroghnaigh acmhainní a bheith spriocdhírithe ar thosaíochtaí áitiúla i bpróiseas oscailte agus 

trédhearcach.  Méadaíodh maoiniú do Choistí Ceantair a bheidh lánroghnach do gach ceantar in 2019 go dtí 

€ 6.1m do gach ceantar ó € 1m in 2014.  Déanfar athbhreithniú ar struchtúir cheantair in 2019 chun 

riachtanais na socruithe leasaithe toghcheantair a chomhlíonadh ar bhealach níos fearr. 

Árachas 

D’aistrigh 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 ‘ón mbonn anuas’ 

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 eisíocaíocht ar bith.   

Soláthraítear maoiniú sa bhuiséad seo chun costais phréimhe an chlúdaigh ‘ground up’ agus costais éilimh ó 

shocruithe féinárachais a chumhdach.   Athbhreithneofar maoiniú don cheist seo go rialta chun riachtanais 

na todhchaí a mheas.   

Uisce Éireann 
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Le bunú Uisce Éireann (UÉ) níl údaráis áitiúla freagrach a thuilleadh as seirbhísí a bhaineann le draenáil 

uisce agus fuíolluisce.  Tá sócmhainní seirbhísí uisce, a bhí i seilbh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

roimhe seo, á n-aistriú chuig UÉ.   D’ordaigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil nach mbeidh 

UE freagrach 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.  Is ionann an deontas seo agus € 14.3m.  Síníodh ordú i mí Feabhra 2019 a dhéanfaidh 

luacháil ar bhonneagar UÉ chun críocha rátála agus d'fhéadfadh sé seo a bheith éifeachtach in 2020.  

Conclúid 

Tacaíonn seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le saol na ngnólachtaí, na gcónaitheoirí agus na 

gcuairteoirí sa Chathair.  D’ainneoin brúnna eacnamaíochta, bhí éileamh mór i rith an ama ar sheirbhísí in 

2018 agus is amhlaidh a bhfuil an cás arís sa bhliain 2019.  Leanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath de dhlúthcheangal a dhéanamh idir soláthar seirbhísí agus na hacmhainní atá ar fáil.  D'ainneoin 

gluaiseachtaí in acmhainní, seachadfar seirbhísí ar an gcaighdeán is airde agus léiríonn siad luach ar 

airgead. 

Tá foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta do thacú le forbairt leanúnach de gheilleagar 

Bhaile Átha Cliath.  Le linn na bliana seo caite reáchtáladh go leor imeachtaí suntasacha anseo i mBaile 

Átha Cliath agus mar gheall ar an bpróiseas seo tá feabhas mór tagtha ar cháil agus íomhá idirnáisiúnta na 

Cathrach.   

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na Rannóg go léir as a gcomhoibriú agus go háirithe le mo 

chomhghleacaithe sa Rannóg Airgeadais as a gcuid oibre maidir leis an Ráiteas Airgeadais Bliantúil a 

tháirgeadh, go háirithe Antoinette Power, Ceann Cuntasaíochta Airgeadais agus foireann an Aonaid 

Chuntasaíochta Airgeadais .  Is mian liom freisin buíochas a ghabháil le baill Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath  maidir lena mbreithniú i réiteach líon mór na bhfadhbanna airgeadais a tháinig chun cinn i rith 

2018.  

Le toghcháin áitiúla le bheith ar siúl i mBealtaine 2019, scoirfidh ballraíocht sheachtrach an Choiste 

Iniúchóireachta agus an Choiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais don chomhairle seo.  Cé go 

bhféadfadh roinnt ball filleadh ar chumraíocht na gcoistí tar éis an toghcháin, is ceart buíochas a ghabháil 

leis na daoine agus na heagraíochtaí sin go léir a thug a gcuid ama, scileanna agus taithí go saor agus go 

fial. Go háirithe, an tUasal Brendan Foster, Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta, a d’fhreastail le 

beagnach ocht mbliana anuas. Chuir Brendan in iúl go n-éireoidh sé as an coiste agus ról an chathaoirligh i 

mBealtaine 2019. Chuir sé go mór le rialachas agus le héifeachtacht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

agus tá buíochas ag gabháil leis dá bharr. 

Mar fhocal scoir ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Cathaoirleach an Choiste um Beartais Straitéiseacha 

Airgeadais, leis an gComhairleoir Ruairi McGinley, agus le gach ball den choiste, as a dtiomantas agus a 

suim maidir le cur le Cathair Bhaile Átha Cliath. 

 

Kathy Quinn, FCPFA 

Ceann Airgeadais 

 

 

Athruithe ar Pholasaithe Cuntasaíochta AFS 2018 

Níl aon athruithe ar Pholasaithe Cuntasaíochta le haghaidh AFS 2018. 
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RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 
 

 

1. Ginearálta 

 

Ullmhaíodh 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) 
amhail an 31 Nollaig 2018.   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 Chistí Sreafa (Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí) 

 

Tá Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí tugtha isteach mar chuid de AFS 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 
go mbunaíonn siad an cur síos (Méadú) / Laghdú ar seo. 
 

3.  Fabhruithe 

 

Ullmhaíodh na cuntais ioncaim agus chaipitil ar bhonn fabhraithe de réir an Chóid Chleachtais. (Ba 
chóir do gach údarás áitiúil na limistéir nach bhfuil siad ag cloí leis an bpolasaí seo a liostú, 
m.sh. ranníocaíochtaí forbartha) 

 

4. Muirir Úis 

 

Is féidir iasachtaí atá iníoctha a roinnt sna dhá chatagóir seo a leanas: 

       • Iasachtaí a bhaineann le morgáistí 

       • Iasachtaí nach mbaineann le morgáistí 

 

4.1 Iasachtaí a Bhaineann le Morgáiste 

 

Tá sruth ioncaim comhfhreagrach ag iasachtaí a bhaineann le morgáistí ó airleacain fhadtéarmacha (i.e 
Airgead a thug na húdaráis áitiúla ar iasacht d'iasachtaithe), chun tithe a cheannach. Ní ghearrtar nó 
cuirtear chun sochair ach an ghné úis don Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais). 
 

4.2 Iasachtaí nach mBaineann le Morgáiste 

 

Leagtar amach i Nóta 7 leis na cuntais na cineálacha iasachtaí 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 
ag iasachtaí i leith na gceannteideal eile i Nóta 3. 
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5. Pinsin 

      

Gearrtar íocaíochtaí maidir le pinsin 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 leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) le héifeacht ón 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. 

 

6. Gníomhaireacht agus Seirbhísí Eile  

 

Aisíoctar caiteachas ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil nó a dhéantar thar ceann údarás áitiúil eile ar a 
gcostas nó de réir comhaontuithe sonracha. 

 

7.  Soláthar do Dhrochfhiacha & Fiacha Amhrasacha 

 

Ní dhearnadh soláthar sna cuntais ábhartha le haghaidh drochfhiach agus fiach amhrasach.  

 

8.  Sócmhainní Seasta 

 

8.1 Aicmiú Sócmhainní 

 

Déantar sócmhainní seasta a rangú i gcatagóirí mar atá leagtha amach sa Ráiteas ar an Staid 
Airgeadais (an Clár Comhardaithe).  Tá miondealú breise de réir chineál na sócmhainne leagtha amach i 
nóta 1 a ghabhann leis na cuntais. 
 

8.2 Aitheantas 

 

Déantar an caiteachas go léir ar éadáil nó ar thógáil sócmhainní seasta a chaipitliú ar bhonn fabhraithe. 

 

8.3 Tomhas 

 

Áiríodh Ráiteas ar Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe) ina gcuimsítear sócmhainní uile an údaráis 
áitiúil den chéad uair sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2003. Rinneadh na sócmhainní a luacháil 
bunaithe ar an 'Treoirlíne Luachála' arna n-eisiúint ag an RTPRA. Tá na sócmhainní go léir a 
ceannaíodh nó a tógadh ón 1/1/2004 san áireamh ar chostas stairiúil.  Tá polasaithe cuntasaíochta a 
bhaineann le léasanna á bhforbairt faoi láthair agus léireofar iad sna ráitis airgeadais amach anseo. 

 

8.4 Athluacháil 

 

Mar atá leagtha amach in athbhreithniú ar Chód Cleachtais na Cuntasaíochta, tá sé mar pholasaí 
sócmhainní seasta a thaispeáint ag 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 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.  
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8.6 Dímheas 

 

Faoin modh cuntasaíochta reatha, déantar an muirear dímheasa a fhritháireamh trí amúchadh a 
dhéanamh ar fhoinse maoinithe na sócmhainne. Bíonn tionchar neodrach ag an modh sin ar Ioncam & 
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). 

 

 Is iad seo a leanas na polasaithe a chuirtear i bhfeidhm ar shócmhainní atá faoi réir dímheasa:   

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ní ghearrann an Chomhairle aon mhuirear de bharr dímheasa i mbliain diúscartha na sócmhainne agus 
gearrfaidh sí muirear dímheasa bliana iomláine i mbliain na fála.  

* Tá luach na láithreán líonta talún san áireamh i nóta 1 faoi ‘thalamh’. Is ionann dímheas agus 
ídiú na sócmhainne líonta talún. 

     

9.  Deontais Rialtais  

 

Déantar cuntasaíocht ar dheontais rialtais ar bhonn fabhraithe.  Cuirtear na deontais a fhaightear chun 
oibríochtaí laethúla a chumhdach do shochar an Ráitis faoi Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas faoi Ioncam & 
Caiteachas). Léirítear deontais a fuarthas chun sócmhainní a chur le chéile mar chuid d’ioncam na 
hoibre ar lámh.. Nuair a bhíonn an tionscadal críochnaithe, aistrítear an t-ioncam chuig cuntas caipitlithe. 

 

10.  Féichiúnaithe & Ioncam Forbartha  

 

Tá féichiúnaithe tobhaigh forbartha gearrthéarma san áireamh i nóta 5.  Iarchuirtear ioncam ó 
ranníocaíochtaí forbartha nach bhfuil dlite lena bheith íocthale híoc laistigh den bhliain reatha agus ní 
nochtar go leithleach iad sna ráitis airgeadais.  
 

11.  Fuascailt Fiachais  

 

Cuirtear na fáltais ó luathfhuascailt na n-iasachtaí ag iasachtaithe i bhfeidhm ar fhuascailt iasachtaí a 
bhaineann le morgáiste ón GAT agus OOP.  
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12.  Scéimeanna Léasa 

 

Gearrtar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna oibriúcháin ar an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas 
Ioncaim & Caiteachais). Áirítear sócmhainní a fhaightear faoi léas airgeadais i sócmhainní seasta. 
Léirítear an méid iníoctha d’iarmhéideanna gan íoc faoi dhliteanas reatha agus creidiúnaithe 
fadtéarmacha.  

 

13.  Stoc 

 

Déantar stoic a luacháil ar bhonn meánchostais. 

 

14. Obair idir Lámha & Réamhchaiteachas 

 

Is éard atá i gceist le hobair idir lámha agus réamhchaiteachas ná an costas stairiúil carntha atá ar 
thionscadail chaipitil éagsúla. Léirítear an t-ioncam a fabhraíodh i leith na dtionscadal seo sa Ráiteas ar 
Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe) mar 'Ioncam OIL'. 

 

15. Leas i gCuideachtaí Údaráis Áitiúil 

 

Tá leas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcuideachtaí liostaithe in Aguisín 8. 

 

16. Páirtithe Gaolmhara 

 

Is éard atá in idirbheart páirtí gaolmhar ná aistriú acmhainní, seirbhísí nó oibleagáidí idir an t-údarás 
áitiúil agus páirtí gaolmhar.  Is iad seo a leanas na príomhpháirtithe gaolmhara atá ann 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 gur gá a fhógairt’ arna leagan amach in alt 175 den Acht a sholáthar;                                                                             
b.  nochtadh aon leasanna tairbhiúla faoi ailt 167, 178 agus 179 a bhfuil acu nó ag duine bainteach; 
agus 
c.  cód iompair a leanúint arna eisiúint ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil faoi alt 
169 d’Acht an Rialtais Áitiúil 2001 in 2004. 
Clúdaíonn 'Leasanna gur gá a fhógairt' leasanna airgeadais agus leasanna áirithe eile cosúil le talamh 
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 a ghabhann 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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Aguisín 1  Baill na gCoistí Beartais Straitéisigh 

 

 

Coiste Beartais Straitéisigh Airgeadas 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Ruairí McGinley, (Nsp) 

An tArdmhéara Nial Ring (Nsp) 

An Comhairleoir Mícheál MacDonncha (SF) 

An Comhairleoir Paddy Bourke (Nsp) 

An Comhairleoir Tom Brabazon, (FF) 

An Comhairleoir Brendan Carr (L. Oib) 

An Comhairleoir Dermot Lacey (L. Oib) 

An Comhairleoir Ray McAdam (FG) 

An Comhairleoir Paddy McCartan (FG) 

An Comhairleoir Seamas McGrattan (SF)  - thosaigh sé i mí na Bealtaine 2018. 

An Comhairleoir Larry O'Toole (SF) 

An Comhairleoir Noeleen Reilly (Nsp) 

An Comhairleoir Hazel De Nortúin (PBP) - D'éirigh sí as i mí Eanáir 2018. 

 

Leasanna Earnálacha 

An tUas. Morgan O'Regan, Fóram Gnó na nDugthailte - D'éirigh sé as i Meán Fómhair 2018 

An tUas. Eric Fleming, ICTU 

An Dr. Caroline McMullan, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 

An tUasal Aebhric McGibney, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath 

An tUas. Joanna Piechota, PPN - Cumann Polainne na hÉireann 

An tUas. Aidan Sweeney, IBEC 
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Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Daithi Doolan, (SF) 

An Comhairleoir Chris Andrews (SF) 

An Comhairleoir Janice Boylan (SF) 

An Comhairleoir Christy Burke (Nsp) 

An Comhairleoir Anthony Connaghan (SF) 

An Comhairleoir David Costello (FF) 

An Comhairleoir Patrick Costello (DG) 

An Comhairleoir Pat Dunne (UL)  

An Comhairleoir Alison Gilliland (LP) 

An Comhairleoir Andrew Keegan (PBPA) 

An Comhairleoir Ray McAdam (FG) 

An Comhairleoir Criona Ni Dhálaigh (SF) 

An Comhairleoir Cieran Perry (Nsp) 

An Comhairleoir Éilish Ryan (WP) 

An Comhairleoir Norma Sammon (FG) 

An Comhairleoir Sonya Stapleton (Nsp) 

 

Leasanna Earnálacha 

An tUasal Kevin White - Aonair 

An tUasal Francis Doherty - Iontaobhas Peter McVerry 

An tUasal Aoife Delaney - Cónaidhm na hÉireann um Míchumas 

An tUasal Aideen Hayden - Threshold 

Pat Green - Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath 

Ms. Jill Young - Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta 
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Coiste Beartais Straitéisigh an Chomhshaoil 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Naoise O'Muiri (FG)   

An Comhairleoir Claire Byrne (Comhaontas Glas) 

An Comhairleoir Ciarán Cuffe (Comhaontas Glas) 

An Comhairleoir Declan Flanagan (FG) 

An Comhairleoir Mannix Flynn (Nsp) 

An Comhairleoir Tina MacVeigh (PBP) 

An Comhairleoir Edel Moran (SF) 

An Comhairleoir Michael Mullooly (FF) 

An Comhairleoir Michael O'Brien (S) 

An Comhairleoir Ciaran O'Moore (SF) 

Leasanna Earnálacha 

An tUas.William Brennan - Saothróirí Pobail Bhaile Átha Cliath 

An tUas. Robert Colleran - Fóram Gnó Dhugthailte Bhaile Átha Cliath 

An tUas. Joe McCarthy - An Taisce 

An tUas. Robert Moss - Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 

 

Coiste Beartais Straitéisigh Iompair 

Cathaoirleach An Comhairleoir Ciarán Cuffe (Comhaontas Glas) 

An Comhairleoir Paul Hand (Neamhpháirtí) 

An Comhairleoir  Teresa Keegan (Neamhpháirtí) 

An Comhairleoir  Frank Kennedy (FF) 

An Comhairleoir  Paddy Smyth (FG) 

An Comhairleoir  Paddy McCartan (FG) 

An Comhairleoir  Larry O'Toole (SF) 

An Comhairleoir Ray McHugh (SF) 

An Comhairleoir  Jane Horgan-Jones (L. Oib) 

An Comhairleoir Kieran Binchy (FG) 

An Comhairleoir  Ciaran O'Moore (SF) 

An Comhairleoir  Mannix Flynn (Neamhpháirtí) 

An Comhairleoir  Tom Brabazon, (FF) 

An Comhairleoir  Ruairí McGinley (Neamhpháirtí) 
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Leasanna Earnálacha  

An tUasal Fiona Kelty, Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill 

An tUasal Frank Mulligan, Comhlachas Tarlú Bóthair na hÉireann  

An tUasal Colm Ryder, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath  

An tUasal Richard Guiney, Ceantar Feabhsaithe Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath t/a Bhaile Átha Cliath 

Keith Gavin, Cumann Páirceála na hÉireann 

An tUasal Martin Hoey, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 

An tUasal Barry Aldworth, AA Ireland Ltd. 

 

An Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Deirdre Heney (FF) 

An Comhairleoir Paul McAuliffe (FF)  

An Comhairleoir Paddy Bourke (Nsp) 

An Comhairleoir Anne Feeney (FG) 

An Comhairleoir Gerry Kelly (SF) 

An Comhairleoir Alison Gilliland (L. Oib)  

An Comhairleoir Garry Gannon (SD) 

An Comhairleoir Gaye Fagan (SF)  

An Comhairleoir Noeleen Reilly (SF)  

An Comhairleoir Norma Sammon (FG) 

An Comhairleoir Mary Freehill (Saotharlann) 

 

Leasanna Earnálacha 

An tUasal John Lombard (Cumann Innealtóirí Comhairliúcháin na hÉireann)  

An tUasal Denise Brophy (Dublinia)  

An tUasal Evanne Kilmurray (Fiontraíocht Lár na Cathrach) 

An tUasal Martin Harte (Cuideachta Bharra an Teampaill)  

An tUasal Geraldine Lavin (Cumann na nGnólachtaí Beaga) 
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Coiste Polasaí Straitéiseach na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineas 

Cathaoirleach:  An Comhairleoir  Vincent Jackson (Nsp)  

An Comhairleoir Mary Freehill (L. Oib) 

An Comhairleoir  Greg Kelly (SF) 

An Comhairleoir Aine Clancy (L. Oib) 

An Comhairleoir John Lyons (PBP) 

An Comhairleoir Emma Murphy (SF) 

An Comhairleoir Séamas McGrattan (SF) 

An Comhairleoir Damian O'Farrell (Neamh-pháirtí) 

An Comhairleoir Gary Gannon (Nsp) 

An Comhairleoir Claire Byrne (Comhaontas Glas) 

An Comhairleoir Séan Paul Mahon (FF) 

An Comhairleoir Claire O'Connor (FF) 

An Comhairleoir Anne Feeney (FG) 

An Comhairleoir Rebecca Moynihan (L. Oib) 

 

Leasanna Earnálacha 

Gerry Kerr (NCBI) 

An tUasal Willie White (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath) 

An tUasal Ciara Higgins (Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann) 

An tUasal Maurice Ahern (Comhairle Spóirt na hÉireann) 

An tUasal Sarah Costigan (Iarsmalann Bheag Bhaile Átha Cliath)  

An tUasal Jenny Murray (Leabhair Leanaí Éireann) (Eanáir 2018 - Meán Fómhair 2018)  

An tUasal Elaina Ryan (Leabhair Leanaí Éireann) (ar ais Samhain 2018) 

An tUasal Conor McQuillan (Líonra Rannpháirtíochta Poiblí)  
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CBS um Pleanáil agus Forbairt Maoine 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Andrew Montague (L. Oib) 

An Comhairleoir Aine Clancy (L. Oib) 

An Comhairleoir Cathleen Carney Boud (SF) 

An Comhairleoir Daithí De Róiste (FF) 

An Comhairleoir Dermot Lacey (L. Oib) 

An Comhairleoir Tháinig Hazel De Nortúin (PBP) in áit an Clr Éilis Ryan (Páirtí na nOibrithe) 09/01/2018 

An Comhairleoir Gaye Fagan (SF) 

An Comhairleoir Janice Boylan (SF) 

An Comhairleoir Kieran Binchy (FG) 

An Comhairleoir Patrick Costello (DG) 

 

Leasanna Earnálacha 

An tUasal John McGrane (ComhlachasTráchtála na Breataine) 

An tUasal Graeme McQueen (Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath) 

An tUasal Valerin O'Shea (An Taisce) 

An tUasal Odran Reid (Líonra Rannpháirtíochta Poiblí) 

An tUasal Ann Mulcrone (Institiúid Pleanála na hÉireann) 
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Aguisín 2  Gníomhaíochtaí na gCoistí Beartais Straitéisigh 

 

Tá liosta thíos ar ghníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais Straitéiseacha do 2018. 

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais 

Cruinnithe a Tionóladh: 5 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 

Soláthraíonn an Coiste um Beartas Straitéiseach Airgeadais ceannaireacht agus treoir maidir le príomhréimsí 
a bhaineann le maoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.   Ba iad na príomhthopaicí ar tugadh aghaidh 
orthu le linn 2018 ná: 
 
Saincheisteanna maoinithe:  

 Athbhreithniú ar aighneachtaí maidir le Cáin Mhaoine Áitiúil chuig athbhreithniú an rialtais 

 Athbhreithniú ar thoscaireacht Cáin Mhaoine Áitiúil ag Comhchoiste Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil 

 Athbhreithniú ar an gcreat reachtaíochta um rátaí - nuashonruithe 

 Tuarascáil um Fhéichiúnaí Rátaí 2017  

 Tuarascáil ar Chíosanna Tithíochta 

 Tuarascáil ar Easpa Dídine  
 
Saincheisteanna Rialachais:  

 Ráitis Airgeadais Bliantúil 2017  

 Coiste Iniúchta - Miontuairiscí le hathbhreithniú 

 Cur i láthair Fhéichiúnaithe Ráithe 4 2017  
 
Saincheisteanna Forbartha: 

 Athbhreithniú ar Mhaoine Tráchtála Folmha  

 Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha - nuashonrú bliantúil 

 Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2022 - tuarascáil ar dhul chun cinn 
 
Saincheisteanna Soláthair:  

 Forálacha um cuimsiú sóisialta a chur san áireamh i dtairiscintí soláthair  
 

Saincheisteanna Acmhainní:  

 An Plean Seachadta Seirbhíse agus an Meitheal Acmhainní - nuashonruithe 

 Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh - nuashonrú 
 
Áiríodh sa chur i láthair a rinneadh don Choiste bhí:  

 Fáilte Éireann - Keelin Fagan, Ceann Bhaile Átha Cliath (Fáilte Éireann)  

 Tournament EURO 2020 - Richard Shakespeare, Príomhfheidhmeannach Cúnta  
John Kelly, Príomhoifigeach, An Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt agus Eamon 
Breen, Stiúrthóir Airgeadais, FAI 

 Bonneagar TF - Nuashonrú ar Chórais Dramhaíola - Brian Curtis, Bainisteoir TFC  
 
Tairiscintí maidir le:  

 Fo-ghrúpa a bhunú chun comórtas Thionscnamh EURO 2020 a phleanáil agus a óstáil i 
mBaile Átha Cliath. 

 Ciste Caipitil Tithíochta Inacmhainne a bhunú trí iasachtaí ón nGníomhaireacht 
Airgeadais Tithíochta. 

 Tréimhse Bochtaineachta - soláthar táirgí sláintíochta saor in aisce i ngach foirgneamh de 
chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 
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Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta 

Cruinnithe a Tionóladh: 10 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí: 

Tionóladh comh-cheardlann den cheardlann Tithíochta & Pleanála an 17 Deireadh Fómhair agus ba é an 

aidhm a bhí leis ná comhaltaí den CBS Tithíochta agus Pleanála a chur ar an eolas faoi athruithe a rinneadh 

le déanaí i gcreat pleanála na hÉireann agus i mbeartas spásúlachta taobh le forbairtí nua i dtithíocht agus i 

mbeartas úsáide talún. Ar an dara dul síos, mar chuid den Athbhreithniú ar Straitéis Tithíochta CCBÁC 2016-

2022, tugadh cuireadh do rannpháirtithe na ceardlainne machnamh a dhéanamh ar iomlán na gcuspóirí 

beartais tithíochta a chuir Plean Forbartha CCBÁC go 2022 i bhfeidhm d'fhonn a gcomhleanúnachas foriomlán 

a chinntiú. 

Ba iad seo a leanas na príomh-shaincheisteanna a phlé agus a bhreithnigh an Coiste: 

Comh-CBS Tithíochta agus Pleanála CCBÁC ar Athbhreithniú ar Straitéis Tithíochta CCBÁC, 2016 -2022 

 Clár Tithíochta 

 Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 

 Cóiríocht don Lucht Siúil 

 Cur i Láthair Fhóram do Dhaoine gan Dídean Séipéal Iosóid Bhaile Formaid   

 Nuashonruithe ar Fhoghrúpaí CBS Tithíochta 

 Cur i Láthair Riaráistí Cíosa 

 Staidéar Píolótach ar Fholúntais Chónaithe 

 Scéim Ligin - Scéim Athbhreithnithe Molta 

 Tograí um Athghiniúint na gCoimpléasc Árasán CCBÁC 

 Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (Cur i Láthair - Comhairle na hÉireann um Thithíocht 
Shóisialta) 

 Athbhreithniú ar thuarascáil na Straitéise Tithíochta 2015-2017 

 HAP, Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) & Léasú 

 Nuashonrú Clár an Rannáin um Éifeachtúlacht Mheicniúil agus Fuinnimh  

 Todhchaí de Chur i Láthair Tithíochta na Comhairle  
 

Bunaíodh Foghrúpa CBS Tithíochta amháin chun ábhair a scrúdú ar bhealach níos doimhne agus chun moltaí 
a chur le chéile don CBS Tithíochta: 

 Fochoiste um Chomhdhlúthú  
 

Cuspóirí: Breithniú a dhéanamh ar chomhdhlúthú i Stoc na Comhairle Cathrach. 

 

Tionóladh 2 chruinniú in 2018; 

 

 20 Feabhra 

 3 Meitheamh 

 
Comhaltaí an Fhochoiste 

An Comhairleoir Tina MacVeigh - Cathaoirleach 
An Comhairleoir Daithi Doolan 
An Comhairleoir Éilis Ryan 
An Comhairleoir David Costello 
An Comhairleoir Janice Boylan 
Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach - Robert Buckle 
Ailtire Feidhmiúcháin Sinsearach - Cecilia Naughton 
Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach - Shane Hawkshaw 
Oifigeach Riaracháin - Imelda Brehony 
Passavate - Andrew Lundberg 
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Coiste Beartais Straitéisigh an Chomhshaoil 

Cruinnithe a Tionóladh: 6 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 

 Forbraíodh Fodhlíthe Dramhaíola (Dramhaíl, Scaradh, Stóráil agus Cur i Láthair 
Dramhaíola Teaghlaigh agus Tráchtála) Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2018. 

 Fodhlíthe Dramhaíola (Scagadh, Stóráil agus Cur i Láthair Dramhaíola Teaghlaigh agus 
Tráchtála) glactha ag an gComhairle Cathrach 

 Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide tugtha chun críche 

 Tacaíocht tugtha d’fheachtas rathúil meán a fhorbairt ar bhruscar toitíní  

 Maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí Áis Dramhaíola Fuinnimh Bhaile Átha Cliath chun 
cuairt suímh a chur san áireamh. 

 Sonraí deontais an Chiste Gnóthachan Pobail foilsithe. 

 Polasaí idirghníomhaireachta ar Chaighdeán Uisce Chuan Bhaile Átha Cliath á fhorbairt 

 Socruithe maidir le Glanadh Banc Buidéil feabhsaithe. 

 Oiliúint ar Bheartas Comhshaoil Náisiúnta curtha ar fáil do Chomhaltaí an Choiste  
 

Coiste Beartais Straitéisigh Iompair 

Cruinnithe a Tionóladh: 5 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí 

 Nuashonruithe éagsúla le linn 2018 ar Plaza Fhaiche an Choláiste atá beartaithe agus ar 
mholtaí maidir le bainistíocht tráchta. 

 Thug an tUasal Jarrett Walker, Jarrett Walker agus Associates, Comhairleoirí Pleanála 
agus Polasaí Poiblí cur i láthair mionsonraithe don CBS ar Bus Connects, an t-
athdhearadh atá beartaithe don ghréasán bus i gCathair Bhaile Átha Cliath.  

 Cur i láthair ar an straitéis bainistíochta HGV reatha, agus na saincheisteanna atá le 
breithniú maidir le síneadh an tródaim go feithiclí 4 acastóir, lena n-áirítear conas a 
dhéileálfar le seachadtaí / bailiúcháin ó áiteanna cónaithe príobháideacha. 

 Breithniú ag an CBS ar Fhodhlíthe Luasteorainneacha Speisialta Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 2018, agus atreorú chuig an gComhairle Cathrach lena nglacadh.  

 Breithniú freisin ag an CBS ar Fhodhlíthe um Rialú Mhol Seachadta Ar-Shráid de chuid 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2018 agus atreorú chuig an gComhairle Cathrach 
lena nglacadh. 

 Nuashonruithe leanúnacha ar chur i bhfeidhm Straitéis Réimse Poiblí na Comhairle 
Cathrach. 

 Athbhreithniú ar Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath um Chóistí Capaill.  

 Cur i láthair don CBS ina ndearnadh athbhreithniú ar na socruithe iompair / taistil a tharla le 
linn chuairt an Phápa.  

 Cur i láthair ag an Innealtóir Sinsearach, Oibríochtaí Iompair, ar an nGrúpa Comhairleach 
Tráchta agus ar na próisis Scéim Chomharsanachta atá beartaithe. 

 Cur i láthair freisin ar an tionchar ar thrácht i ndiaidh thús Luas Traschathrach. 

 Cur i láthair don CBS ag an Údarás Náisiúnta Iompair ar phríomhthionscadail iompair 
phoiblí atá beartaithe agus ar an Metrolink atá beartaithe. 

 Nuashonrú breise ar Phlátaí Ainmneacha Shráid Bhaile Átha Cliath.  

 Tuarascáil ar Dhréachtphlean Gníomhaíochta Torainn Comhshaoil Cheirtleán Bhaile Átha 
Cliath, Nollaig 2018 - Samhain 2023 

 Tuarascáil ar Velo City Dublin 2019   

 Cur i láthair ar Phlean Straitéiseach do Pháirceáil Chóiste i Limistéar Riaracháin 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

 Tuarascáil ar Mhuirir Feithiclí Leictreacha d'áitritheoirí tithe sraithe nó árasáin 

 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 138 

An Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar 

Cruinnithe a Tionóladh: 4 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí: 

Tacaíonn an Oifig um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar, comhdhéanta den Oifig um Fhorbairt 

Eacnamaíochta, an Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) agus Caidreamh Idirnáisiúnta, le hobair an Choiste um Beartais 

Straitéiseacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar, faoi chathaoirleacht an Clr. Deirdre Heney.   

 

Déileálann an Coiste le beartas a cheapadh, a fhorbairt, a mhonatóiriú agus a athbhreithniú a bhaineann le 

feidhmeanna an údaráis áitiúil agus a thugann comhairle don údarás áitiúil maidir leis na nithe sin.  

 

Tá 15 bhall, 10 gComhairleoir agus 5 bhall earnála ar an gCoiste, agus bhuail sé le chéile ceithre huaire in 

2018 le hócáid bhreise, Sraith Chruinnithe Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath - Cruinniú Mullaigh na 

bPrintíseachtaí.  

 

Seo a leanas a chuid réimsí freagrachta: 

 

 Forbairt Eacnamaíochta a chur chun cinn do Chathair Bhaile Átha Cliath 

 Maoirseacht ar Fhiontair Tacaíochtaí do mhicrifhiontar i gCathair Bhaile Átha Cliath 

 Corrthrádáil 

 Margaí 

 Turasóireacht 

 Caidreamh Idirnáisiúnta  

 

Thug an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Eacnamaíoch & Fiontar aghaidh ar an méid seo a leanas le 

linn 2018. 

Eanáir 2018: 

Ról agus feidhm na hOifige Fiontair Áitiúil Cathair Bhaile Átha Cliath 

Nuashonrú an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2016-2017 

Straitéis Forbartha Eacnamaíochta 2018 -2021 

Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíocht Fiontraíochta 

 

Aibreán 2018: 

Nuashonrú straitéise ar Thionól Réigiúnach an Oirthear agus Lár na Tíre 

Plean Straitéiseach Cheantar Cathrach (MASP) 

Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Réigiúnach (RSES) 

Geo-mhapáil soch-eacnamaíoch AERO 

Margadh Míolta na Nollag Bhaile Átha Cliath 

Clár oibre CBS 2018-2019 

Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíocht Fiontraíochta 
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Iúil 2018: 

Straitéis Chur Chun Cinn Turasóireachta Bhaile Átha Cliath (Fáilte Ireland). 

Straitéis Beochana Uisce Dugthailte Bhaile Átha Cliath 

Turasóireacht 2025 (Cónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann) 

Fodhlíthe Corrthrádála: Uaireanta agus táillí 

Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíocht Fiontraíochta 

  

Deireadh Fómhair 2018: 

Réamhrá don gheilleagar ciorclach (Oifig Réigiúnach um Bainistiú Dramhaíola Réigiúnach don Oirthear agus 

Lár na Tíre) 

MODOS: Oiliúint inbhuanaitheachta do ghnólachtaí beaga (CCBÁC) 

Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth: nuashonrú ar ardán suirbhéanna 

Forbairt agus taighde beartais Fiontraíochta Sóisialta ag CCBÁC 

Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíocht Fiontraíochta  

Nuashonrú ar an mBainistíocht Caidrimh Idirnáisiúnta 

Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch & Bainistíocht Fiontraíochta 

 

 

Coiste Beartais Straitéisigh na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineas 

Cruinnithe a Tionóladh: 6 

Déanann Coiste Beartais Straitéisigh na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineas maoirseacht ar obair na 
Seirbhísí Cultúir, Áineasa agus Eacnamaíochta, faoi chathaoirleacht an Clr. Vincent Jackson.  Déileálann an 
Coiste le beartas a cheapadh, a fhorbairt, a mhonatóiriú agus a athbhreithniú a bhaineann le feidhmeanna an 
údaráis áitiúil agus tugann sé comhairle don údarás áitiúil maidir leis na nithe sin. Tá 21 comhalta, 14 
Comhairleoir agus 7 gComhalta Earnála ar an gCoiste. Reáchtáladh sé chruinniú in 2018. 

Seo a leanas a chuid réimsí freagrachta: 

 Cartlanna 

 Na hEalaíona 

 Cultúr 

 Imeachtaí agus Féilte  

 Páirceanna agus Spásanna Oscailte 

 Ceol 

 Dánlanna 

 Deontais Ardoideachais 

 Caidreamh Idirnáisiúnta 

 Leabharlanna 

 Iarsmalanna 

 An Timpeallacht Nádúrtha 

 Béilí Scoile 

 Ionaid Spóirt agus Áineasa 

 Forbairt Spóirt  
 

Thug an Coiste Beartais Straitéisigh na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineas aghaidh ar an méid seo a 

leanas le linn 2018. 

22 Eanáir, 2018  

 Andrew Hetherington, Príomhfheidhmeannach, Business to Arts - Cur i Láthair ar Business to 

Arts agus Forbhreathnú Comhpháirtíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 Liz Coman, Oifigeach Ealaíon Cúnta  - Cur i láthair ar Ealaín, Oideachas agus Foghlaim - 

Maoiniú Erasmus agus AE agus Cur i bhFeidhm Tionscadail. 
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 Jim Beggan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach - Athbhreithniú ar an scéim Pas don 

Fóillíocht & scéim do dhaoine os cionn 65 bliain d'aois. 

 Tuarascáil dheireadh na bliana ar an PÁEP 2016 - 2021. 

 Margaret Hayes, Leabharlannaí Cathrach - Achoimre Feidhmiúcháin ar Chlár Éire Ildánach 

2017 do Chathair Bhaile Átha Cliath. 

12 Márta 2018 

 Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Cur i láthair den   Dréacht-Straitéis 
Chultúir agus Chruthaitheach de chuid Éire Ildánach do Chathair Bhaile Átha Cliath 2018 
-2022. 

 Donncha O'Dulaing - Cur i láthair ar Ionad Fionnachtana UNESCO do Chuan Bhaile Átha 
Cliath 

 Jim Beggan, OFS - Athbhreithniú ar an scéim Pas don Fóillíocht agus an scéim do 
dhaoine os cionn 65 bliain d'aois 

 Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuarascáil ar Ealaín Sráide agus 
Múrmhaisiú sa Chathair. 

 Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm na Straitéise 
Cultúrtha. 

 Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Tuarascáil ar Theach George Bernard 
Shaw. 

 
14 Bealtaine 2017 

o Niamh Ni Cholmain, Éascaitheoir Bithéagsúlachta - Cur i Láthair ar Chur Chuige an Phobail 

maidir le Feasacht agus Caomhnú Bithéagsúlachta. 

o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Tuarascáil ar Theach George Bernard 

Shaw. 

o Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm Straitéis 

Chultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

o Plean Gníomhaíochta LECP CRES 2018  

 
9 Iúil 2018 

o Jim Beggan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach - Tuarascáil ar an scéim lascaine nua do 
dhaoine os cionn 60 bliain d'aois. 

o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Tuarascáil ar Theach George Bernard 
Shaw. 

o Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuarascáil nuashonraithe ar Chur i bhFeidhm na 
Straitéise Cultúrtha. 

o Leslie Moore, Ceannfort Páirceanna Cathrach - cur i láthair maidir le Margaí i bPáirceanna. 
o Tuarascáil Airgeadais de Cheathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell. 

 
10 Meán Fómhair 2018 

o Leslie Moore, Ceannfort Páirceanna na Cathrach - Tuarascáil ar Chnocán Doirinne agus 
Oileán an Bhulla. 

o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Tuarascáil ar Theach George Bernard 
Shaw. 

o Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuairisc ar spásanna oibre d’Ealaíontóirí 
o Ray Yeates, Oifigeach Ealaíon na Cathrach - Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm na Straitéise 

Cultúrtha. 
o Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell, Cruinniú Faisnéisithe Deiridh do na Meáin Leabharlann 

Nua na Cathrach. 
o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí - Tuairisc na n-ailtirí ar Leabharlann Thír an Iúir.  

 
26 Samhain 2017 

o Leslie Moore, Ceannfort Páirceanna na Cathrach - Tuarascáil ar Thrá Chnocán Doirinne 

o Iseult Byrne, POF Eatramhach - Tuarascáil Chuideachta Cultúir Chathair Bhaile Átha Cliath. 

o Ruairi O'Cuiv, Bainisteoir Ealaíne Poiblí - Nuashonrú ar dealbha Luke Kelly. 

o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Nuashonrú ar Theach George Bernard 

Shaw. 

o Ray Yeates  - Tuarascáil ar Chur i bhFeidhm na Straitéise Cultúrtha. 

o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Nuashonrú ar Leabharlann Nua na 

Cathrach ag Cearnóg Parnell. 
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o Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí Cathrach - Leabharlanna Neamhtheoranta Treoir 

Straitéiseach do Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath 2019 - 2023 

o Clive Ahern, Comhshaol & Iompar - Cur i láthair Velo-city. 

 

Fochoistí: 
o Fochoiste Cuimhneachán 

o An Coiste Ainmnithe Cuimhneacháin (Fochoiste na Comhairle Cathrach) 

o Grúpa Comhairleach Ealaíon agus Cultúir 

o An Fochoiste um Spásanna Oibre d’Ealaíontóirí 

o Bord Comhairleach Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath 

 

 

Coiste Beartais Straitéisigh Pleanála & Forbartha Maoine 

Cruinnithe a Tionóladh: 5. 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí: 
Reáchtáladh cúig chruinniú in 2018, lena n-áirítear Comhchruinniú amháin leis an CBS um Fhorbairt 
Eacnamaíoch agus Fiontar maidir leis an gCreat Pleanála Náisiúnta 2040 a chur i bhfeidhm. I rith na bliana, 
bhreithnigh an CBS roinnt saincheisteanna beartais tábhachtacha agus thug sé moltaí luachmhara chun 
cinn maidir le príomhréimsí straitéise lenar cuimsíodh: 
 
1. Oibreacha Údaráis Áitiúil - Nós Imeachta Cuid 8 

2. Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha 

3. Táillí Pleanála na gComhaltaí 

4. Margaí Iveagh 

5. Éire 2040: An Creat Pleanála Náisiúnta a chur i bhfeidhm  

6. Nuashonrú na Straitéise Tithíochta 2015-2017 

7. Córas Pleanála Ar Líne 

8. Dréacht-Fhorbairt Uirbeach agus Airde Foirgníochta: Treoirlínte d'Údaráis Phleanála 

9. Clár na Láithreán Folamh (10 suíomh is mó bunaithe ar luacháil le stair phleanála) 

10. Fáltais (liosta d’éadálacha a rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sna 6 mhí roimhe seo)  

11. Féarbhealach Abhainn Sheantraibh 

12. Déanamh Áite 

13. Acmhainní a chur ar fáil don Fhorfheidhmiú maidir le hAonaid Chóiríochta Gearrthéarmacha. 
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Aguisín 3 Táscairí Feidhmíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  
 
 

Tá roinnt táscairí ann a gcuirtear sonraí ar fáil dóibh go lárnach agus a sholáthraíonn NOAC do gach Údarás 

Áitiúil. Féach na nótaí thíos. 

Bóithre R1 agus R2 : - faisnéis nach bhfuarthas go fóill ó NOAC mar sin léann an táscaire mar 1%. Athróidh 

sé seo a luaithe agus a bheidh an fhaisnéis ar fáil 

Uisce W1 : - Ní bhaineann an táscaire seo le CCBÁC toisc go mbaineann sé le Scéimeanna Uisce 

Príobháideacha 

Truailliú Bruscair : - faisnéis nach bhfuarthas go fóill ó NOAC mar sin léann an táscaire mar 1%. Athróidh sé 

seo a luaithe agus a bheidh an fhaisnéis ar fáil 

  

  

 

Táscairí Feidhmíochta 
 

  

 

01/01/2018 - 31/12/2018 (Bliantúil) 
 

  

 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
 

  

 

Stádas: Críochnaithe 
 

  
 

  

 

Ábhar Táscaire Luach Trácht 

Tithíocht: H1, H2 & H4  
Faofa 

A. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht 
an ÚÁ ag 1/1/2018 

25244  

B. Líon na dteaghaisí a cuireadh le stoc 
faoi úinéireacht an ÚÁ i rith 2018 (cibé 
acu tógtha nó faighte) 

633  

C. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht 
an ÚÁ a díoladh in 2018 

100  

D. Líon na n-áitreabh atá faoi 
úinéireacht an ÚÁ a scartáladh in 2018 

104  

E. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht 
an ÚÁ amhail 31/12/2018 

25673  

F. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht an 
ÚÁ atá beartaithe le scartáil faoi scéim 
atá faofa ag RTPRA  

64  

A. An céatadán de líon iomlán na 
dteaghaisí faoi úinéireacht an ÚÁ a bhí 
folamh an 31/12/2018 

3.09 %  

Líon na dteaghaisí laistigh dá stoc iomlán 
nach raibh tionóntaí iontu ar 
31/12/2018 

792 Tá an figiúr de 792 teaghais 
comhdhéanta den 489 
áitreabh seo a leanas atá 
folamh agus ar fáil le ligean 
ar cíos = 1.91% 303 
tionscadal athnuachana 
nach bhfuil ar fáil lena 
ligean = 1.18% 

A. Caiteachas i rith 2018 ar chothabháil 
thithíocht ÚÁ a tiomsaíodh ón 1 Eanáir 

€2447.28  
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2018 go dtí an 31 Nollaig 2018, roinnte 
le líon na dteaghaisí i stoc an ÚÁ ag 
31/12/2018, ie an figiúr H1E lúide 
táscaire H1F 

Caiteachas ar chothabháil stoc ÚÁ a 
tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 
31 Nollaig 2018, lena n-áirítear 
cothabháil agus caiteachas pleanáilte a 
bhí cáilithe do dheontais, amhail 
deontais SEAI le haghaidh oibreacha 
aisfheistithe atá tíosach ar fhuinneamh 
nó an Clár Uasghrádaithe Fabraic ach 
gan caiteachas ar réadmhaoine folamh 
san áireamh ná caiteachas faoi mhór-
scéimeanna athchóirithe faofa (i.e. 
Athbheochan ceadaithe nó faoi na 
Scéimeanna Oibreacha Feabhsúcháin). 

€62672503  

Caiteachas ar chothabháil stoc ÚÁ a 
tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2017 go dtí an 
31 Nollaig 2017, lena n-áirítear 
cothabháil agus caiteachas pleanáilte a 
bhí cáilithe do dheontais, amhail 
deontais SEAI le haghaidh oibreacha 
aisfheistithe atá tíosach ar fhuinneamh 
nó an Clár Uasghrádaithe Fabraic ach 
gan caiteachas ar réadmhaoine folamh 
san áireamh ná caiteachas faoi mhór-
scéimeanna athchóirithe faofa (i.e. 
Athbheochan ceadaithe nó faoi na 
Scéimeanna Oibreacha Feabhsúcháin). 

€65146374  

   

Tithíocht: H3 & H5  
Faofa 

A. An t-am a thógtar ó dháta ar fágadh 
an teaghais go dtí an dáta in 2018 nuair 
a athshealbhaítear an teaghais, meán de 
gach teaghas a ath-ligeadh i rith 2018 

16.79 seachtain  

B. An costas a caitheadh ar na teaghaisí 
a athshealbhú in 2018, meán de gach 
teaghas a ath-ligeadh i rith 2018 

€25083.85  

An líon teaghaisí inar cuireadh tionóntaí 
nua iontu ar aon dáta in 2018 (ach gan 
iad siúd go léir a bhí folamh mar gheall 
ar scéim athchóirithe ar fud an eastáit) 

810  

An líon seachtainí ó dháta ar fágadh í go 
dtí an dáta a n-athshealbhaítear an 
teaghais 

13600 seachtain Is ionann an figiúr seo agus 
líon iomlán na seachtainí 
chun gach réadmhaoin a 
ath-ghlactar a dheisiú. Tá 
an meán-am in aghaidh na 
maoine os cionn 

Caiteachas iomlán ar oibreacha a bhí 
riachtanach chun go mbeifí ábalta  na 
teaghaisí a ligean arís 

€20317919  

An t-am a thógtar ó dháta ar fágadh an 
teaghais go dtí an dáta in 2017 nuair a 
athshealbhaítear an teaghais, meán de 
gach teaghas a ath-ligeadh i rith 2017  

18.93 seachtain  

An costas a caitheadh ar na teaghaisí a €18570.04  
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athshealbhú in 2017, meán de gach 
teaghas a ath-ligeadh i rith 2017 

An líon teaghaisí inar cuireadh tionóntaí 
nua iontu ar aon dáta in 2017 (ach gan 
iad siúd go léir a bhí folamh mar gheall 
ar scéim athchóirithe ar fud an eastáit) 

876  

In 2017, an líon seachtainí ó dháta ar 
fágadh í go dtí an dáta a n-
athshealbhaítear an teaghais 

16582.68 Is ionann an figiúr seo agus 
líon iomlán na seachtainí 
chun gach réadmhaoin a 
ath-ghlactar a dheisiú. Tá 
an meán-am in aghaidh na 
maoine os cionn 

In 2017, caiteachas iomlán ar oibreacha 
a bhí riachtanach chun go mbeifí ábalta  
na teaghaisí a ligean arís 

€16267351  

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí 
cláraithe i limistéar an ÚÁ ag deireadh 
mhí an Mheithimh 2018 

72925  

B. Líon na n-áitreabh ar cíos a 
ndearnadh cigireacht orthu i rith 2018 

3560  

C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh 
cigireacht orthu i 2016 a aimsíodh nach 
raibh siad ag comhlíonadh na Rialachán 
Caighdeánach. 

95.14 %  

D. Líon na n-áitreabh 
neamhchomhlíontach a iompú go 
háitreabh comhlíontach le linn 2018 

2195  

Líon na n-áitreabh a ndearnadh 
iniúchadh orthu agus a aimsíodh nach 
raibh siad ag comhlíonadh na Rialacháin 
Tithíochta (caighdeáin do Thithe ar Cíos) 

3387  

   

Tithíocht: H6:  
Faofa 

A. Líon na n-aosach i gcóiríocht 
éigeandála atá gan dídean ar bhonn 
fadtéarmach mar% de líon iomlán na n-
aosach atá gan dídean i gcóiríocht 
éigeandála ag deireadh 2018 

68.34 %  

Líon na n-aosach a rangaítear mar 
aosaigh gan dídean agus i  gcóiríocht 
éigeandála ar oíche an 31 Nollaig 2018 
mar atá taifeadta ar an gCóras PASS 

4018  

Líon na ndaoine sin a bhí, ar 
31/12/2018, i gcóiríocht éigeandála ar 
feadh 6 mhí ar bhonn leanúnach, nó ar 
feadh 6 mhí ar bhonn carnach laistigh 
den 12 mhí roimhe sin 

2746  

   

Bóithre: R1 & R2  
Faofa 

% Na gciliméadar bóthair Réigiúnacha a 
fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí roimh 
31/12/2018 

1 %  

% Na gciliméadar de Phríomhbhóthair 
Áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 
mí roimh 31/12/2018 

1 %  

% Na gciliméadar de Bhóthair 1 %  
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Thánaisteach Áitiúil a fuair rátáil PSCI sa 
tréimhse 24 mí roimh 31/12/2018 

% Na gciliméadar de Bhóthair Treasacha 
Áitiúil a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 60 
mí roimh 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Réigiúnacha le rátáil PSCI  de 1  -4  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Réigiúnacha le rátáil PSCI  de 5  -6  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Réigiúnacha le rátáil PSCI  de 7  -8  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Réigiúnacha le rátáil PSCI  de 9  -10  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na 
bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI  de 
1  -4  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na 
bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI  de 
5  -6  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na 
bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI  de 
7  -8  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na 
bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI  de 
9  -10  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Tánaisteacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 1  -
4  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Tánaisteacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 5  -
6  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Tánaisteacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 7  -
8  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Tánaisteacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 9  -
10  amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Treasacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 1  -4  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Treasacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 5  -6  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Treasacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 7  -8  
amhail 31/12/2018 

1 %  

% Iomlán chiliméadair na mbóithre 
Treasacha Áitiúla le rátáil PSCI  de 9  -10  
amhail 31/12/2018 

1 %  
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A1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach ar 
neartaíodh i rith 2018 

1.0 km  

A2. An méid a caitheadh ar obair 
neartúcháin de bhóithre réigiúnacha i 
rith 2018 

€1.00  

B1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach ar 
athshéalaíodh i rith 2018 

1.0 km  

B2. An méid a caitheadh ar obair 
athshéalaithe de bhóithre réigiúnacha i 
rith 2018 

€1.00  

C1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar 
neartaíodh i rith 2018 

1.0 km  

C2. An méid a caitheadh ar obair 
neartúcháin de bhóithre áitiúla i rith 
2018 

€1.00  

D1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar 
athshéalaíodh i rith 2018 

1.0 km  

D2. An méid a caitheadh ar obair 
athshéalúcháin de bhóithre áitiúla i rith 
2018 

€1.00  

   

Mótarcháin: R3:  
Faofa 

A. Céatadán na n-idirbheart 
mótarchánach ar déileáladh leo ar líne 
(ie déantar idirbheart a phróiseáil agus 
eisítear an diosca cánach) in 2018 

85.63 %  

   

Uisce: W1:  
Faofa 

% na Scéimeanna Uisce Óil 
Phríobháidigh i gcomhréir le ceanglais 
reachtúla maidir le monatóireacht a 
dhéanamh ar cháilíocht soláthairtí uisce 
óil phríobháidigh le linn 2018 

1.00 %  

   

Dramhaíol E1:  
Faofa 

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar 
Dhaonáireamh 2016, atá suite i gceantar 
clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a 
sholáthraíonn seirbhís 3 araide ar an  
31/12/2018 

102620  

B. An% de theaghlaigh laistigh den 
údarás áitiúil (i gcomhréir le 
Daonáireamh 2016 freisin) dá seasann 
an uimhir ag A 

48.50 %  

   

Truailliú Comhshaoil: 
E2:  
Faofa 

A1. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a 
ndearnadh gearán ina leith i rith 2018 

22209  

A2. Líon na gcásanna truaillithe a 
dúnadh idir an 1/1/2017 agus 
31/12/2018 

21968  

A3. Líon iomlán na gcásanna idir lámha 
ar 31/12/2018 

462  

Líon oscailte na gcásanna a tugadh ar 
aghaidh ó dheireadh na bliana 2017 

221  
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Truailliú ó Bhruscar: 
E3:  
Faofa 

A1.  An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí 
neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar 
nuair a ndearnadh suirbhé air in 2018 

1 %  

A2. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí 
ar bheagán truaillithe nuair a ndearnadh 
suirbhé air in 2018 

1 %  

A3. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí 
truaillithe go measartha nuair a 
ndearnadh suirbhé air in 2018 

1 %  

A4. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí 
truaillithe go suntasach nuair a 
ndearnadh suirbhé air in 2018 

1 %  

A5. An% den achar laistigh den ÚÁ ina 
raibh truailliú ollmhór ann nuair a 
ndearnadh suirbhé air in 2018  

1 %  

   

Stádas an Bhrait Ghlais: 
E4:  
Faofa 

A. An% de scoileanna ar bronnadh 
stádas an bhrait ghlais orthu 

46.13 %  

   

Pleanáil: P1:  
Faofa 

A. Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht 
mar chéatadán na bhfoirgneamh úr ar 
tugadh fógra  fúthu don Údarás Áitiúil 

69.70 %  

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar 
tugadh fógra fúthu don údarás áitiúil i.e. 
foirgnimh áit ar seirbheáladh Fógra bailí 
Thosach Feidhme sa tréimhse 1/1/2018 
go dtí 31/12/2018 ag tógálaí nó forbróir 
ar an údarás áitiúil  

967  

Líon na bhfoirgneamh nua ar tugadh 
fógra don údarás áitiúil fúthu in 2018 
agus a ndearna an t-údarás áitiúil 
cigireacht amháin ar an láithreán ar a 
laghad orthu i rith 2018 

674  

   

Pleanáil: P2 & P3  
Faofa 

A. Líon na gcinntí pleanála an ÚÁ a bhí 
mar ábhar achomhairc chuig an mBord 
Pleanála a chinn an Bord ar dháta ar bith 
in 2018 

404  

B. % na gcinntí lenar dearbhaíodh (le 
difríochtaí nó gan difríocht) an cinneadh 
ar rinne an ÚÁ 

78.71 %  

Líon na gcinntí lenar dearbhaíodh 
cinneadh an ÚÁ (le difríocht nó  gan 
difríocht) 

318  

A. Líon iomlán na gcásanna pleanála dá 
dtagraítear nó a chuir an t-údarás áitiúil 
tús leo, sa tréimhse 1/1/2018 go 
31/12/2018 a ndearnadh imscrúdú 
orthu 

1175  

B. Líon iomlán na gcásanna imscrúdaithe 
a dúnadh i rith 2018 

857  

C. % de chásanna ag B a caitheadh 
amach mar bheith fánach, 

46.91 %  
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mionchúiseach nó gan bhunús nó a 
dúnadh mar gheall ar cosc ag reacht nó 
díolúine forbartha  

D. % na gcásanna ag B a réitíodh de réir 
dhlisteanú an ÚÁ  trí idirbheartaíocht  

0 %  

E. % na gcásanna ag B a dúnadh i ngeall 
ar imeachtaí forfheidhmiúcháin 

53.09 %  

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a 
bhí á n-imscrúdú amhail  31/12/2018 

2677  

Líon na gcásanna ag ‘B’ a díbheadh faoi 
alt 152(2),  An tAcht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 

402  

Líon na gcásanna ag 'B a réitíodh de réir 
dhlisteanú an ÚÁ  trí idirbheartaíocht 

0 Tá an figiúr seo ag náid mar 
go dtosaíonn gach cás le 
litir rabhaidh, ach réitítear 
an chuid is mó ansin trí 
chaibidlíocht  

Líon na gcásanna ag 'B a dúnadh i ngeall 
ar imeachtaí forfheidhmiúcháin 

455  

   

Pleanáil: P4 & P5  
Faofa 

A. Sonraí Chlár D an Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (RAB) 2018 roinnte ar dhaonra 
an cheantar ÚÁ i gcomhréir le 
Daonáireamh 2016  

€28.60  

Clár D RAB déanta suas de D01 - Pleanáil 
don Todhchaí - D02 - Bainistíocht 
Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (lena  n-
áirítear an cion ábhartha um Chlár D den 
lármhuirear bainistíochta) le haghaidh 
2018 

€15859360  

A. Céatadán na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán 
a fuarthas in 2018 a cinneadh 
(deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de 
dhá mhí ón tráth a bhfuarthas iad 

31.17 %  

A. Céatadán na n-iarratas ar 
dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán 
a fuarthas in 2018 a cinneadh 
(deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de  
thréimhse fhada a aontaíodh leis an 
iarratasóir 

47.53 %  

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe 
sábháilteachta dóiteáin a fuarthas in 
2018 nár tharraingíodh an t-iarratasóir 
siar iad. 

385  

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe 
sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas in 
2018 a cinneadh (deonaíodh nó 
diúltaíodh) laistigh de dhá mhí ón tráth a 
bhfuarthas iad 

120  

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe 
sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas in 
2018 a cinneadh (deonaíodh nó 
diúltaíodh) laistigh de thréimhse fhada a 
aontaíodh leis an iarratasóir 

183  
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Seirbhís Dóiteáin: F1:  
Faofa 

A. Sonraí Chlár E an Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (RAB) le haghaidh 2017 roinnte 
ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir 
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 

€83.94  

Sonraí ar chaiteachas Chlár AFS E ina 
gcuimsítear E11 - Feidhmiú na Seirbhíse 
Dóiteáin agus E12 Cosc Dóiteáin do 
2018 

€115339872  

   

Seirbhís Dóiteáin: F2 & 
F3  
Faofa 

A. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i 
Stáisiúin Lánaimseartha i dtaobh 
dóiteáin  

1.49 nóiméad  

B. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i 
Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choimeádta) i dtaobh dóiteáin 

6.24 nóiméad  

A. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i 
Stáisiúin Lánaimseartha maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile (neamh-
dóiteán) 

1.59 nóiméad  

D. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid 
chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i 
Stáisiúin Lánaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choimeádta) maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile (neamh-
dóiteán) 

6.31 min  

A. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar 
thángthas go dtí láthair na timpiste  
laistigh de 10 nóiméad 

71.05 %  

B. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar 
thángthas go dtí láthair na timpiste  i 
ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 
nóiméad 

25.33 %  

C. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar 
thángthas go dtí láthair na timpiste  i 
ndiaidh  20 nóiméad 

3.63 %  

D.% de na cásanna maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile ina bhfuil an 
chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 
10 nóiméad 

73.37 %  

E.% de na cásanna maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile ina bhfuil an 
chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 10 
nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 

22.79 %  

F.% de na cásanna maidir le gach 
teagmhas éigeandála eile ina bhfuil an 
chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 20 
nóiméad 

3.84 %  
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Líon iomlán na nglaonna amach i ndáil le 
dóiteán ón 1/1/2018 go 31/12/2018 

8604  

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar 
tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí 
an láthair laistigh de 10 nóiméad 

6113  

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar 
tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí 
an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach 
laistigh de 20 nóiméad 

2179  

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar 
tháinig an chéad inneall dóiteáin go dtí 
an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 

312  

Líon iomlán na n-glaonna amach maidir 
le gach teagmhas éigeandála eile (i.e. 
gan dóiteán san áireamh) ón 1/1/2018 
go dtí 31/12/2018 

2005  

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin 
inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go 
dtí an láthair laistigh de 10 nóiméad 

1471  

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin 
inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go 
dtí an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach 
laistigh de 20 nóiméad 

457  

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin 
inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go 
dtí an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 

77  

   

Seirbhís Leabharlainne: 
L1:  
Faofa 

A. Líon na gcuairteanna ar leabharlanna 
in aghaidh an duine do cheantar an ÚÁ 
in aghaidh Dhaonáireamh 2016 

4.58  

B. Líon na n-earraí a tugadh ar iasacht le 
linn na bliana 

1964960  

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna 
ón 1/1/2018 go dtí 31/12/2018 

2538055  

   

Seirbhís Leabharlainne: 
L2:  
Faofa 

A. Sonraí Chlár F an Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (RAB) le haghaidh 2017 roinnte 
ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir 
le Daonáireamh 2016 

€46.47  

Clár F RAB déanta suas de F02 - Oibriú 
na Seirbhíse Leabharlainne agus 
Cartlainne (lena n-áirítear an cion 
ábhartha den mhuirear lárnach 
bainistíochta le haghaidh Chlár F) le 
haghaidh 2018 

€25771709  

   

An Óige agus An Pobal: 
Y1 & Y2  
Faofa 

A. Céatadán na scoileanna áitiúla a raibh 
páirt acu i scéim áitiúil Chomhairle Óige 
/ Comhairle na nÓg 

28.21 %  

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i 
limistéar an ÚÁ ag 31/12/2018 

78  

Líon na scoileanna dara leibhéal  i 
limistéar an ÚÁ ar fhreastail ionadaithe 

22  
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uathu ar CGB áitiúil Chomhairle na nÓg 
a tionóladh in 2018 

A. Líon na n-eagraíochtaí a áirítear sa 
Chlár Contae agus an cion a roghnaigh a 
bheith mar chuid den Choláiste um 
Chuimsiú Sóisialta laistigh den PPN 

31.74  

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a áirítear 
sa Chlár Contae do cheantar an údaráis 
áitiúil amhail an 31/12/2018 

712  

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

33  

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh páirt 
a ghlacadh i gColáiste Toghcháin um 
Chuimsiú Sóisialta ar cibé dáta a 
chláraigh siad don PPN 

226  

   

Corparáideach: C1, C2, 
C4 & C5  
Faofa 

A. An líon foirne lánaimseartha 
coibhéiseach amhail an 31 Nollaig 2018 

5510.45  

A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a 
cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí  
shaoire a  a raibh teastas dochtúra ag 
gabháil léi in 2018 

3.62 %  

A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a 
cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí  
shaoire a féindeimhnithe in 2018 

0.36 %  

Líon iomlán na laethanta oibre íoctha a 
cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí  
shaoire  a raibh teastas dochtúra ag 
gabháil léi in 2018 

46257 lá  

Líon iomlán na laethanta oibre íoctha a 
cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí  
shaoire féindeimhnithe in 2018 

4537 lá  

Líon na laethanta oibre gan phá a 
cailleadh de bharr neamhláithreacht 
tinnis a áirítear laistigh de na laethanta 
saoire breoiteachta féin-dheimhnithe in 
2018 

0 lá  

Líon na laethanta oibre gan phá a 
cailleadh de bharr neamhláithreacht 
tinnis a áirítear laistigh de na laethanta 
saoire breoiteachta a raibh teastas 
dochtúra ag gabháil léi in 2018 

1001 lá  

Má tá aon bhaill foirne ar shaoire 
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. 

Bhí saoire 
bhreoiteachta 
leanúnach ag 278.3 
ball foirne ar feadh 4 
seachtaine go 3 mhí. 
Bhí saoire 
bhreoiteachta 
leanúnach ag 69 ball 
foirne ar feadh 3 go 6 
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mhí. Bhí saoire 
bhreoiteachta 
leanúnach ag an 40.8 
ball foirne ar feadh 
tréimhse ní b’fhaide 
ná 6 mhí 

A. An Caiteachas TFC uile ón tréimhse 
01/01/2018 go 31/12/2018 roinnte  
faoin líon CLA 

€2006.77  

Caiteachas iomlán TFC in 2018 €11058225  

An Caiteachas TFC uile ón tréimhse 
01/01/2017 go 31/12/2017 roinnte  
faoin líon CLA 

€2007.53  

Caiteachas iomlán TFC in 2017 €10843652  

A. Gach caiteachas TFC a ríomhtar i C4 
mar chion de chaiteachas Ioncaim 

1.28  

Caiteachas Ioncaim iomlán ón 1/1/2018 
go 31/12/2018 roimh aistrithe chuig 
cúlchistí nó uathu 

866664619  

   

Corparáideach: C3:  
Faofa 

A. Líon iomlán na n-amharc leathanaigh 
ar láithreáin ghréasáin an údaráis áitiúil 
in 2018 

18346827  

B. Líon iomlán na leantóirí ag deireadh 
2018 de chuntais meáin shóisialta an ÚÁ 

293083  

Líon na gcuntas meán sóisialta a 
fheidhmíonn an t-údarás áitiúil 

46  

   

Airgeadas: M1 & M2  
Faofa 

A. Iarmhéid carnach 
barrachais/easnaimh amhail 31/12/2014 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€28354582  

B. Iarmhéid carnach 
barrachais/easnaimh amhail 31/12/2015 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€28600516  

C. Iarmhéid carnach 
barrachais/easnaimh amhail 31/12/2016 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€26101486  

D. Iarmhéid carnach 
barrachais/easnaimh amhail 31/12/2017 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€23240144  

E. Iarmhéid carnach 
barrachais/easnaimh amhail 31/12/2018 
sa Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais 
Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€21641583  

F. Barrachas nó easnamh carnach amhail 
31/12/2018 mar chéatadán den Ioncam 
Iomlán ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & 
Caiteachais an AFS 

2.37 %  

G. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an €1562.81  
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duine i 2018 

Figiúr Ioncaim Iomlán 2018 ó ó Ráiteas 
Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS 

€914356041  

Figiúr Caiteachais Iomlán 2018 ó ó 
Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais 
an AFS 

€866664619  

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil do 2014 

84.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil do 2015 

88.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil do 2016 

90.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil do 2017 

91.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na Rátaí ón Ráiteas 
Airgeadais Bliantúil do 2018 

92 %  

Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí 
ón Ráiteas Airgeadais  Bliantúil do 2014 

78.0 %  

Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí 
ón Ráiteas Airgeadais  Bliantúil do 2015 

80.0 %  

Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí 
ón Ráiteas Airgeadais  Bliantúil do 2016 

78.0 %  

Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí 
ón Ráiteas Airgeadais  Bliantúil do 2017 

76.0 %  

Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí 
ón Ráiteas Airgeadais  Bliantúil do 2018 

76 %  

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí 
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil  do 2014 

58.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí 
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil  do 2015 

59.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí 
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil  do 2016 

66.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí 
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil  do 2017 

66.0 %  

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí 
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais  
Bliantúil  do 2018 

69 %  

   

Forbairt Eacnamaíoch: 
J1 go J4  
Faofa 

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú 
ón Oifig Fiontar Áitiúil le linn na 
tréimhse 1/1/2018 go 31/12/2018 

343.0  

A. Líon na n-iarratas ar dhearbhán 
trádála a rinneadh ar líne arna gceadú 
ag an Oifig Fiontar Áitiúil sa bhliain 2018 

114  

B. Líon na ndearbhuithe trádála sin ar 
líne a tarraingíodh síos sa bhliain 2018 

41  

A. Líon na rannpháirtithe a fuair 1043  
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meantóireacht le linn na tréimhse 
1/1/2018 go 31/12/2018 

A. An bhfuil straitéis turasóireachta 
reatha ag an údarás áitiúil? 

Tá  

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

Tá Roinntear gnéithe den 
fheidhm seo i measc líon 
beag ball foirne i Rannóg 
Chultúir agus Seirbhísí 
Eacnamaíochta na 
Comhairle 

   

 
 

 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 156 

 

 

Aguisín 4 Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath 2018-2020 - Tuarascáil ar Dhul Chun 

Cinn 2018  

 

 
 
 

 
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 

Chustaiméirí 2018 - 2020  
 

Thug an Chomhairle Cathrach faoi deara an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí 2018-2020 
ag a cruinniú i mí an Mheithimh 2018 agus ó shin i leith tá dul chun cinn déanta sna réimsí seo a leanas den 
Phlean: 
 

1. Caighdeáin Seirbhíse Ardchaighdeáin 
 
Tá an Chairt agus an Cód Iompair nua ar taispeáint go feiceálach i ngach oifig agus áis phoiblí. Déantar 
athbhreithniú ar ghearáin ó chustaiméirí go ráithiúil chun saincheisteanna coiteanna a thagann chun cinn a 
aithint agus chun réimsí a fheabhsú. 
 
Choinnigh na Seirbhísí do Chustaiméirí a Gradam "Marc- Q" don 10 ú bhliain as a chéile sa bhliain 2018, sa 
chatagóir Córais Bainistíochta Cáilíochta, lena scór is airde riamh. Bhuaigh na Seirbhísí do Chustaiméirí an 
gradam as Córais Bhainistíochta Cáilíochta sna Ghradam bliantúla Marc Q in 2018, a 5ú dámhachtain i 10 
mbliana, rud a léiríonn go leanann sí de bheith ag feidhmiú ar leibhéal an-ard. 
 
Bhuaigh na Seirbhísí do Chustaiméirí an gradam foriomlán ón Public Sector Times freisin, as “Sármhaitheas i 
Seirbhísí”. Treisíonn sé seo an diongbháilteacht chun leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhíse 
ardchaighdeáin atá á seachaid ag foireann na Seirbhísí do Chustaiméirí. 

 
2. Comhionannas agus Éagsúlacht 

 
Tá an Chairt Aoisbháúil ar taispeáint go feiceálach i ngach oifig agus áis phoiblí. 
 
Chun cabhrú le custaiméirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu, tugadh faoi shuirbhé ar infhaighteacht na n-
áiseanna lúibe ionduchtaithe ag gach cuntar poiblí sna hOifigí Cathartha chun a chinntiú go bhfuil na 
háiseanna ar fáil agus go bhfuil comharthaí cuí. Chríochnaigh 12 bhall foirne cúrsa de 15 seachtaine arna 
éascú ag Acadamh Teanga Chomharthaíochta na hÉireann. Tá an cúrsa creidiúnaithe ag QQ13. Tá dara 
cúrsa ar siúl faoi láthair do 12 rannpháirtí. 
 

3. Rochtain Fhisiciúil 
 

Rinneadh Iniúchadh Inrochtaineachta ar na hOifigí Cathartha i mí an Mheithimh 2018 i gcomhpháirtíocht le 
Tionscnamh Aoisbhách Bhaile Átha Cliath agus aithníodh sraith gníomhartha chun rochtain fhisiciúil ar 
sheirbhísí a fheabhsú. 
 

4. Faisnéis 
 
Foilsítear ‘Plain English Style Guide for the Public Service’ ar inlíon na foirne áit a bhfuil sé ar fáil do gach ball 
foirne chun é a úsáid ina gcuid oibre. 
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Tá athdhearadh mór ar shuíomh gréasáin na Comhairle Cathrach beartaithe le haghaidh 2019 agus tá sé á 
dhearadh chun na caighdeáin inrochtaineachta ábhartha a chomhlíonadh. 
 
  

5. Tráthúlacht agus Cúirtéis 
 
Ghlac níos mó ná 45 Maoirseoir agus Cigire Bainistíochta Dramhaíola páirt i gclár oiliúna nuálach um 
sheirbhís do chustaiméirí maidir le malartú faisnéise agus scáthfhoghlaim foirne na Seirbhíse do Chustaiméirí. 
Thug an clár tuiscint níos fearr do gach ball foirne ar an gcineál idirghníomhaíochtaí custaiméara a tharlaíonn 
agus ar a gcuid oibre agus freagrachtaí faoi seach. 
 

6. Gearáin agus Achomhairc 
 
Tá an nós imeachta gearáin ar taispeáint go feiceálach ar ár suíomh gréasáin agus sa Phlean Gníomhaíochta 
um Sheirbhís do Chustaiméirí. Is féidir teacht ar fhoirm ar líne um ghearáin chustaiméirí go héasca ar an 
láithreán gréasáin. Déantar monatóireacht ar ghearáin chustaiméirí chun a chinntiú go bhfreagraítear do gach 
duine laistigh den chreat ama atá leagtha amach. 
 

7. Comhairliúchán agus meastóireacht 
 
Cuirtear gach comhairliúchán poiblí ar mhol comhairliúcháin um Spás Saoránach de chuid na Comhairle 
Cathrach  www.consultation.dublincity.ie agus ar thairseach chomhairliúcháin DoHPLG 
www.gov.ie/en/consultations chomh maith le formáidí traidisiúnta, chun a chinntiú go bhfuil siad chomh 
inrochtana agus is féidir. 
 

8. Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla 
 
Cuirtear faisnéis Ghaeilge san áireamh sa phacáiste ionduchtúcháin a chuirtear ar fáil do bhaill foirne nua 

gach bliain agus cuirtear Oiliúint Feasachta Teanga ar fáil do bhaill foirne nua nuair a iarrtar orthu. 

Chuir 11 ball foirne Teastais Oiliúna Gaeilge maidir leis an nGaeilge ghairmiúil i gcrích i rith 2018 agus thug an 

tArdmhéara na teastais don fhoireann ag seimineár lae i Halla na Cathrach. 

Reáchtáiltear malartú teanga seachtainiúil don fhoireann (Caife & Comhrá) chun cabhrú le baill foirne a 
scileanna teanga a fhorbairt ar bhonn leanúnach. 
 

9. Comhordú Níos Fearr 
 
Tá Catalóg Seirbhíse ina liostáiltear ár 450 seirbhís iomlán agus úsáideann na baill foirne é, agus ligeann sé 
dóibh faisnéis a sholáthar agus ceisteanna custaiméara a threorú níos éasca. 

http://www.consultation.dublincity.ie/
http://www.gov.ie/en/consultations
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Aguisín 5  Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 

 

 

I mí na Nollag 2015, ghlac an Chomhairle Cathrach an Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 2016-2020,  
faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú 
Agus cuireadh an scéim i bhfeidhm ar na ceadanna pleanála uile a deonaíodh i ndiaidh an 1 Eanáir, 2016.  
 
Seo a leanas miondealú ar ranníocaíochtaí forbartha a bailíodh in 2018 

 

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

leanas:  

 

Aicme na Forbartha Infreastruchtúir poiblí 

% na ranníocaíochtaí atá le cur i 

bhfeidhm do gach aicme 

Aicme 1 

Bonneagar agus áiseanna bóithre 

 

30.24% 

Aicme 2 

Bonneagar agus saoráidí uisce agus draenála 

 

14.61% 

Aicme 3  

Áiseanna agus conláistí páirceanna 

 

11.89% 

Aicme 4 

Áiseanna agus conláistí pobail 

 

17.16% 

Aicme 5 

Áiseanna agus saoráidí athnuachana uirbí 

 

26.10% 

           

Le bunú Uisce Éireann le héifeacht ón 1 Eanáir, 2014, agus le haistriú na freagrachta as uisce óil agus 

draenáil dramhaíola 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. 

 

2018 

Scéim faoi Alt 48 - Ranníocaíochtaí faighte €39,646,176.00 

Ranníocaíochtaí Alt 48 (2c) a fuarthas (Páirceanna, Bóithre, Trácht srl.)   €1,449,373.35 

Iomlán na n-íocaíochtaí a fuarthas 
 

€ 41,095,549.35 
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Aguisín 6  Comhdhálacha agus Seimineáir 2018 

 

 

Imeacht Ceann scríbe 
Comhairleoirí 

a bhí i Láthair 

Scoil Samhraidh Mac Gill 

 

Contae Dhún na nGall 2 

Seimineár LAMA an Fhómhair  Contae Chiarraí 1 

Seimineár LAMA Contae Dhún na nGall 3 

Comhdháil AILG (Cumann Rialtais Áitiúil na 

hÉireann) 
Contae Phort Láirge 

1 

Comhdháil AILG  Contae Mhaigh Eo  2 

Comhdháil AILG Contae Chorcaí 1 

Comhdháil AILG Contae an Longfoirt 1 

Comhdháil AILG Contae Uíbh Fhailí  1 

Comhdháil AILG Contae Mhuineacháin 3 

Líonra na gCathracha Láidre Washington DC Stáit Aontaithe Mheiriceá 1 

Searmanas Bronnta FDI 

 

Nice, an Fhrainc 1 

Comhdháil Deiridh FLOW An Bhruiséil, An Bheilg 1 

Comhdháil Idirnáisiúnta Bayt Al 

 

Iosrael 1 

Siúlóid Bhliantúil chuig an gCloch  Montreal, Ceanada 1 

Idirphlé Díreach Bliantúil na Méaraí leis an 

gCoimisiún Eorpach 

An Bhruiséil, An Bheilg 1 

Seó na hArdmhéaraí Londain, Sasana 1 

Cruinniú Mullaigh Cultúir na gCathracha 

Domhanda 

San Francisco, SAM. 1 

Gradaim Nuálaíochta sa Pholaitíocht  Vín, An Ostair 1 

Comhdháil Bhliantúil EuroCities 2018 Dún Éideann, Albain 1 

Comhdháil Idirnáisiúnta Vín - Tithíocht do 

Chách 

Vín, An Ostair 4 
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Aguisín 7  Comórtais Earcaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  

 

 

Miondealú ar Chomórtais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de réir Inscne 

Le linn 2018,  reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath comórtais éagsúla. Taispeánann an miondealú 

thíos líon na bhfear agus na mban a chuir isteach ar na poist seo agus líon na bhfear agus líon na mban ar 

éirigh leo ina dhiaidh sin áit a bhaint amach ar an bpainéal óna ndéantar ceapacháin de réir mar a thagann 

folúntais chun cinn. 

Teideal an Phoist Líon na 

n-

iarratas 

Fireann  Baineann  Líon ar 

an 

bPainéal 

Fireann  Baineann 

Cuntasóir 39 12 27 6 3 3 

Oifigeach Riaracháin - Soláthar 41 22 19 5 3 2 

Cartlannaí Cúnta 86 75 11 3 1 2 

Oifigeach Ealaíon Cúnta 178 41 137 3 0 3 

Seandálaí Cathrach Cúnta 47 25 22 8 4 4 

Innealtóir Cúnta  108 96 12 35 30 5 

Cigire Tráchta Cúnta 10 10 0 2 2 0 

Cigire Cúnta, Cothabháil Bóithre 18 18 0 4 4 0 

Oifigeach Ealaíon Cúnta 822 372 450 175 55 120 

Oifigeach Córais Cúnta 68 55 13 12 10 2 

Freastalaí, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, 

The Hugh Lane 

323 210 113 10 7 3 

Garda Tarrthála Trá - (Sealadach) 11 6 5 9 5 4 

Siúinéir (Sealadach) 6 6 0 3 3 0 

Príomhtheicneoir 53 48 5 18 17 1 

Comhordaitheoir Réigiúnach Gníomhaithe ar son na 

hAeráide (Sealadach). 

43 32 11 3 2 1 

Oifigeach Taighde Caomhnúcháin 51 17 34 7 4 3 

Cigire um Fhoirgnimh Chontúirteacha 29 28 1 6 6 0 

Oifigeach Cúnta Digiteach (Sealadach) 8 6 2 2 1 1 

Oifigeach Digiteach (Sealadach) 3 2 1 1 1 0 
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Bainisteoir Dualgais 34 24 10 10 7 3 

Maoirseoir Dualgais, Seirbhísí Spóirt & Áineasa 60 34 26 28 16 12 

Leictreoir 89 89 0 8 8 0 

Oifigeach Sláinte Comhshaoil 85 40 45 22 6 16 

EOI - Tionscadal Réigiúnach Gníomhaithe ar son na 

hAeráide - Cúntóir Gairmiúil 

3 2 1 3 2 1 

EOI - Tionscadal Réigiúnach Gníomhaithe ar son na 

hAeráide - Feidhmeannach Gairmiúil 

13 9 4 5 4 1 

EOI SSO - Oifig Réigiúnach Gníomhaithe ar son na 

hAeráide 

4 3 1 2 1 1 

Ailtire Feidhmiúcháin  78 26 52 25 8 17 

Suirbhéir Foirgníochta Feidhmiúcháin 23 23 0 12 12 0 

Innealtóir Feidhmiúcháin - Leictreach 15 14 1 5 4 1 

Oifigeach Feidhmiúcháin um Chosc Dóiteáin  37 34 3 11 9 2 

Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta Feidhmiúcháin 36 24 12 10 6 4 

Teicneoir Ionstraimíochta Feidhmiúcháin 

(Teiliméadracht) 

4 4 0 3 3 0 

Oifigeach Feidhmiúcháin ITS 22 22 0 5 4 1 

Ailtire Tírdhreacha Feidhmiúcháin 3 1 2 6 2 4 

Ceannfort na bPáirceanna Feidhmiúcháin 

(Oifigeach Crann) 

16 16 0 2 2 0 

Suirbhéir Cainníochta Feidhmiúcháin 14 13 1 1 1 0 

Aturnae Feidhmiúcháin 28 10 18 12 2 10 

Teicneoir Feidhmiúcháin 33 26 7 8 6 2 

Oibrí Ginearálta (Grúpa 0) 2,865 2,691 174 78 76 2 

Oibrí Ginearálta (Grúpa 2) Spóirt 25 18 7 16 12 4 

Oibrí Ginearálta le Ceadúnas CE 89 89 0 19 19 0 

Luachálaí Iarchéime (Sealadach) 12 8 4 1 1 0 

Ceann-Phóirtéir - An Oifig Mhótarchánach 

(Sealadach) 

5 5 0 2 2 0 

Printíseach Sóisearach 1,941 1,894 47 21 19 2 

Freastalaí Fóillíochta, Seirbhísí Spórt & Áineasa 46 30 16 30 17 13 

Leabharlannaí (Teoranta) 18 2 16 10 0 10 

Freastalaí Leabharlainne 395 205 190 15 12 3 
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Oibrí Sóisialta Locum 17 2 13 10 1 9 

Oibrí Sóisialta Locum 15 3 12 10 1 9 

Oifigeach Forfheidhmithe Páirceála 9 6 3 3 2 1 

Cúntóir Pearsanta (Leibhéal Oifigeach Foirne) 32 3 29 11 0 11 

Oifigeach Forfheidhmithe Pleanála 30 22 8 3 2 1 

Pluiméir (Sealadach) 7 7 0 2 2 0 

Cigire Pluiméireachta, Rannóg na Seirbhísí Uisce 7 7 0 3 3 0 

Innealtóir Cónaitheach Tionscadail - (Sealadach) 5 4 1 1 0 1 

Taighdeoir Maoine agus Teidil 57 24 32 2 2 0 

Oifigeach Fearainn Phoiblí 50 36 14 8 6 2 

Bailitheoir Ráta 35 16 19 4 1 3 

Cláraitheoir, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath - 

The Hugh Lane 

66 16 50 2 1 1 

Freastalaí Faoisimh  33 20 13 25 18 7 

Comhraiceoir Dóiteáin Coinnithe 25 25 0 9 9 0 

Cuntasóir Sinsearach 29 11 18 4 1 3 

Oifigeach Páirceanna Ceantair Sinsearach 4 3 1 1 1 0 

Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin ITS 12 7 5 2 1 1 

Teicneoir Feidhmiúcháin Sinsearach 44 30 15 27 15 12 

Bainisteoir Ábhar Sinsearach 2 2 0 1 1 0 

Oifigeach Foirne Sinsearaí 321 133 188 63 24 39 

Oifigeach Córais Shinsearaigh 32 27 5 7 6 1 

Comhordaitheoir Réigiúnach Cliste Bhaile Átha 

Cliath (Sealadach) 

5 2 3 2 1 1 

Oifigeach um Imeasctadh & Cuimsiú Spóirt 97 56 41 2 0 2 

Oifigeach Spórt 44 30 14 6 5 1 

Leibhéal SSO - Oifig Réigiúnach Gníomhaithe ar 

son na hAeráide (Sealadach). 

3 3 0 2 1 1 

Oifigeach Foirne 679 274 405 87 27 60 

Seirbhísí Maoirseachta Bainistíochta Dramhaíola 55 55 0 22 22 0 

Oifigeach Córas 156 124 31 15 11 4 

Tríú Oifigeach 12 11 1 3 2 1 
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Intéirneach Trádála (Scéim Rochtana ar 

Phrintíseacht DIT) 

3 2 1 3 2 1 

Comhordaitheoir na Seirbhíse Bainistíochta 

Dramhaíola 

12 11 1 3 2 1 
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Aguisín 8  Baill de Chomhchoistí Póilíneachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 

 

 

Chomhchoistí Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath 

Rinneadh foráil in Acht an Gharda Síochána 2005 do Chomhchoistí 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 chun tréimhse 2009 – 2014 a chumhdach, saolré na Comhairle 

Cathrach roimhe seo.   

Tugadh treoirlínte nua isteach chun an tréimhse 2014 - 2019 a chlúdach, agus cuireadh tuarascáil (uimh. 

288/2014) faoi na treoirlínte sin faoi bhráid na Comhairle Cathrach, 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 ar an Údarás Póilíneachta, a bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i mí Eanáir 2016, a bhfuil 

an fhreagracht air maidir le 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 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   

 

Is iad seo an trí shaincheist ardtosaíochta do Phlean Straitéiseach sé bliana (2015-2021) Chathair Bhaile Átha 
Cliath: 

1. Sábháilteacht Phobail / Tógáil Muiníne 

2. Iompar Frithshóisialta - Eastáit Tithíochta 

3. Coireacht Sráide 

 

Beidh na cúrsaí gnímh seo a leanas mar bhonn le pleananna oibre bliantúla do gach ceann den sé choiste: 

CCP na Cathrach:  Mí-úsáid Drugaí 

Coireacht sráide / Saincheisteanna Sráide 

Cúirteanna Pobail 

Bhaile Átha Cliath Theas Láir Ceartas Aisiríoch  
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          Bainistíocht Eastáit 

       Slándáil Pháirceanna / Fodhlíthe 

Baile Átha Cliath Thoir Theas: Trácht, Rothaíocht 

    Buirgléireacht / Gadaíocht 

    Seirbhís Phríosúin 

 

Baile Átha Cliath Láir:  Oíche Shamhna 

    Ceadúnú / Siopaí Eischeadúnais 

    Tacaíocht d'Íospartaigh 

Baile Átha Cliath Thuaidh Láir: Póilíneacht / Sonraí Coireachta 

    Geilleagar gnó oíche 

    Graifítí / Dumpáil 

 

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh: CCTV 

    Seirbhísí óige 

    Tacaíocht Teaghlaigh 

 

Tuairiscíonn gach ceann de na Coistí faoi na ceannteidil thuasluaite chuig an gComhairle Cathrach gach bliain 

mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil. 

Tionóltar cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath gach dhá mhí agus tionóltar é i 

Seomra na Comhairle, Halla na Cathrach, Cnoc Chorcaí, Baile Átha Cliath 2.  Tionóladh sé chruinniú i rith 

2018.   

Is iad seo a leanas baill Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath:  
1. Comhairleoirí Cathrach:  Ardmhéara Nial Ring, Daithí De Róiste (Cathaoirleach), Daithí Doolan, 

Kieran Binchy, Dermot Lacey, Áine Clancy, Gary Gannon, Teresa Keegan, Ray McAdam, Críona Ní 
Dhálaigh, Larry O'Toole, Cieran Perry, Brendan Carr & Michael Mullooly . 

2. Baill an Oireachtais:  Na Teachtaí Dála Aengus O'Snódaigh & Maureen O'Sullivan (i dteannta aon 
Chomhaltaí eile den Oireachtas ar mian leo freastal) 

3. Comhaltaí Pobail / Gnó:  Peter O'Connor (Fóram Póilíneachta Pobail), Joe Donohoe (Fatima Groups 
United), Tony Duffin (Tionscadal Drugaí Ana Liffey), Zéphyrin Ngaliema Mukoko (Ionadaí Pobail / 
Imirceach), Gerry Byrne (Ionadaí Pobail) & Richard Guiney (Baile Átha Cliath) 

4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Príomhfheidhmeannach Cúnta Brendan Kenny 
5. An Garda Síochána: An Coimisinéir Cúnta Pat Leahy & an Príomh-Cheannfort Lorraine Wheatley 
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Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath - Tinreamh ag Cruinnithe 2018 
 
 

Ball 23/01/2018 06/03/201
8 

08/05/2018 03/07/201
8 

04/09/2018 06/11/201
8 

* Ardmhéara 
Mícheál Mac 
Donncha / Nial 
Ring 
 

X X X X  (An 
tArdmhéara Nial 
Ring) 

Leithscéal
ta 

An Comhairleoir 
Daithí De Róiste 
(Cathaoirleach) 
 

Leithscéalt

a 

 Leithscéalta  Leithscéalta  

** Declan Wallace 
 

 N/B N/B N/B N/B N/B 

Brendan Kenny 
(ACE)  
 

X    (in 
ionad 
Tony 
Flynn, 
Bainisteoi
r 
Feidhmiú
cháin) 
 

  

An Coimisinéir 
Cúnta Pat Leahy 

    Leithscéalta 
(ionadaí ó CS 
Seán Ward) 

 

*** An Príomh-
Cheannfort Frank 
Clerkin 
 

Leithscéalt
a 

Leithscéal
ta 

X N/B N/B N/B 

An Cigire David 
Butler 

  In ionad an 
Cheannfoirt 
Kieran 
O'Sullivan 
 

   

An Teachta Dála 
Maureen 
O'Sullivan 
 

  Leithscéalta Leithscéal
ta 

  

An Teachta Dála 
Aengus Ó 
Snodaigh 
 

X X X X X X 

An Comhairleoir 
Daithí Doolan 
(Leaschathaoirleac
h) 
 

 (sa 
chathaoir) 

X  (sa 
chathaoir) 

 Leithscéalta  

An Comhairleoir 
Larry O'Toole 
 

   Leithscéal
ta 

X  

An Comhairleoir 
Dermot Lacey 
 

      

An Comhairleoir 
Teresa Keegan 
 

 X Leithscéalta  Leithscéalta X 

An Comhairleoir 
Brendan Carr 
 

X X X X X X 

An Comhairleoir 
Áine Clancy 

X X X X X X 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 169 

 

An Comhairleoir 
Gary Gannon 
 

X X  X X X 

An Comhairleoir 
Ray McAdam 
 
 

Leithscéalt
a 

    (ag feidhmiú 
mar 
Chathaoirleach) 

 

An Comhairleoir 
Michael Mullooly 
 

    X  

An Comhairleoir 
Kieran Binchy 
 

X  X  X  

An Comhairleoir 
Cieran Perry 
 

    Leithscéalta  

An Comhairleoir 
Críona Ní Dhálaigh 
 

X  X X  X 

Gerry Byrne 
 

X X X X X X 

Tony Duffin 
 

 X   Leithscéalta  

Joe Donohoe 
 

Leithscéalt
a 

    Leithscéal
ta 

Peter O’Connor 
 

  Leithscéalta   Leithscéal
ta 

Richard Guiney    X   

Tosin Omiyale 
(mar ionadaí de 
Zephrin Ngaliema) 
 

Leithscéalt
a 

X X X X X 

 
Bhí Ardmhéara Míchéal Mac Donncha ina Ardmhéara suas go dtí mí an Mheithimh 2018, agus ina dhiaidh sin 
tháinig an tArdmhéara Nial Ring i gcomharbacht air le héifeacht ón gcruinniú i mí Iúil 2018 
** Chuaigh an Príomhfheidhmeannach Cúnta Declan Wallace ar scor i mí Feabhra 2018 agus tháinig Brendan 
Kenny (ACE) i gcomharbacht air le héifeacht ón gcruinniú i mí an Mhárta 2018 
*** D'éirigh an Príomh-Cheannfort Frank Clerkin as i mí an Mheithimh 2018 agus cuireadh an tArd-Cheannfort 
Lorraine Wheatley ina ionad ar an CCP in Iúil 2018. 
 
 
Seo a leanas ballraíocht mhionsonraithe de gach Fo-Chomhchoiste Póilíneachta Ceantair:  

Comhchoiste Póilíneachta Ceantair Lárnach  

1. Comhairleoirí Cathrach: Ray McAdam (Cathaoirleach), Janice Boylan (Leas-Chathaoirleach), an 
tArdmhéara 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 nDuganna), Irene Bent (ceantar Mhuinseo / Fitzgibbon), Mary Reilly (Bóthar na 
gCloch), Mark Fay (Cumann Pobail an Phoirt Thuaidh) & Geraldine Comerford, (CDP an Phoirt 
Thuaidh) (Freastalaíonn Mark agus Geraldine ar chruinnithe malartacha), Marie Metcalfe (Fóram 
Póilíneachta Pobail), Mel Mac Giobuin (Tascfhórsa ar Dhrugaí agus Alcól Lár na Cathrach Thuaidh) 

4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Rose Kenny, Bainisteoir Ceantair & Karl Mitchell, 
Bainisteoir Ceantair Cúnta 

5. An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Seán Ward agus na Ceannfoirt Gerry Murphy, Ann Markey & 
Daniel Flavin 
 

Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Lárthuaiscirt  

  1.  Comhairleoirí Cathrach: Larry O'Toole (Cathaoirleach), an Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, Tom 
Brabazon, Paddy Bourke, Declan Flanagan, Alison Gilliland, John Lyons, Damian Farrell, Deirdre 
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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 Bhaile Átha Cliath 
Thuaidh), Noel Magee (NABCO) agus 3 fholúntas 

 4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Dave Dinnigan, Bainisteoir Ceantair & Elaine 
Mulvenny, Bainisteoir Ceantair Cúnta  

 5. An Garda Síochána: An tArd-Cheannfort Mark Curran & Ceannfoirt Joseph O'Connor & Gerry 
Donnelly 

 
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Lárdheiscirt 

1. Comhairleoirí Cathrach: Vincent Jackson (Cathaoirleach), Daithí De Róiste, Pat Dunne, Daithí 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 Líbeirtí), Joe Donohoe (Grúpaí Aontaithe 
Fatima) Joyce Reid (Cónaitheoirí Shráid San Caitríona), Eddie Darcy  

4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:  Bruce Phillips, Bainisteoir Ceantair & John 
MacEvilly, Bainisteoir Ceantair Cúnta 

5. An Garda Síochána: Príomh-Cheannfoirt Kevin Gralton, John Gordon, Lorraine Wheatley. An Ceannfort 
Brendan Connolly, Cluain Dolcáin / Baile Formaid / Baile Bhlainséir), DMR Thiar 

 
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Iarthuaiscirt 

1. Comhairleoirí Cathrach: Seamas 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 d'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 & Aidan Maher, 
Bainisteoir Ceantair Cúnta 

5. An Garda Síochána: Na hArd-Cheannfoirt Mark Curran & Finbarr Murphy 
 
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar 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: Na Teachtaí Dála Eoghan Murphy, Kate O'Connell, Jim O'Callaghan & Eamon 
Ryan 

3. Ionadaithe Pobail / Gnó: 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) & Ciaran Flanagan (Fóram Gnó na nDugthailte)   

4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:  Rose Kenny, Bainisteoir Ceantair & Brian Hanney, 
Bainisteoir Ceantair Cúnta 

5. An Garda Síochána: Na hArd-Cheannfoirt Lorraine Wheatley & Kevin Gralton 
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Aguisín 9  Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

2015-2019  - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2018 

 

                    

 

 

 

An Áit le Maireachtáil 

 

Tá ár saoránaigh ag croílár ár bpríomhspriocanna.  Ionas go bhfeahsófar Baile Átha Cliath mar áit le 

maireachtáil, beidh gá le feabhas ar cháilíocht na beatha i dtimpeallacht shábháilte, cuimsiú sóisialta 

a chinntiú, soláthar leordhóthanach tithíochta a sholáthar agus áiseanna ardchaighdeáin a fhorbairt. 

 

 

Sprioc 1  

Múnla maoinithe agus bainistíochta a fhorbairt chun seachadadh na dtosaíochtaí Tithíochta go léir 

suas go dtí 2019 a éascú  

Cuspóir Dul chun cinn  

Idirchaidreamh le ranna Rialtais, le 

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe 

(CTCanna), le gníomhaireachtaí eile 

agus leis an earnáil phríobháideach i 

bhforbairt na samhla airgeadais agus 

bainistíochta. 

 

Plé leanúnach leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil (RTPRÁ), Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (CTCanna), 

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta    (GBCN), an 

Ghníomhaireacht Tithíochta agus an earnáil phríobháideach 

d’fhonn samhail airgeadais agus bainistíochta a fhorbairt. 
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Sprioc 2 

Soláthar tithíochta sóisialta a mhéadú agus an stoc tithíochta atá ann a fheabhsú 

Cuspóir Dul chun cinn  

Plean Tithíochta a ullmhú lena n-

áireofar tithe nua a thógáil agus tithe 

atá ann cheana a athchóiriú 

Straitéis Tithíochta Sóisialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 2015-2020 

 

Clár Éadála  

Fuarthas 265 aonad, lena n-áirítear 27 réadmhaoin faoin Scéim 

Ceannaigh agus Athnuachana.  Sprioc de 170 aonad in 2019 

 

Clár Tógála 

264 aonad críochnaithe in 2018: 

 

 16 Fearbán, Darndál, Baile Átha Cliath 17 

 100 Céim 1 an Charnáin, Baile Átha Cliath 8 

 5 An Baile Bocht, Baile Átha Cliath 1 

 69 Aonad faoin gClár Mearthógála (53 Gort na Silíní, 3 
Céide Bhruach na Coille, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 
11, 13 Páirc Ráth Bhile, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11) 

 47 Coill Hampton, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11 

 16 Taobh na Páirce, Baile Ghrífín, Baile Átha Cliath 13 

 11 Aonad ag San Bricín, Baile Átha Cliath 7 
 

Tógáil ar siúl ag: 

 

Sráid Dhoiminic (72), Gairdíní O'Devaney (56), Gairdíní San 

Treasa (54), Sráid Moss (22), Halla na Prióireachta (26), An Baile 

Bocht (2), Gort na Silíní - Mearthógáil (19) 

 

Le tosú ar an suíomh in 2019 

 

Sráid an Rí Thuaidh, Baile Átha Cliath 7 (30),  Corr na Móna, 

Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10 (61), Naomh Fionnbharra, An 

Chabrach, Baile Átha Cliath 7 (46), Bóthar na hOtharlainne, Baile 

Átha Cliath 7 (40)  

 

Clár Mear-Thógála Toirtmhéadrach- Bóthar Bhun Raite, An 

Chúlóg, Baile Átha Cliath 5 (78), Sráid Chorcaí / Sráid an 

tSeomraigh, Baile Átha Cliath 8 (55), Séipéal Iosóid, Baile Átha 

Cliath 20 (73), Sráid Bonham, Baile Átha Cliath 8 (57) 

 

Beartán Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (CPP): Baile 

Scriobail, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11 (70), Bán an Aeir, Baile 

Átha Cliath 13 (150) 
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Tionscnamh Talamh Tithíochta 

Tugadh dhá shuíomh Tionscnaimh Talún Tithíochta ag Gairdíní Uí 

Dhuibheannaigh agus Bóthar Oscar Traynor, go dtí an margadh i 

2018 agus tá na conarthaí le síniú in 2019. 

Tá an tríú láithreán ag Eastát Mhichíl le tabhairt chun an 

mhargaidh chun Scéim Chostas Cíosa a sheachadadh.  Tá an 

próiseas soláthair chun foireann deartha a roghnú ar bun. 

 

Seachadadh Chuid V 

Fuarthas 104 aonad in 2018 agus tá 150 aonad eile le 

seachadadh in 2019. 

Comhoibriú le comhlachtaí Deonacha 

agus Comharchumann agus leis an 

earnáil phríobháideach chun tithíocht 

bhreise a sholáthar chun freastal ar 

an riachtanas tithíochta 

Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tacaíocht do 

Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe ( CTCanna) chun 465 aonad 

a sheachadadh in 2018.  Baineadh é seo amach trí éadálacha, 

léasú agus tógáil trí chistiúchán poiblí agus príobháideach a 

úsáid. Tá 345 aonad á dtógáil faoi láthair agus tá 360 aonad eile 

beartaithe le seachadadh thar thréimhse 3 bliana suas go dtí 

2021. 

 

Clár athnuachana a ullmhú agus 

aonaid a athchóiriú agus a uasghrádú 

i gcoimpléisc spriocdhírithe 

Cúirt Fhionnbarra:  
Tá plean curtha i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath chun coimpléasc Sheanóirí Chúirt Fhionnbharra a scartáil 

agus foirgnimh nua a chur ina áit. Tá sé beartaithe leis an 

dearadh reatha 45 aonad a shuí ar an suíomh seo do sheanóirí. 

I mí Aibreáin 2018, bhí an Oifig Ceantair i dteagmháil le hAiltírí na 

Cathrach maidir le moltaí don láithreán seo. Tá sé i gceist go 

dtosóidh scartáil an choimpléisc i mí Aibreáin 2019 agus go 

dtógfaidh sé thart ar 14 seachtainí chun é a chríochnú. Meastar 

go mbeidh an suíomh críochnaithe faoi dheireadh 2020. 

Pirít  
I 3 theach in Ascaill Dhún Sinche, 58, 60 & 62 cuireadh na 
háititheoirí as a dtithe chun go ndéanfaí oibreacha leasúcháin mar 
gheall ar phirít. Chuaigh an tairiscint amach le haghaidh na 
hoibreacha amach an 28 Bealtaine 2018. 
 
Tá tús curtha le hoibreacha deisithe ar na teaghaisí a bhfuil difiear 

déanta dóibh i limistéar Ascaill Dhún Sinche. Deimhníodh anois 

go bhfuil difear déanta ag pirít ar 4 theaghais ar Bhóthar  Chnocán 

an Tobair agus rachfar i dteagmháil leis na tionóntaí maidir leis na 

hoibreacha seo. 

Bainistiú réamhghníomhach a 

dhéanamh ar riaráistí cíosa, morgáiste 

agus ar riaráistí eile 

Morgáistí 

As na 719 iasachtaithe atá i riaráiste, tá 295 iasachtóir ag glacadh 

páirte sa Phróisis um Réiteach Riaráistí Morgáiste (PRRM) anois.  
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Is ionann é seo agus 41% den líon iomlán atá i riaráistí.   

Tá 265 iasachtóir san iomlán tar éis dul tríd an Scéim Morgáiste 

go Cíos, agus tá siad ina dtionóntaí anois de Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath agus tá siad ag fanacht ina dtithe 

féin. 

Faoi láthair tá 42 iasachtóir ag a bhfuil morgáistí neamh-

inbhuanaithe acu agus tá siad ag gabháil leis an bpróiseas 

Morgáiste go Cíos. 

 

An Plean Cóiríochta don Lucht Siúil a 

chur i bhfeidhm 

In 2018, chuir an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil na nithe seo a 

leanas i gcrích faoin bPlean Cóiríochta don Lucht Siúil 2014-2018: 

 Cuireadh dromchla nua ar 3 chlós  

 3 oiriúnú seomra folctha  

 1 síneadh plódúcháin 

 3 athchóiriú tí lae  

 1 bá sealadach agus aonad sláintíochta 

 1 oiriúnú do riachtanais speisialta 

 Críochnaíodh ceannach, athchóiriú agus suiteáil d’aonad 
sláintíochta amháin. 

 

Tarraingíodh na leithdháiltí maoinithe deiridh síos chun 3 atógáil 

tí, 1 tionscadal piríte, 10 folúntas don Lucht Siúil, 1 athchóiriú tí 

agus 1 síneadh róphlódaithe a dhúnadh. 

 

Thosaigh conraitheoirí ardhá atógáil tí in 2018 agus tá siad seo le 

críochnú i R2 2019. 

 

Tá Creat nua curtha i bhfeidhm chun Aonaid Sláintíochta a 

sholáthar do riachtanais chóiríochta shealadacha ar shuíomhanna 

oifigiúla.  

 

Comhaontaíodh leithdháileadh maoinithe leis an RTPRÁ le 

haghaidh 5 shuirbhé láithreáin. Críochnaíodh 2 cinn in 2018. 

 

Rinneadh 33 leithdháileadh Tithíochta don Lucht Siúil in 2018 

agus is méadú suntasach é seo ar líon leithdháilte de 2017. 

 

Críochnaíodh an Líon Bliantúil do Thaistealaithe lena taispeántar 

méadú ar líon an Lucht Siúil ó 736 in 2017 go 802 in 2018. Bhí 

104 teaghlach den Lucht Siúil i gCóiríocht Éigeandála freisin. 906 

teaghlach ar an iomlán. 

 

Bhí 1,194 iarratas cothabhála ann do 2018. Déantar cothabháil 

100% a chur i gcrích laistigh den fhráma ama 8 seachtaine de réir 

an lámhleabhair tionónta. 
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Tarraingíodh anuas € 747,495.81 san iomlán ón RTPRÁ do 

Chóiríocht don Lucht Siúil.   

 

Caighdeán na cóiríochta príobháidí ar 

cíos a chothabháil trí chigireacht 

rialta 

Déanann Oifigigh Sláinte Comhshaoil cigireachtaí chun 

caighdeáin cháilíochta a chur i bhfeidhm i maoin 

phríobháideach ar cíos. 

 

Le linn 2018, rinneadh 5,830 cigireacht (ath-chigireacht san 

áireamh) i 3,560 aonad ar cíos príobháideach. 

  

Glacadh gníomh forfheidhmiúcháin i ndáil le 3,387 aonad agus 

mar thoradh air sin tá 2,195 aonad ann anois atá comhlíontach, 

agus tá 1,192 gníomh forfheidhmiúcháin ar siúl. 

 

Feabhas a chur ar rátáil fuinnimh na 

n-aonad tithíochta agus dá bhrí sin 

an lorg carbóin sa Chathair a laghdú 

agus an tearcrochtain fuinnimh a 

laghdú. 

Tá uasghrádú déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath ar níos mó ná 8,000 aonad dá haonaid tithíochta 
sóisialta mar chuid de Chéim a hAon den chlár Uasghrádaithe 
ar Ábhair Éifeachtúlachta Fuinnimh. Tháinig feabhas ar an 
meánráta Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) ó rátáil F go rátáil 
C3. Measaimid go bhfuil os cionn 270,000MWh bainte amach 
againn i gcoigilteas fuinnimh agus meastar gur sábháladh € 
29.6M dár dtionóntaí idir 2013 agus 2017 agus gur laghdaíodh 
astuithe CO2 le 54kt. Tá na figiúirí measta lena n-áirítear 2018 
á dtiomsú faoi láthair ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann (SEAI). Rátáil E2 go rátáil C1. In 2018, tar éis próisis 
tairisceana rathúil, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
tús le Céim 2 den chlár, agus d’uasghrádaigh sí 321 maoin 
agus b’ionann an feabhas BER a baineadh amach ar an meán 
agus rátáil C1 ó rátáil E2. Uasghrádaíodh 40 aonad eile faoinár 
gClár Pobail Fuinnimh Níos Fearr (BEC) a thug an t-iomlán 
chun críche In 2018, tugadh faoin scéim Pobail Fuinnimh Níos 
Fearr (BEC) is mó riamh i ÚÁ i gcomhar le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI) ina bhfacthas oibreacha 
uasghrádaithe éagsúla ar roinnt suíomhanna téimh phobail (19 
san iomlán) a raibh a bhformhór ina Láithreáin Choimpléasc do 
Sheanóirí agus ina suíomhanna do Dhaoine gan Dídean agus 
sábháladh os cionn 1.57Gwh. In 2018, tugadh isteach clár um 
athsholáthar coire, agus cuireadh coirí ardéifeachtúlachta 
fuinnimh agus rialuithe teochta in ionad seanchoirí 
neamhéifeachtúla, lena n-áirítear barántas 10 mbliana 
uileghabhálach agus rinneadh 1,172 coire a athsholáthar le linn 
na bliana 

Tugadh uasghrádú suntasach fuinnimh do beagnach 700 
réadmhaoin a athchóiríodh faoin gClár Athchóirithe na nAonad 
Folmha in 2018. 

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 
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Sprioc 3 

Chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais daoine atá gan dídean agus chun 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) thart ar € 143M thar ceann 4 Údarás 

Áitiúil Bhaile Átha Cliath agus an RTPRÁ do sheirbhísí do dhaoine 

gan dídean in 2018, lena n-áirítear soláthar cóiríochta éigeandála 

agus aonaid fhadtéarmacha, lársheirbhís socrúcháin, seirbhísí 

tacaíochta, soláthar comhtháite seirbhíse, taighde, an Córas 

Pathway um Chóiríocht agus Thacaíocht (PASS) agus easpa 

dídine a chosc. 

Soláthar na n-aonad tithíochta a 

mhéadú le tacaíocht de réir mar is 

gá 

In 2018 fuarthas 2,772 tionóntacht do theaghlaigh (1,960) agus do 

dhaoine aonair / lánúineacha (967), trí thionóntachtaí Íocaíochtaí 

Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) nó leithdháiltí tithíochta sóisialta.   

Seirbhísí tacaíochta coisctheacha a 

sholáthar ionas nach mbeidh 

daoine gan dídean fágtha gan 

dídean arís eile 

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 óna bheith gan 

dídean.   In 2018, cuireadh cosc ar 1,752 teaghlach (1,180 

teaghlach agus 572 duine aonair) dul isteach in easpa dídine; is 

ionann é seo agus méadú de 31% ar fhigiúr 2017 de 1,338 

teaghlach.  Tá tús curtha ag an DRHE le déanaí le sonraí a 

thiomsú maidir le líon na leanaí a rinneadh iad a chosc dul isteach 

in easpa dídine.  Léiríonn figiúirí ó Lúnasa go Nollaig 2018 go 

ndearnadh cosc ar 463 leanbh dul isteach i gcóiríocht éigeandála. 

A chinntiú go gcomhlíontar 

riachtanais tithíochta, sláinte agus 

leasa na ndaoine gan dídean 

In 2018, méadaíodh an acmhainn d’aosaigh aonair le 300 leaba 

ar fud Réigiún Bhaile Átha Cliath.  Tá fás leanúnach ag teacht ar 

an gclár Moil Teaghlaigh. Faoi dheireadh 2018 bhí 22 seirbhís de 

chineál moil theaghlaigh i bhfeidhm agus acmhainn do 564 

teaghlach acu. 

An bealach amach ó chóiríocht 

éigeandála a shimpliú agus a luathú 

Tá seirbhís sprioc-threoraithe ag foirne Gníomhaíochta do 

Dhaoine gan Dídean chun bealaí sciobtha ó Lóistín Éigeandála a 

chumasú agus a fháil i dtreo maireachtála neamhspleáiche.  In 

2018 d’éalaigh 1,175 teaghlach (teaghlaigh agus daoine aonair) 

ón easpa dídine chug tionóntachtaí. 

Deireadh a chur leis an ngá a 

bhíonn ag daoine codladh amuigh 

Tá borradh ag teacht faoin gClár um Thús Áite do Thithíocht, agus 

faoi dheireadh 2018, cruthaíodh agus bainistíodh 290 tionóntacht 

Chlár um Thús Áite do Thithíocht le haghaidh 243 duine ar 

leithligh, agus d'éirigh le 210 díobh seo tithíocht a  choinneá il, rud 

a  lé iríonn rá ta  coinneála  de  86.4%.  

Tá cur i bhfe idhm iomlán Phlean Forfhe idhmithe  um Thús  Áite  do 

Thithíocht a r s iúl go leanúnach ar fud na  tíre .  Ta irgeadh se irbhís í 
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um Thús  Áite  do Thithíocht i gCorca igh, i nGa illimh agus  i 

Luimneach. Athsheoladh se irbhís í um Thús  Áite  do Thithíocht do 

Réigiún Bha ile  Átha  Clia th i mí na  Samhna 2018.  
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Sprioc 4  

Caighdeán maireachtála agus cuimsiú sóisialta feabhsaithe a sholáthar ar fud na Cathrach trí 

chomharsanachtaí inbhuanaithe a sholáthar, raon seirbhísí mar thacaíocht acu agus córas iompair 

phoiblí maith agus bonneagar glas mar cheangal eatarthu. 

Cuspóir Dul chun cinn   

Plean Forbartha Cathrach nua a 

sholáthar do 2016-2022, le beartais 

agus caighdeáin chun 

comharsanachtaí inbhuanaithe a 

bhaint amach 

Cuirtear inneachar spásúil ar fáil sa Phlean Forbartha Cathrach a 

cuireadh i bhfeidhm ar an 21 Dheireadh Fómhair 2016, le 

haghaidh méadaithe de thimpeall 60,000 ar dhaonra na cathrach 

faoi 2022, mar aon le bonneagar gaolmhar fostaíochta agus 

sóisialta. Moltar ceantair Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna, 

mar aon le roinnt Pleananna Ceantair Áitiúil (PCÁnna) agus Crios 

Forbartha Straitéisí (CFS) nua ag an bPoll Beag Thiar, chun 

soláthar a dhéanamh do chomharsanachtaí d’ardchaighdeán.   

Cuideoidh an bunú d’Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na 

hAeráide do Chathair Bhaile Átha Cliath (CARO) ag deireadh 

2018 leis an gcuspóir seo a bhaint amach trí na Pleananna 

Gníomhaíochta um Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm ar fud an 4 

Údarás Áitiúil de Bhaile Átha Cliath. Ba chóir go mbeadh aird ag 

athbhreithniú agus ullmhúchán an chéad Phlean Forbartha 

Cathrach eile ar Phlean Gníomhaíochta Athrú Aeráide de 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.             

A chinntiú go seachadtar na 

Pleananna Forbartha agus 

Pleananna Áitiúla trí Chóras 

Bainistíochta Forbartha q bheidh 

sofhreagrach agus d’ardchaighdeán 

Seachadadh an Plean Forbartha, PCÁnna agus CFSnna trí 

chóras freagartha Bainistíochta Forbartha i rith 2018. Tá méadú 

leanúnach fós ag teacht ar líon na gcomhairliúchán réamhiarratais 

agus na n-iarratas pleanála.  

Sholáthair an rannóg phleanála dian-rannpháirtíocht maidir le líon 

na n-iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta leis an mBord 

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, ar nós an 

Tascfhórsa Tithíochta agus an 

Suirbhé ar Thalamh 

Neamhshealbhaithe, chun an 

soláthar tailte criosaithe le haghaidh 

tithíochta agus le haghaidh tráchtála 

agus tailte seirbhísithe a thabhairt 

chun cinn  

Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath páirt ghníomhach sa 

Tascfhórsa Tithíochta le linn 2018.  

Tá an suirbhé ar ar Thalamh Neamhshealbhaithe críochnaithe 

anois agus curtha isteach in ullmhúchán tobhaigh an láithreáin 

folúntais.  Leantar ar aghaidh le nuashonruithe rialta. 

Tá staidéar Z6 ar siúl faoi láthair chun athbhreithniú a dhéanamh 

ar oiriúnacht cuid de na láithreáin le haghaidh úsáide níos déine, 

lena n-áirítear soláthar tithíochta. 

Tá obair ar siúl freisin i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Tithíochta 

chun scrúdú a dhéanamh ar acmhainneacht forbartha laistigh de 
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choimpléisc árasán Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.   

Tá aighneachtaí déanta ag CCBÁC faoin gCiste Forbartha 

Athghiniúna Uirbí (URDF) chun tacú le hathghiniúint uirbeach. 

Tús a chur leis an úsáid is fearr a 

bhaint as talamh uirbeach trí dhlúis 

inbhuanaithe arna gcomhlánú ag 

bonneagar glas comhtháite 

Cuideoidh an bunú d’Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na 

hAeráide do Chathair Bhaile Átha Cliath (CARO) ag deireadh 

2018 leis an gcuspóir seo a bhaint amach trí na Pleananna 

Gníomhaíochta um Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm ar fud an 4 

Údarás Áitiúil de Bhaile Átha Cliath. Ba chóir go mbeadh aird ag 

athbhreithniú agus ullmhúchán an chéad Phlean CCBÁC  

Leanadh leis an úsáid is fearr a bhaint as talamh uirbeach in 2018 

trí PCÁnna / CFSanna faofa a chur i bhfeidhm, go háirithe LAP 

Chluain Ghrífín / Bhéal Maighne, CFS Bhaile Pheiléid agus na 

nDugthailte.  Tá na pleananna go léir ag ard-chéim seachadta 

anois. Ullmhaíodh CFS an Phoill Bhig, cuireadh faisnéis bhreise 

isteach, agus táthar ag feitheamh ar chinneadh deiridh ón mBord 

Pleanála. Comhlánaítear gach PCÁ/ CFS le straitéis 'Glasú'.  

Ag leibhéal níos airde, tá chuid den Phlean Forbartha tiomanta 

anois d’aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide.  

 

Feabhas a chur ar na naisc idir na 

háiteanna seanbhunaithe agus nua 

sa chathair trí fhearann poiblí ar 

ardchaighdeán a chruthú, atá éasca 

le léamh  

Lóisteáladh pleananna chun an fearann poiblí a fheabhsú ag 

Faiche an Choláiste leis an mBord Pleanála i mí na Bealtaine 

2017. Dhiúltaigh an Bord Pleanála cead pleanála i mí Dheireadh 

Fómhair 2018. Tá pleananna athbhreithnithe á n-ullmhú do Phlás 

Cathartha ag Faiche an Choláiste le bearta coimhdeacha 

bainistíochta tráchta, ag cur san áireamh cinneadh an Bhoird 

Phleanála agus tá sé beartaithe iarratas nua a chur faoi bhráid an 

Bhoird Phleanála in 2019.  

Foilsíodh Máistirphlean Croí na Cathrach, an Fearann Poiblí do 

Lár na Catharach in 2016 agus tá dul chun cinn á dhéanamh ar 

thionscadail chéim 1.  

Cuireadh leis an straitéis san fhearann poiblí le máistirphlean i lár 

na cathrach lena n-aithnítear raon tionscadal chun cathair 

chairdiúil do choisithe a bhaint amach lena n-áirítear Faiche an 

Choláiste agus roinnt sráideanna i ngarchomharsanacht líne Luas 

traschathrach. Ullmhaíodh straitéis réimse poiblí do CFS na Lotaí 

Thuaidh agus na Canálach Móire. 
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Sprioc 5   

Tacú le maireachtáil neamhspleách do gach earnáil den tsochaí 

Cuspóir Dul chun cinn  

An Straitéis Náisiúnta Míchumais a 

chur i bhfeidhm 

Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i mí Feabhra 2016, 

chun bheith mar phríomhthiománaí i bpleanáil, dearadh agus 

leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas. 

Comhaontaíodh tiomantas chun 5% ar a laghad de leithdháileadh 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a leithdháileadh ar dhaoine 

faoi mhíchumas.  In 2018, rinneadh 214 leithroinnt d’iarratasóirí faoi 

mhíchumas, rud a léiríonn 14.6% de líon iomlán na leithdháiltí a 

rinneadh ón Liosta Feithimh Tithíochta agus ón Liosta Aistrithe. 

Méadú a chur ar sholáthar na n-

aonad oiriúnaithe agus méadaithe do 

dhaoine faoi mhíchumas 

In 2018, lean Seirbhísí Tithíochta agus Pobail leis an gclár d'Aonaid 

Tithíochta Sóisialta oiriúnaithe agus méadaithe do dhaoine a bhfuil 

riachtanais gluaiseachta agus inrochtaineachta acu 

Rinneadh na feabhsúcháin seo a leanas: 

 44 Rampa suiteáilte 

 39 Ardaitheoir Staighre suiteáilte 

 170 Oiriúnú Seomra Folctha 

 12 shíneadh  

 220 mionoiriúnú. 

Tacú leo siúd atá ag bogadh ó 

shuíomhanna comhchruinnithe agus 

cónaithe chun maireachtáil go 

neamhspleách 

Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i mí Feabhra 2016, 

chun tacú leis an bpróiseas chun daoine a aistriú ó Shuíomhanna 

Comhchónaithe.  Tugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

cúnamh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus do 

Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe de réir mar is gá. 

Aonaid chuí a sholáthar do Sheanóirí In 2018 rinneadh athchóiriú ar 338 aonad do Sheanóirí, rud a 

fheabhsaíonn caighdeán na cóiríochta agus a sholáthraíonn 

inrochtaineachta feabhsaithe. 

Leanúint de chúnamh deontais a 

thabhairt do chónaitheoirí i dtithe 

príobháideacha 

In 2018 íocadh € 10,176,148 ar luach iomlán le haghaidh 1077 

deontas.  

Ceadaíodh 898 Iasacht breise ar luach de €7,905,262. 

Riarann Rannóg Deontais Baile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine oibreacha 

riachtanacha réasúnacha a dhéanamh ar a gcuid tithe chun freastal 

ar Dhaoine faoi Mhíchumas agus Daoine Scothaosta. 
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Sprioc 6 Maireachtáil shláintiúil  a chur chun cinn chomh maith 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  

Bainistiú forbartha agus meicníochtaí 

eile a úsáid chun an líonra glas atá 

ina cheangal idir spásanna oscailte 

agus na spásanna líneacha reatha sa 

Chathair a shíneadh chun soláthar 

don mhaireachtáil fholláin, don 

bhithéagsúlacht agus d’athléimneacht 

Tá sé seo ar siúl go leanúnach agus is cuid thábhachtach é de na 

comhairliúcháin réamhiarratais ábhartha agus den obair ar fad a 

dhéanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tríd an bpróiseas 

Cuid 8. 

Lean Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha ar aghaidh ag cothabháil 

na bpáirceanna / spásanna oscailte uile a bhí faoina sainchúram in 

2018. 

Forbraíodh straitéis ghlasúcháin don Lárchathair Thoir Thuaidh a 

chuirfear i bhfeidhm sna blianta amach romhainn. 

Freastal, a mhéid is féidir ar an 

éileamh ar áiseanna spóirt agus 

áineasa do gach aoisghrúpa laistigh 

de chomharsanachtaí 

Mar chuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha, déantar gach 

iarracht soláthar saoráidí spóirt a chuimsiú i bhforbairtí ar scála 

mór. 

 

Cuireadh tús le hoibreacha ar raon tionscadal bonneagair agus 

uasghrádaithe, a bhfuil cuid acu leagtha amach thíos: 

 Páirc uile-aimsire nua i bPáirc an Chloigín Ghoirm 

 Athchóiriú agus síneadh an phailliúin spóirt ag Pailliún 
Markievicz 

Suiteáladh Trealamh Giomnáisiam Allamuigh nua sna hionaid seo a 

leanas: 

 Páirc Darndál, Páirc Belcamp, Promanáid Chluain Tarbh, 
Páirc Choláiste Albert, Páirc Eamonn Ceannt, Spás 
Oscailte Bhóthar an Charnáin, Páirc Ghleann na Life, 
Faiche Bhaile Bhailcín agus Páirc Bhóthar na gCloch. 

 Rinneadh uasghrádú ar chlóis súgartha ag Páirc na dTor, 
Páirc Mount Bernard, Páirc na Cabraí, Páirc Choltraí agus 
Páirc Bhaile Sheáin 

 

Bhí gach ceann den 33 áis Spóirt agus Áineasa ag feidhmiú go 

hiomlán i rith 2018 agus lean siad ar aghaidh ag tairiscint réimse 

iomlán gníomhaíochtaí agus clár do gach aoisghrúpa. Gabhadh 

Oifigigh Forbartha Spóirt bhreise cómhaoinithe i 2018 do 

Lúthchleasaíocht (2) Rugbaí (2) agus FAI (3).  

Ba é Sportfest an chéad ócáid ar fud na cathrach le linn Seachtain 

Spóirt na hEorpa a chuimsigh tionscnaimh nua agus reatha chun 

gach duine a spreagadh bheith níos gníomhaí go fisiciúil.   

I measc na n-imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí a bhí ann cheana 

faoi bhrat Sportfest bhí: Great Dublin Bike Ride, Parkrun & Junior 

Parkrun, Craobhchomórtais Domhanda Laser Run, Sportfest 

Teaghlaigh, The Last Picnic.   

I measc na ngníomhaíochtaí nua a cruthaíodh le haghaidh 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 183 

Sportfest bhí: 10 gníomhachtú clubanna, oícheanta oscailte do 

shaoráid spórt Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 

seisiún blasta, seachtainí gníomhacha 3ú leibhéal agus 7 n-imeacht 

shuaitheanta.  Ghlac os cionn 2,000 duine páirt sna gníomhaíochtaí 

deiridh seo. 

Tuilleadh feabhais a chur ar Chuan 

Bhaile Átha Cliath mar acmhainn don 

fhiadhúlra, don áineas, agus mar áis 

nádúrtha lena ngabhann buntáistí 

eacnamaíochta, lena n-áirítear Oileán 

an Bhulla, Leithinis an Phoill Bhig 

agus an ceantar máguaird  

Deimhníodh Cuan Bhaile Átha Cliath mar bhithsféar molta 

d’Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 

Aontaithe (EOECNA), agus tá sí curtha san áireamh sa Phlean 

Forbartha chuige sin. Tá an Chomhairle Cathrach ag obair le 

Calafort Átha Cliath chun an cur chuige 'bogthaoibh’ a chur i 

bhfeidhm i Máistirphlean an Chalafoirt. Sa scéim CFS do Iarthar an 

Phoill Bhig, déantar foráil do leanúint ar aghaidh le spásanna glasa 

cósta 

Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag seachadadh na 

gcuspóirí atá i Straitéis um Chaomhnú agus Taighde 

Bithéagsúlachta i mBithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath 2016 – 2020  

a chuimsigh in 2018  

Gníomhaíochtaí agus imeachtaí oideachais agus feasachta ar nós 

Domhanda na mBogach, Cruinniú na Dothra, Tionscadal na 

gCadhan.  

Leanúint ar aghaidh leis an gclár Turais Fionnachtana Bithsféir. 

Cuireadh pleananna le dearadh Ionad Fionnachtana Bhá Bhaile 

Átha Cliath UNESCO chun cinn le ceapadh Foireann Deartha 

Chomhtháite a dhéanfaidh pleananna deartha a fhorbairt le linn 

2019. 

Acmhainn áineasa, taitneamhachta, 

rothaíochta agus siúil aibhneacha 

thart ar aibhneacha agus chanálacha 

Bhaile Átha Cliath a leathnú 

 

Polasaithe / cuspóirí sa Phlean Forbartha agus i bPleananna 

Ceantair Áitiúla (PCÁanna) / Criosanna Forbartha Straitéisí 

(CFSanna) chun na “páirceanna líneacha” le taobh aibhneacha na 

cathrach a shíneadh.  

 

Tá na Síreanna Campaí curtha san áireamh i bplean réimse phoiblí 

CFS.  

 

Bealach nua rothaíochta agus coisithe ar bhruacha na Canálach 

Ríoga - críochnaíodh dearadh mionsonraithe i Ráithe 4 2018 le 

haghaidh Chéim 2 agus Chéim 3 de Scéim na Canálach Ríoga 

agus tá an péire acu ag céim anois go dtosófar leis an tógáil i R1 

2019.  

 

Féarbhealach na Dothra - D'fhorbair comhairleoirí na roghanna 

tosaíochta atá ag teacht chun cinn don scéim. Rinneadh 

rannpháirtíocht phobail neamhreachtúil ar an rogha tosaíochta a bhí 

ag teacht chun cinn i Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2018. 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 184 

Comhairleoirí i mbun athbhreithnithe ar an scéim chun an 

aighneacht a fuarthas suas go dtí deireadh 2018 a chur san 

áireamh. 

 

Cuideoidh gníomhaíochtaí atá san áireamh sa chuid maidir le 

hIompar sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide leis 

an gcuspóir seo a bhaint amach    

 

I rith 2018 d'oibrigh Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha i gcomhar 

leis an Rannóg Chomhshaoil agus Iompair ar an mbeartas maidir le 

dearadh, forbairt agus bainistiú na bhFéarbhealaí - cosáin a bhfuil 

freagracht ag rothaithe agus ag úsáideoirí eile na bpáirceanna astu. 

 

Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí 

(CIDU) Inbhuanaithe a shíneadh de 

réir mar a thagann deiseanna chun 

cinn ar fud na Cathrach  

Le linn 2018, lean an Rannóg Chomhshaoil agus Iompair ar 

aghaidh ag tuairisciú ar gach Iarratas Pleanála agus ag tabhairt 

comhairle don Rannóg Phleanála maidir leis na cinntí cuí chun a 

chinntiú go gcuirtear polasaithe CCBÁC i bhfeidhm maidir le Córais 

Inbhuanaithe Draenála Uirbí (CIDU). 

Lean rannóg na Seirbhísí Uisce ar aghaidh ag obair le 

comhghleacaithe sa Rannóg Tithíochta agus Seirbhísí Páirceanna 

& Tírdhreacha chun réitigh CIDU a chur i bhfeidhm ar fud gach 

suíomh tithíochta atá faoi úinéireacht CCBÁC. 

Chuir Seirbhísí Uisce le Plean Gníomhaíochta Athrú Aeráide Bhaile 

Átha Cliath 2018 freisin. 

Tógadh na chéad chéimeanna i rith 2018 chun cur chuige níos 

comhtháite de chuid na Rannóige a bhunú maidir le hábhair na 

Creat-Treorach Uisce (CTU), ag ceangal na feidhme Pleanála agus 

Forbartha leis an bhfeidhm CTU agus le Bainistíocht Tuilte. I rith 

2019, táthar ag súil go bhforbrófar cur chuige “Cathair Bhaile Átha 

Cliath níos uileghabhálaiche” i leith limistéar foriomlán draenála 

uisce dromchla glas agus inbhuanaithe agus bainistíocht na 

ndobharlach.  

Le cuimsiú na gníomhartha sonracha maidir le CIDU sna 

Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide ar fud 4 Údarás 

Áitiúla Bhaile Átha Cliath, cuideofar leis an gcuspóir seo a chur i 

bhfeidhm.  

 

Cuirtear CIDU ar fáil go gníomhach i ngach tionscadal. I measc na 

dtreoirlínte maidir le crua-earraí tosaigh tá comhairle gur chóir dóibh 

a bheith tréscaoilte.  

Tá gá le córais draenála inbhuanaithe a sholáthar mar chuid de na 

tograí forbartha go léir atá beartaithe, agus cuirtear i bhfeidhm iad 

tríd an bPróiseas Bainistíochta Forbartha 
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Lean Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha ag obair leis an Oifig um 

Chosaint Tuilte chun roinnt tionscadal píolótach a chur chun cinn. 
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Sprioc 7   

Pobail rannpháirteacha agus ghníomhacha a fhorbairt chun cuimsiú sóisialta agus maireachtáil 

shláintiúil a chur chun cinn 

Cuspóir Dul chun cinn  

Tuilleadh forbartha fós a dhéanamh 

ar an gcaipiteal sóisialta, ar 

shaoránacht ghníomhach i bpobail 

na cathrach tríd an Líonra 

Comhpháirtíochta Poiblí, tríd an 

bPlean Áitiúil Eacnamaíoch & Pobail 

(PÁEP) agus trí bhearta eile    

 

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta do 2018 ina raibh 143 gníomh faoi 

na 12 sprioc ardleibhéil a aithníodh i bPlean Áitiúil Eacnamaíoch 

agus Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2021. Rinne an 

Grúpa Comhairleach maoirseacht ar an obair seo, a bhfuil 

ainmnithithe air ón gCoiste um Beartais Straitéiseacha um Fhorbairt 

Eacnamaíoch agus Fiontar agus ón gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil 

(LCDC). 

 

D'fhoilsigh LCDC Chathair Bhaile Átha Cliath, mar aon leis an 

gCoiste um Beartais Straitéiseacha um Fhorbairt Eacnamaíoch 

agus Fiontar (SPC), Plean Bliantúil 2018 den Phlean reachtúil 

Eacnamaíochta agus Pobail Áitiúil do Chathair Bhaile Átha Cliath 

2016-2021.  Áiríodh sa Phlean freisin próifíl socheacnamaíoch 

nuashonraithe do Chathair Bhaile Átha Cliath, bunaithe ar shonraí 

Dhaonáireamh 2016. 

 

Bhronn LCDC Chathair Bhaile Átha Cliath maoiniú de € 1,329,824 

ar 137 grúpa pobail agus deonach agus € 33,334 breise ar  

Bhothán na bhFear faoi Chlár Feabhsúcháin Pobail Chathair Bhaile 

Átha Cliath 2018.  Ceann de na critéir mheasúnaithe ba ea 

poitéinseal an tionscadail bheartaithe chun cur le Sprioc 5 de 

Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 

a bhaint amach.   

 

D'éirigh leis an LCDC € 75,000 a fháil faoin gCiste Éire Shláintiúil 

2018 chun gníomhartha áitiúla a chur i bhfeidhm a fhreagraíonn do 

chuspóirí an bheartais náisiúnta atá leagtha amach in Éire 

Shláintiúil, Creat um Sláinte agus Folláine Níos Fearr 2013 - 2025. 

 

Tá an LCDC freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar an gClár 

um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018 - 

2022 atá maoinithe go náisiúnta agus a sheachaid cúig eagraíocht 

ar conradh i gcúig 'Lota’ ar fud na Cathrach le buiséad foriomlán de 

€5.4 milliún in aghaidh na bliana.  In 2018, rinne an LCDC 

athbhreithnithe deireadh na bliana 2017 agus lár na bliana 2018.   

 

Thogh Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath 

(LRP) Rúnaíocht nua i mí na Nollag 2018 ina raibh 7 mball ón 3 
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cholún. 

 

Tháinig an Rúnaíocht le chéile 11 uair i rith 2018 agus d'eagraigh sí 

2 sheisiún Iomlánacha.  

Chomhoibrigh LRP CCBÁC leis na 3 Údarás Áitiúla i mBaile Átha 

Cliath chun bailiúchán comhshaoil a raibh freastal maith air a óstáil 

(120) in Aibreán 2018. 

Eagraíodh ceardlann lae ar Rialacháin um Chosaint Sonraí 

Ginearálta (GDPR) do Ghrúpaí LRP i mí an Mheithimh 2018 in 

Ionad Ché an Adhmaid.  

Cuireadh oiliúint scileanna meán ar SPCanna agus ar Ionadaithe 

Rúnaíochta LRP i mí an Mhárta 2018.  

Éascaíodh 9 gcruinniú Grúpa Nasc Míchumais i rith na bliana.  

Éascaíodh 5 gcruinniú Grúpa Nasc Comhshaoil i rith na bliana.  

 

D'éascaigh an LRP roinnt Comhairliúchán Poiblí le Ranna CCBÁC i 

rith na bliana. 

 

 

 

Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth 

Ghlac an t-aonad um Fhorbairt Eacnamaíoch bainistíocht ar 

phainéal taighde Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth agus rinne sé dhá 

shuirbhé in 2018, ceann amháin ar Chultúr agus an dara ceann ar 

Miondíol agus Itheacháin i mBaile Átha Cliath.   

 

Tá os cionn 3,000 duine cláraithe ar an bpainéal Do Bhaile Átha 

Cliath Do Ghuth agus rinneadh tuilleadh oibre chun an painéal a 

chur chun cinn chun comharthaí nua a bhaint amach.  

 

Cuireadh torthaí na suirbhéanna faoi bhráid an Choiste um Beartais 

Straitéiseacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontair agus 

scaipeadh iad ar raon páirtithe leasmhara inmheánacha agus 

seachtracha eile. 

 

Tacú le rannpháirtíocht an phobail i 

sábháilteacht agus slándáil a chur 

san áireamh ag an leibhéal áitiúil 

 

Cuireann Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (DFB), mar sheirbhís 

leighis agus tarrthála éigeandála bunaithe ar dhóiteán, raon 

seirbhísí ar fáil do na daoine, do na pobail, do na gnóthais, don 

bhonneagar agus don tionscal chuig na ceithre cheantar údaráis 

áitiúla i mBaile Átha Cliath a chlúdaíonn achar de níos mó ná 356 

ciliméadar cearnach, agus daonra de 1.35 milliún cónaitheoir.  

  

In 2018, láimhseáil Ionad Cumarsáide Réigiún an Oirthir (ERCC) 
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DFB breis agus 185,000 glao éigeandála, méadú de 14% ar an líon 

112/999 glao i gcomparáid le 2017 agus méadú de 13% ar 

ghlaonna a bhain le hotharchairr i rith na bliana agus méadú ar 

ghlao na seirbhíse dóiteáin faoi 17%.   

Bhí an samhradh eisceachtúil tirim mar phríomhthiománaí le 

haghaidh méadú ar ghníomhaíocht dóiteáin i mBaile Átha Cliath 

agus go Náisiúnta.   

Le linn Stoirm Emma, bhí codanna móra d'Éirinn clúdaithe ag 

stoirm sneachta ag tús mhí an Mhárta, agus fuair an ERCC 1,705 

glao iomlán thar thréimhse 48 uair an chloig agus dhéileálil sé ar an 

meán le níos mó ná 340 glao in aghaidh an lae le linn na tréimhse 

fada seo de dhrochaimsir.   

Is é Oíche Shamhna an lá agus an oíche is gnóthaí de ghnáth le 

glaonna éigeandála dóiteáin agus otharchairr a phróiseáil agus 

níorbh aon eisceacht é 2018. 

In 2018 bhí 103,071 slógadh éigeandála seirbhíse leighis. 

Cuirtear oiliúint ar gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha mar 

Pharaimhíochaineoirí agus rothlaíonn siad go leanúnach idir 

dualgais comhraic dóiteáin agus EMS.   

Tá beirt pharaimhíochaineoirí ar fáil i gcabhlach DFB de 12 

otharcharr éigeandála atá ar fáil le freagairt 24 uair sa lá, 365 lá sa 

bhliain.  Ina theannta sin, tá 21 fearas dóiteáin túslíne ann agus tá 

suas le 120 paraimhíochaineoir ar fáil chun freagairt ar bhonn 

laethúil.   

 

I measc na dtorthaí cliniciúla in 2018 a léiríonn an tSeirbhís Leighis 

Éigeandála Bunaithe ar Dhóiteáin tá: 

 Cóireáil agus iompar de 57,170 othar chuig an ospidéal 

 Rinneadh 3,670 eachtra leighis chriticiúil a bhainistiú 

 Rinneadh 398 gabháltas cairdiach a bhainistiú 
 

Chabhraigh DFB le 29 breithe réamh-ospidéil a sheachadadh. 

 

Tá DFB réamhghníomhach go háirithe maidir le Sábháilteacht 

Dóiteáin. Is é an cuspóir a bhaineann le cosc dóiteáin ná 

sábháilteacht ó dhóiteán poiblí a chur chun cinn trí oideachas agus 

comhairle, chun a chinntiú go gcloítear le caighdeáin sábháilteachta 

dóiteáin i bhfoirgnimh atá ann cheana féin agus chun an cleachtas 

is fearr a chinntiú maidir le sábháilteacht dóiteáin i bhfoirgnimh nua 

agus i bhfoirgnimh atá ann cheana féin.  

 

Tá ról níos tábhachtaí ag Sábháilteacht Dóiteáin Pobail i 

gcomhlíonadh sprioc fhoriomlán DFB maidir le beatha a chosaint 

agus gortú / caillteanas ó dhóiteán a chosc. Ciallaíonn 
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Sábháilteacht Dóiteáin Phobail sábháilteacht dóiteáin a chur chun 

cinn sa phobal, lena n-áirítear sa bhaile cibé acu i dtithe nó in 

árasán. Tá roinnt tionscnamh agus clár curtha i bhfeidhm ag DFB ar 

nós an chláir Bunscoile, feachtais ag tráthanna éagsúla den bhliain 

lena n-áirítear Seachtain Sábháilteachta Dóiteáin, Oíche Shamhna 

agus an Nollaig.  

 

Leanann DFB ag baint úsáide as ardáin na meán sóisialta, chun 

teagmháil a dhéanamh leis an bpobal trí theachtaireachtaí a 

bhaineann le Sábháilteacht Dóiteáin agus Teagmhais ar fhreastail 

siad orthu, ina gcuirtear béim ar shábháilteacht agus feasacht ó 

dhóiteán. Déantar poiblíocht freisin ar fheachtais um Shábháilteacht 

ó Dhóiteán. Tá tóir ag an bpobal ar ardáin na meán sóisialta agus 

meastar gur próiseas riachtanach iad chun ár dteachtaireacht 

Sábháilteachta Dóiteáin a sheachadadh don phobal, anois agus 

amach anseo. 

 

Bliain an-ghnóthach a bhí in 2018 d'Ionad Oiliúna DFB. 

Chríochnaigh 1 Rang Earcaíochta de 27 mac léinn a n-oiliúint agus 

chríochnaigh 48 mac léinn an clár paraimhíochaineachta i gcomhar 

le Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn. 

 

Cinntíonn an DFB go bhfuil sé réidh le haghaidh freagairt 

chomhordaitheidirghníomhaireachta ar mhóréigeandálaí a 

eascraíonn as imeachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta,  mar 

shampla tine, timpistí iompair, teagmhais a bhaineann le substaintí 

guaiseacha agus drochaimsir ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach ag 

teacht leis an gCreat le haghaidh Mór Éigeandálaí.  

In 2018 rinne an DFB comhordú ar chruinnithe agus ar 

ghníomhaíochtaí Ghrúpa Stiúrtha Bainistíochta Géarchéime 

CCBÁC, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean 

Móréigeandála agus Drochaimsire.  

 

Bhí ról mór ag DFB freisin ag obair leis an nGrúpa Oibre 

Réigiúnach Thoir chun Clár Oibre Idirghníomhaireachta a chur ar 

fáil de réir an chláir oibre náisiúnta. Chabhraigh an obair seo go 

mór le sneachta géar an gheimhridh a bhí ann go luath in 2018. 

 

Cabhraíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála 

túslíne le linn tubaistí nádúrtha agus / nó móréigeandálaí.  

Soláthraíonn Aonad Cosanta Sibhialta Bhaile Átha Cliath tacaíocht 

dara líne do gach údarás áitiúil sa réigiún i gcás éigeandálaí.   
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Cuireann an tAonad tacaíocht dara líne ar fáil freisin do bhriogáid 

dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus tá baint leanúnach aici le rialú slua, 

Tarrtháil Uisce, Clúdach Dóiteáin agus Tacaíocht Leighis a 

sholáthar ag raon imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae Bhaile 

Átha Cliath. 

Tacaíonn Cosaint Shibhialta leis na céadta imeachtaí pobail i rith na 

bliana freisin. Ina measc seo tá imeachtaí móra cosúil le seónna 

aeir, longa arda, ceolchoirmeacha agus féilte, imeachtaí spóirt 

chomh maith le tacú le himeachtaí áitiúla níos lú ar nós paráidí. 

 

Bliain an-ghnóthach a bhí in 2018 do Chosaint Shibhialta Bhaile 

Átha Cliath le 343 Imeacht Pobail, 9 n-Oibríocht Chuardaigh agus 

Tarrthála (aimsíodh 3 chorp), agus 442 Óglaigh na hÉireann le 

haghaidh Aimsir Ghéar.  

 

Glaodh amach Max - an madra Braite Taisí Daonna (HRD) ar 23 

ócáid éagsúla anuraidh lena n-áirítear roinnt uaireanta chun cuidiú 

leis na Gardaí ag láithreacha coireachta.  

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 

gcreat straitéiseach ar chomhtháthú 

“I dTreo Comhtháthaithe” 

Chuir an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta príomhghnéithe de 

Straitéis Comhtháthaithe 2016-2013 i bhfeidhm.  

 

I measc na dtionscnamh bhí:  

 Feachtas clárúcháin vótálaithe imirceach. 

 Imeacht fiontraithe imirceach i gcomhar leis an Oifig 
Fiontair Áitiúil.  

 Tacaíocht leanúnach don tSeirbhís Teanga Idirchultúrtha 
d'Imircigh 

 Tacaíocht le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
idirchultúrtha 

 Forbraíodh oiliúint frithchiníochais agus Idirchultúrtha 
d'fhoireann tosaigh Tithíochta 

 

Páirt a ghlacadh leis na 

gníomhaireachtaí reachtúla ábhartha 

eile chun an Straitéis Náisiúnta a 

sheachadadh do leanaí agus do 

dhaoine óga 

 

 

 

Comhordú agus seachadadh chlár Chomhairle a nÓg Chathair 

Bhaile Átha Cliath. Tá 63 ball tofa idir Comhairle na nÓg i mBaile 

Átha Cliath idir 11 agus 18 mbliana d'aois.  

 

Tagann baill thofa ó Chathair Bhaile Átha Cliath. Reáchtáiltear ocht 

n-áit do dhaoine óga nach gcloistear go minic. Toghtar baill ag baill 

CGB Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus bíonn téarma 

dhá bhliain acu. 

 

Chuaigh baill Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i dteagmháil 

le heagraíochtaí éagsúla meabhairshláinte chun a n-ábhar oibre 

2018 ar shláinte mheabhrach agus ar fholláine na hóige a 

sheachadadh.   
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D'oibrigh an Rannóg Spóirt agus Áineasa leis an Roinn Leanaí 

agus Gnóthaí Óige agus le Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair 

Bhaile Átha Cliath tríd an gCiste Áiseanna agus Seirbhísí do 

Dhaoine Óga. 

Bainistiú a dhéanamh ar bheartais 

agus prótacail um chuimsiú sóisialta 

trí líonra oifigí ceantair na Comhairle 

Cathrach. 

 

 

Bhí Ceiliúradh Chuimsiú Sóisialta ar siúl le linn seachtaine sa 

bhliain 2018 agus thosaigh sé an 24 Meán Fómhair. 

 

Reáchtáladh os cionn 20 imeacht agus gníomhaíocht i bpobail ar 

fud na cathrach a bhí eagraithe agus seachadta ag grúpaí pobail 

iad féin, lena n-áirítear grúpaí faoi stiúir imirceach, daoine faoi 

mhíchumas, Leabharlanna agus Cuimsiú Sóisialta, Forbairt Pobail 

agus Sóisialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an 

Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine. 

 

Áiríodh ar an gclár: 

 Óige Imirceach ag stiúradh plé ar Chomhtháthú  

 Féile Soilse Diwali 

 Thacaigh sé le Tionscadal BABYBE i Limistéar an Lár 
Theas  

 Lá spóirt do dhaoine os cionn 55 bliain d'aois i bPáirc 
Chnocán Doirinne  

 An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta  

 Seoladh agus foilsíodh an tionscadal scéalaíochta 
idirchultúrtha 

 Thug sé tacaíocht do lá spraoi teaghlaigh Mhol Teaghlaigh 
an Chaisleáin Ghlais  

 Lá Spóirt do Dhaoine Scothaosta  

 Rith Spraoi Pobail i gcomhar le NEIC agus leis an nGarda 
Síochána  

 “Bring Me Back Alive” tionscadal um fhéinmharú a chosc i 
bhFionnghlas don Lucht Siúil 

 Imeacht idirchultúrtha Neipeal Éireann   
 

Lean an tsraith “Let's Walk and Talk” ar aghaidh in 2018 le 18 

siúlóid speisialta lena n-áirítear Ulysses Goes Wild, siúlóid 

reiligiúnach le heaglaisí agus toibreacha Siúlóid Oíche Shamhna 

Baile Átha Cliath rómánsúil, agus siúlóidí seachtainiúla i nGaeilge, 

Spáinnis agus Fraincis. 

 

 

 

Thug Aonad um Chuimsiú Sóisialta, i gcomhréir le Straitéis 

Comhtháthaithe, an Straitéis Lucht Siúil agus na Romach agus an 

Straitéis Míchumais, maoiniú agus tacaíocht do chláir agus 

gníomhaíocht a bhaineann leis na réimsí seo i rith na bliana, is iad 

seo roinnt samplaí:  

 Taispeáin an Cárta Dearg don Chiníochas “Lá chun Dearg 
a Chaitheamh”  
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 Cuireadh oiliúint in aghaidh an chiníochais i bhfeidhm i 
measc na Foirne Tithíochta túslíne, ag teacht le Dualgas na 
hEarnála Poiblí de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath  

 Tacaíocht tugtha do Lá um Spás a Dhéanamh do dhaoine 
faoi mhíchumas  

 Bunaíodh meitheal beag don Lucht Siúil agus é mar aidhm 
aige a bheith mar chuid de ghrúpa ceangail leis an PPN 

 

Thacaigh sé le Fóram Idirchreidmheach Chathair Bhaile Átha Cliath 

ina ngníomhaíocht leanúnach agus ina bhFéile MEASC. 
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An Áit le Bheith 

 

I gcás cuairteoirí, an luchta gnó agus ár muintire, 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 

áit a mheallann a lán turasóirí. 

 

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) tar éis 

comhpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt le Fáilte Éireann chun Baile 

Átha Cliath a chur chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta. 

Áirítear leis sin tacaíocht le haghaidh mórfhéilte chun an chathair a 

bheochan agus pleanáil chun tosaigh a dhéanamh maidir le treorú 

agus eispéireas cuairteoirí a fhorbairt i gceantar na ndugaí agus cois 

cósta.  

Lean CCBÁC dá gcomhpháirtíocht le Fáilte maidir le hócáidí móra 

agus féilte a sholáthar in 2018 

 

Tá na féilte seo fós ag cur go mór le cúrsaí turasóireachta sa 

chathair, le Féile Pádraig agus Féile Bram Stoker ainmnithe sa chúig 

fhéile dheireanacha sa chatagóir ‘An Fhéile/Imeacht is Fearr’ ag 

Gradaim Thionscal Turasóireachta na hÉireann, 2018. 

 

I measc na n-ócáidí tacaithe eile a chruthaigh tairbhí eacnamaíochta 

agus turasóireachta don Chathair in 2018, tá: 

 City Spectacular 

 Tradfest 

 Battle for the Bay 

 Maratón Chathair Bhaile Átha Cliath 

 Hotter than July 

 Bloom in the Park 
 

Clár comhtháite maidir le forbairt 

na n-ealaíon, féilte agus imeachtaí 

cultúrtha a thacú agus a éascú 

 

 

Tá an Oifig nua um Athrú Aeráide tar éis idirchaidreamh a 

dhéanamh le hAonaid Imeachtaí, Dramhaíola agus Bruscair de 

chuid CCBÁC chun gníomhartha sonracha a chur san áireamh sa 

Dréacht-Phlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide maidir le féilte 

agus imeachtaí níos inbhuanaithe a reáchtáil, i.e. plaistigh úsáide 

aonuaire, srl.  

 

Leagtar amach i bPlean Ealaíona 2014-2018 de chuid CCBÁC 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 194 

feidhm agus réimsí oibre Oifig Ealaín Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Seo thíos  cuid  de  na  cláir  agus  na  tionscadail  a sholáthair Oifig 

na nEalaíon in 2018: 

 Mar thoradh ar iarratas ar an gCiste Forbartha um 
Athnuachan Uirbeach chun spásanna oibre d’ealaíontóirí a 
fhorbairt, fuarthas deontas €200,000 chun staidéar 
féidearthachta a dhéanamh i ndáil le tionscadal €20m ina 
gcuirfear spásanna oibre ar fáil d’ealaíontóirí in dá áit i 
gCathair BÁC. 

 Ceoldráma faoin Aer – 4 imeacht.  

 Féile Bhliain Nua na Síneach  

 Féile Musictown  

 An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta – 29 ionad,75 imeacht. 

 Taispeánadh saothair 30 Ealaíontóir sa Ghailearaí Lab 

 Reáchtáladh an chéad chruinniú den Fhóram Ealaín Sráide 
agus rinneadh cinneadh léiritheoirí agus ealaíontóirí a bheith 
páirteach ann amach anseo 

 Clár Cónaithe 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, na hAmharc-
Ealaíona agus Amharclannaíocht ina gcuid de  

 Clár um Ealaín Leanaí i Leabharlanna  

 Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath - 330 ionad  

 €530,000 íoctha mar Dheontais Ealaíon 

 €20,000 íoctha mar Sparánachtaí 

 €280,000 caite ar chláreagrú le hEalaíontóirí agus 
Eagraíochtaí Ealaíon 

 Tugadh tacaíocht do Chlár na nEalaíon Poiblí trí aire agus 
cothabháil a sholáthar do bhailiúchán ealaíon poiblí na 
Cathrach  

 Suiteáladh an saothar ealaíne poiblí i Leabharlann Shráid 
Chaoimhín. 

 Chuir Eileen McDonagh an dealbh choimisiúnaithe ‘Eyes for 
You’ le haghaidh na scéime tithíochta Taobh na Páirce i 
mBéal Maighne, Co. Bhaile Átha Cliath i gcrích.   

 Cuireadh oiliúint ar 35 múinteoir, ealaíontóir agus 
oideachasóir ealaíne leis an tionscadal Straitéisí Smaoinimh 
Físe 

 Fuair an tionscadal AE “Permission to Wonder” €96,000 
agus reáchtáladh na chéad 3 sheisiúin oiliúna le 6 chathair 
AE, 24 oiliúnaí agus 30 scoil páirteach ann.  

 Reáchtáladh ‘an Urgent Enquiry’ - meitheal machnaimh 
CCBÁC maidir leis an tionscadal taighde seo chun 
iniúchadh a dhéanamh ar shamhlacha coimisiúnaithe i 
réimse na hEalaíne agus na Bithéagsúlachta.  

 Tharla Dáil Óige Bhaile Átha Cliath i dTeach an Ardmhéara, 
agus ba shárthaispeántas é ar an mbealach a thacaíonn 
CCBÁC le leanaí agus daoine óga. 

 Imeachtaí Chruinniú na nÓg de chuid Éire Chruthaitheach in 
Oifig na nEalaíon agus i bPáirc na Saoirse 

 I AM BABA - seó le haghaidh leanaí 0-12 mhí 

 Clár Oiliúna Náisiúnta do Mhúinteoirí Ealaíontóirí 
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Cuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

(Clár Forbartha Cultúir) 

Bunaithe i mí an Mhárta 2018, reáchtálann Cuideachta Cultúir Bhaile 

Átha Cliath tionscnaimh agus foirgnimh chultúir ar fud na cathrach 

thar ceann CCBÁC agus mhuintir Bhaile Átha Cliath. Tríd an 

gcomhoibriú a dhéanann an chuideachta le saoránaigh, pobail, 

eagraíochtaí cultúir, gnólachtaí, agus CCBÁC í féin, tá obair na 

cuideachta dírithe ar eispéiris chultúir a dhaingniú agus 

rannpháirtíocht chultúir a mhéadú ar fud phobail Bhaile Átha Cliath. 

Rinne an chuideachta muintir Bhaile Átha Cliatha a nascadh dá 

gcathair trí chúrsaí cultúir agus comhrá, daoine a ghníomhú agus a 

chumhachtú trí chultúr a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i gcultúir 

na Cathrach. Tháinig na hamhábhair ar fad le haghaidh ár gclár uile 

ónár dteagmháil leanúnach le saoránaigh Bhaile Átha Cliath 2018.  

 

Cruinniú na nÓg de chuid CCBÁC (Clár Forbartha Cultúir) 

Ba í Cuideachta Cultúir CCBÁC a reáchtáil Cruinniú na nÓg de 

chuid CCBÁC i mí an Mheithimh 2018. Chuir an ócáid sin ar chumas 

daoine óga rochtain a fháil ar chruthaitheacht san áit a bhfuil cónaí 

orthu, ina bpobail féin, lena gcairde agus a muintir agus bhain 

saorchead isteach le gach ceann de na himeachtaí. Rinne Cruinniú 

na nÓg réimse leathan gníomhaíochtaí cruthaitheacha a fhorbairt, a 

chur i láthair agus a chur chun cinn i Leabharlanna, ionaid chultúir, 

saoráidí comhairle agus spásanna pobail ar fud limistéar riaracháin 

CCBÁC. 

 

Reáchtáladh breis agus 100 imeacht, gníomhaíocht agus ceardlann 

ar fud Bhaile Átha Cliath an lá sin, lena n-áirítear cinn arna n-éascú 

ag Leabharlann & Cartlann Phoiblí Bhaile Átha Cliath a i 21 

Leabharlann, 9 bhfoirgneamh cultúir, páirceanna áitiúla agus Oifig 

Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath. 

 

An Chomharsanacht Náisiúnta 2018 (Clár Forbartha Cultúir) 

Tháinig deireadh leis an tionscadal an-rathúil ‘An Chomharsanacht 

Náisiúnta’ 2017/2018 i mí na Bealtaine 2018.  

 

Chuathas i dteagmháil le 22 comharsanacht ar fud na cathrach lena 

linn. D’oibrigh 35 grúpa pobail le 47 ealaíontóir ar fud an chontae. 

Chothaigh sé naisc idir ealaíontóirí, grúpaí is sráidbhailte agus 

Leabharlanna, músaeim agus áiteanna cruthaitheacha chun a 

dtuiscint orthu féin agus ar a chéile a dhoimhniú.  

 

14 Sráid Henrietta (Clár Turasóireachta & Oidhreachta) 

Ar an 14 Meán Fómhair 2018, rinne Cuideachta Cultúir CCBÁC an 
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áit is nuaí chun cuairteoirí a mhealladh a oscailt go hoifigiúil, is é sin 

14 Sráid Henrietta. Lonnaithe i dteach cathrach Seoirseach sa lár-

chathair Thuaidh, insíonn 14 Sráid Henrietta scéal na n-athruithe ar 

fad a tharla don fhoirgneamh sin, óna áilleacht Sheoirseach sna 18ú 

haois déag, go tionóntán sa 19ú haois déag go dtí na 1970idí. Trí 

dhaoine agus cuimhne, tá sé mar aidhm ag an áit seo tuiscint níos 

fearr a chothú ar stair an tsaoil uirbigh agus na tithíochta in Éirinn. 

Agus scéalta, eispéiris phearsanta agus giuirléidí iar-chónaitheoirí 

na dtionóntán seo, chomh maith le taighde leanúnach maidir le 

cúrsaí sóisialta agus ailtireachta, déanann an músaem stair 

thionóntáin Bhaile Átha Cliath a bhailiú, a léirmhíniú agus a 

chaomhnú.  

 

Iniúchadh agus Léarscáil Chultúir (Bunachar sonraí BEO de 

Bhonneagar Cultúir agus Pobail agus Braisle Cruthaitheach - 

soláthar faisnéise ar a bhfuil fáil inmheánach & sheachtrach) 

Leanadh leis an obair in 2018 ar Léarscáil Chultúir Bhaile Átha 

Cliath, tionscadal ina bhfuil bunachar sonraí cuimsitheach á fhorbairt 

(a nascfaidh leis an gcóras faisnéise geografaí go hinmheánach) 

agus suíomh gréasáin atá éasca lena úsáid maidir le cúrsaí cultúir 

sa chathair. Cuimseofar ann na healaíona, oidhreacht, spórt, 

caitheamh aimsire, bia, eolaíocht, an comhshaol agus go leor eile, trí 

shonraí ó rannóga de chuid CCBÁC agus trí shuirbhéanna agus 

naisc le go leor comhlachtaí ar fud Bhaile Átha Cliath.  

Is éard a bheidh i gceist do phobal Bhaile Átha Cliath ná suíomh 

gréasáin (teideal oibre: “Cultúr i nGar Duit”) ar ar féidir le daoine i 

mBaile Átha Cliath, cibé an bhfuil siad ina gcónaí ann nó ann ar 

cuairt, teacht ar eolas agus cinntí a dhéanamh maidir leis an gcultúr 

atá i ngar dóibh, lena n-áirítear spásanna pobail, soláthraithe cultúir, 

saoráidí spóirt, ionaid agus go leor leor eile a bhaineann le saol 

cultúir na cathrach. I gcás na gcodanna den suíomh a bhaineann le 

CCBÁC, beidh teacht ar na sonraí trí chórais inmheánacha atá ann 

cheana féin.  

 

D’eagraigh Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, an Hugh Lane 

ceithre thaispeántas éagsúil in 2018 agus clár dar teideal ‘Traveller 

Collection’ sa dánlann i gcomhar le CREATE agus an t-ealaíontóir 

Seamus Nolan.  

 

Lean an Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath le 

hidirchaidreamh a dhéanamh le scoileanna: 

 Tugadh 320 turas treoraithe  

 Éascaíodh 166 turas treoraithe réamheagraithe den dánlann   

 Reáchtáladh 5 mhaidin staidéir   
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 Eagraíodh 18 léacht speisialta agus comhrá caife ar an 
gCéadaoin le linn na bliana   

 Reáchtáladh 14 ceardlann péintéireachta/líníochta do 
dhaoine fásta  

 Reáchtáladh 31 ceardlann teaghlaigh  
 

Ghlac an dánlann páirt freisin sna himeachtaí seo a leanas: 

 Féile Bhliain Nua na Síneach 

 Lá Fhéile Pádraig 

 Féile Shoilse an Gheimhridh 

 Féile na Staire 

 Féile Scannáin Bhóthar an tSíoda  

 Deireadh Seachtaine Ghailearaí Bhaile Átha Cliath 

 Oíche an Chultúir (901 cuairteoir)  

 Bealtaine 

 Cathair Amháin, Leabhar Amháin 

 Seachtain na hOidhreachta  

 Teach Oscailte Fhoras Ailtireachta na hÉireann 

 An tSeachtain Eolaíochta  

 Sraith léachtaí Scoil Cathrach Bhaile Átha Cliath - Lá 
Náisiúnta Líníochta 

 Feachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach 

 An Fhéile Rúiseach  
 

Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath 

D’fhreastail 31,537 duine ar 858 imeacht i mbrainsí leabharlainne 

agus in ionaid eile. 

 

Na cláir a fógraíodh i mbróisiúir an earraigh, an tsamhraidh agus an 

fhómhair, tá siad nasctha le cláir théamacha náisiúnta agus 

chathrach, lena n-áirítear Bealtaine; feachtas léitheoireachta 

Summer Stars; an tSeachtain Oidhreachta; Féile na Leabhar do 

Leanaí; an tSeachtain Eolaíochta; Right to Read; Work Matters, 

agus Éire Shláintiúil. 

Rinne Clár Cuimhneacháin na Comhairle ceiliúradh ar imeachtaí 

ábhartha Dheich mBliana na gCuimhneachán, lena n-áirítear Acht 

Ionadaíocht na nDaoine agus deireadh an Chéad Chogadh 

Domhanda. I measc na ngníomhaíochtaí a reáchtáladh, bhí clár na 

staraithe cónaithe, scéim deontais pobail, digitiú, léachtaí, 

taispeántais agus foilseacháin. Trí idirchaidreamh a dhéanamh le 

hOifigeach na nEalaíon chun Ealaíon do Leanaí a chomhordú i 

leabharlanna, cinntítear go mbíonn deis ag leanaí peirspictíocht 

iomlánaíoch a fháil ar a dtimpeallacht, trí rince, trí amharclannaíocht, 

trí ealaíon agus trí cheol.  

 

Mar chuid d’Fhéile Staire Bhaile Átha Cliath, d’fhreastail 8,566 duine 

ar 141 léacht agus aoichaint saor in aisce i gCaisleán Bhaile Átha 

Cliath, i mbrainsí leabharlainne agus in ionaid eile.  

 

Áirítear i measc clár staire & oidhreachta eile Sraith Leachtaí Halla 
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na Cathrach; an Seachtain na hOidhreachta, léacht bhliantúil 

leabharlann Gilbert. 

A bheith gníomhach i mbun 

tairisceana agus dul sa tóir ar 

mhórimeachtaí don Chathair.  

 

 

Óstálfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Chomhdháil 

Idirnáisiúnta Rothaíochta ‘Velo-city 2019’ san Ionad Comhdhála, 

Baile Átha Cliath, 25-28 Meitheamh 2019.  

Is cruinniú mullaigh domhanda bliantúil maidir le cúrsaí rothaíochta é 

Velo-city agus féachann sé le beartais, pleanáil agus soláthar i ndáil 

le gnéithe uile na rothaíochta a fheabhsú agus meastar é mar 

phríomhfhóram an domhain chun saineolas agus dea-chleachtas na 

rothaíochta idirnáisiúnta a chomhroinnt. 

Ar ndóigh, meallann na comhdhálacha seo daoine a bhfuil suim acu 

sa rothaíocht, ach mealltar freisin daoine a bhfuil baint acu sna 

réimsí seo a leanas: beartas uirbeach agus bonneagair; 

teicneolaíocht; sláinte; athrú iompraíochta; sábháilteacht ar bhóithre; 

an comhshaol; agus córais iompar go ginearálta. Fuaireamar líon 

mór iarratas ardchaighdeáin chun labhairt ag an gcomhdháil agus tá 

dréachtchlár na comhdhála ar fáil anois ar an suíomh idirlín seo: 

www.velo-city2019.com 

Meastar go dtabharfaidh an chomhdháil líon mór toscairí agus 

saineolaithe cáiliúla an domhain go Baile Átha Cliath agus go 

mbeidh sí ina dheis iontach chun rothaíocht a chur chun cinn sa 

chathair chomh maith.  

D’éirigh leis an iarratas a rinne CCBÁC i gcomhar le Cumann Peile 

na hÉireann agus le tacaíocht iomlán Rialtais na hÉireann (in 2014) 

chun comhóstáil a dhéanamh ar UEFA Euro 2020.   

As roinnt mhaith cathracha, roghnaigh UEFA Baile Átha Cliath chun 

an Tarraingt don Chomórtas Cáilithe a óstáil. Reáchtáladh an 

tarraingt san Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath, Dé Domhnaigh an 

2 Nollaig. D’fhéach 140 milliún duine ar fud na hEorpa ar an tarraingt 

ar an teilifís.  An oíche roimhe sin, d’óstáil an Ardmhéara dinnéar 

oifigiúil sa Seomra Cruinn le haghaidh toscairí UEFA ó áiteanna ar 

fud na hEorpa. B’fhiú imeachtaí na seachtaine thart ar €2 milliún don 

chathair. 

Chun ócáid stairiúil na tarraingthe seo a chomóradh, reáchtáil 

CCBÁC, i gcomhar le Cumann Peile na hÉireann, Street Legends, 

imeachtaí peile ar thrí oíche éagsúil i bpobail sa lár-Chathair 

Thuaidh, lena n-áirítear Sráid Eachroma, Cearnóg Mhuinseo agus 

Sráid na Coitiantachta. An cuspóir a bhain leis na himeachtaí sin ná 

ceangal a chothú idir muintir Bhaile Átha Cliath agus EURO 2020. 

D’fhreastail breis agus 2000 rannpháirtithe ar na Street Legends thar 

na trí oíche. I measc na n-imeachtaí eile a reáchtáladh, tógadh Corn 

Chraobhchomórtas na hEorpa ar cuairt chuig roinnt scoileanna 

áitiúla.  Chomh maith leis sin, cuireadh Lógó Euro 2020 i soilse ar 

http://www.velo-city2019.com/


 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 199 

Dhroichead Samuel Beckett agus bratacha na dtíortha ósta freisin. 

 

Maidir le Soilse an Gheimhridh, is tionscnamh nua é a rinne CCBÁC 

a mhaoiniú go hiomlán agus a eagrú in 2018.  Mar chuid den 

tionscadal, cruthaíodh sraith uathúil soilsithe ag cuid de na foirgnimh 

agus sainchomharthaí is cáiliúla sa Chathair mar chuid de 

cheiliúradh na Nollag.   

 

Bhí sé mar aidhm ag Soilse an Gheimhridh Cathair BÁC a chur i 

measc chathracha eile an domhain a bhfuil cáil orthu as a soilse, 

agus deis a thabhairt do shaoránaigh uile taitneamh a bhaint as an 

gcathair, nuair ba mhian leo féin, gan aon chuid de na himpleachtaí 

ó thaobh sábháilteacht poiblí nó bainistíocht sluaite agus a 

bhaineann le himeachtaí eile.  D’éirigh chomh maith sin leis an 

tionscadal go bhfuil plean ann é a leathnú in 2019. 

 

Mar thoradh ar an tacaíocht a thug CCBÁC do Chlasaic Aer Lingus 

um Peil na gColáistí, beidh sraith 5 bliana de na cluichí ardphróifíle 

sin á tabhairt don Chathair ón mbliain 2020. Is léir go mbaineann 

tairbhe eacnamaíoch thar na bearta don Chathair le cluichí ag an 

leibhéal seo, idir tairbhe díreach agus tairbhe indíreach. 

Comhpháirtíocht nua Spóirt agus 

Folláine don Chathair 

 

 

Tá an Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine ar an bhfód ó 

dheireadh 2015. Cuireadh an Straitéis i bhfeidhm ó 2017 ar aghaidh. 

Tagann Bord Comhairleach na Comhpháirtíochta Spóirt agus 

Folláine le chéile gach ré mí.    

Buaicphointí 2018 

Dúshlán 5 Alive an Ardmhéara: Ba é 2018 an 6ú bliain den 

dúshlán seo lena mbaineann 5 rás thart ar 5km an ceann ó fhéilire 

ráis Bhaile Átha Cliath.  Cuireadh tús le 5 Alive an Ardmhéara ar an 

1 Eanáir agus tháinig deireadh leis ag deireadh mí an Mhárta. Ghlac 

breis agus 400 duine páirt agus ba thosaitheoirí an chuid ba mhó 

díobh.   

Clár Athrú don Bheatha: seo clár 8 seachtaine a reáchtáiltear go 

bliantúil ó 2013 agus atá deartha chun tacú le daoine chun a bheith 

níos gníomhaí go fisiciúil ar bhonn rialta agus bia níos sláintiúla a 

ithe. Rinneadh clár 2018 a leathnú go suntasach le maoiniú ó Éire 

Shláintiúil agus ghlac thart ar 350 rannpháirtithe ar fud na cathrach 

páirt ann.   

Lá na Seaimpíní: lá spóirt ilghníomhach le haghaidh 85 duine fásta 

atá faoi mhíchumas intleachtúil. 

Lá Spóirt do Dhaoine Breacaosta: Ghlac 400 duine páirt i spóirt 

agus gníomhaíochtaí éagsúla in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Lá ‘GAGA’:  Mar chuid den Lá GAGA (Get All Girls Active), ghlac 

breis agus 6,000 duine páirt i thart ar 120 gníomhaíocht in 55 áit ar 
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fud na cathrach.   

An caidreamh le cathracha 

idirnáisiúnta eile a fhorbairt agus a 

fheabhsú. 

 

 

 

Le linn na bliana, rinne an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta  

naisc agus caidrimh idirnáisiúnta a cuireann leis an gcathair, a 

geilleagar agus a pobail a fheabhsú, a chothabháil agus a chur chun 

cinn.  Seo thíos achoimre ar na gníomhaíochtaí sin: 

 

Beijing (Comh-Chathair) Thug Comhalta de Lár-Choiste Bhiúró 

Polaitiúil Pháirtí Cumannach na Síne agus Rúnaí Choiste Bardasach 

Beijing cuairt dhá lá ar Éirinn agus bhuail siad leis an Ardmhéara, 

Príomhfheidhmeannach, comhaltaí na foirne ardbhainistíochta agus 

oifigigh chun bainistiú na cathrach, pleanáil agus forbairt uirbeach, 

agus caomhnú stairiúil agus cultúir a phlé.   

 

San José (Comh-Chathair) Tháinig toscaireacht ó San José go 

Baile Átha Cliath le haghaidh chlár 4 lá a chuimsigh cruinniú oifigigh 

chathair le cathair, cuir i láthair maidir le Straitéis Chultúir Chathair 

Bhaile Átha Cliath, Forbairt Eacnamaíoch agus Oifigí Fiontair Áitiúil 

agus an fiontraí Eco-System, SmartDublin/SmartDocklands.   

 

Meabhrán Tuisceana Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste 

Thug an tArdmhéara agus Oifigigh na Cathrach cuairt ar Bhéal 

Feirste agus bhuail siad le hArdmhéara agus oifigigh Chathair Bhéal 

Feirste agus a páirtithe leasmhara chun bealaí praiticiúla inar féidir 

leis an dá chathair comhoibriú a dhéanamh amach anseo a 

iniúchadh, agus an fuinneamh a choinneáil ar siúl, comh-

ghníomhaíochtaí gearrthéarma a fhorbairt agus réimsí tionscadail a 

aithint chun comhoibriú a dhéanamh faoin Meabhrán Tuisceana atá i 

bhfeidhm idir an dá chathair.   

 

Montreal, Ceanada (Aitheantas ar Chairdeas & Comhoibriú) 

Tugadh cuireadh don Ardmhéara páirt a ghlacadh sa 153ú Siúlóid 

chun na Cloiche i Montreal ar Cuimhneachán é ar an 6,000 

Éireannach atá curtha ann i ndiaidh tífeas a fháil ar a dturas ó Éirinn 

go Ceanada agus le linn an Ghorta Mhóir in 1847.   

 

 

Cuairteanna Idirnáisiúnta an Ardmhéara: Tugadh cuireadh don 

Ardmhéara labhairt mar aoi-chainteoir ag an 9ú Comhdháil 

Idirnáisiúnta Bayt Al Maqdis (Iarúsailéim) a bhí ar siúl i Ramallah.  

 

Líonra na hEorpa: Tá CCBÁC ina ball de EUROCITIES, líonra de 

mhórchathracha na hEorpa ar comhaltaí tofa de rialtais áitiúla agus 

chathracha i mórchathracha na hEorpa a bhall.  Tugann sé le chéile 

na rialtais áitiúla ó bhreis agus 140 mórchathair na hEorpa agus 45 
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comhchathair a dhéanann rialú ar 130 saoránach ar fud 39 tír ar 

fad.    

 

D’fhreastail an Leas Ardmhéara ar Chomhdháil EUROCITIES a bhí 

ar siúl i nDún Éideann, áit ar tháinig 500 polaiteoir agus oifigeach 

(lena n-áirítear líon mór Méara de chathracha ar chomh-mhéid agus 

comhthréithe le BÁC) le chéile chun na teachtaireachtaí agus 

tosaíochtaí a phlé ar theastaigh uathu aghaidh a thabhairt orthu le 

ceannairí na hEorpa roimh thoghcháin na hEorpa. 

 

D’fhreastail an Leas Ardmhéara ar an 7ú Idirphlé Díreach idir 

Méaraí na bPríomhchathracha AE sa Bhruiséil.  Bhí BÁC ar 

cheann de na 20 príomhchathair a ghlac páirt ag an leibhéal 

polaitiúil.    

 

Ar an 70ú Cothrom Bliana den Dearbhú Uilechoiteann Chearta an 

Duine, léigh an tArd-Mheara amach os ard é ar chéimeanna Halla 

na Cathrach.   

 

Toscaireachtaí Isteach  

Cuireadh fáilte roimh líon mór toscaireachtaí chuig cathair Bhaile 

Átha Cliath le linn na bliana chun bualadh le ceannairí, oifigigh agus 

páirtithe leasmhara na cathrach chun saineolas agus dea-chleachtas 

a chomhroinnt maidir le gnéithe éagsúla den saol agus gnó i mBÁC 

agus chun deiseanna comhpháirtíochta le cuideachtaí Éireannacha 

a lorg.  

 

 

An Turasóireacht Ghó 

Mar chuid dár misean chun tairbhe turasóireachta eacnamaíoch 

agus gnó a chruthú, tugadh tacaíocht do roinnt comhdhálacha 

idirnáisiúnta a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glacadh le Creat Caidrimh Idirnáisiúnta Chomhairle Cathrach 
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Bhaile Átha Cliath 2018 – 2022 le linn na bliana.  Leagtar amach 

ann an comhthéacs ina fheidhmíonn an chomhairle cathrach agus 

tugtar breac-chuntas ann ar na príomhphrionsabail a bheidh ina 

dtreoir d’obair chaidrimh idirnáisiúnta CCBÁC i gcomhar le 

dreamanna eile chun a chinntiú go ndéanann CCBÁC a caidreamh 

reatha agus todhchaí, naisc idirnáisiúnta, féidearthachtaí ar thrádáil, 

infheistíochtaí, turasóireacht agus cultúr a bhainistiú ach le fócas a 

chur ar thairbhe frithpháirteacha idir BÁC agus an réigiún nó cathair 

eile, agus a ngeilleagar, oideachas agus pobail. 

 

LAB AE 

Tá Cuideachta Cultúir CCBÁC ag obair le rannóga CCBÁC ar 

thionscadail chomhoibríocha idirnáisiúnta chun iad a chur faoi bhráid 

cláir mhaoinithe AE.  

 

Leabharlann & Cartlann Phoiblí Bhaile Átha Cliath: Iarratas ar 

Eoraip do Shaoránaigh - spriocdháta an 1 Márta 2019, le Richard 

Barracks mar chomhpháirtí freisin. 

 

Ealaíon Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath Iarratas le 

comhpháirtithe in Ollscoil Gothenburg (SE) agus Kaunas 2022 (LT) 

Eoraip na Cruthaitheachta in 2019 

 

Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Bhaile Átha Cliath i 

gcomhpháirtíocht le Sports Fryslan (NL), Gerlev Academy (DK) agus 

Líonra na hEorpa ‘Spórt do Chách’. Iarratas: Erasmus + Spórt agus 

Erasmus + - spriocdháta an 1 March 2019.  

 

Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i 

gcomhpháirtíocht le Institut Francais, Páras agus 12 tír 

chomhpháirtíochta. Iarratas ar Eoraip na Cruthaitheachta, curtha 

isteach mí na Nollag 2018. Beidh 14 Sráid Henrietta ina 

chomhpháirtí freisin sa tionscadal seo. 
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Sprioc 2  

An chóimheá a bheith 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-úsáid ar bhealaí nua agus 

inoiriúnaithe a thiocfadh le tréithe an 

limistéir. 

Táthar fós ag cur an Tionscnaimh Chathrach Bheo chun cinn, 

agus é athbhreithnithe agus nuashonraithe.  Tá an Rannóg 

Pleanála tar éis ionad ilfhreastail a chur ar bun chun cabhrú le 

hiarratasóirí.  Tá staidéar doiciméad Treorach ar theimpléid 

oiriúnacha chun tithe Seoirseacha a oiriúnú curtha i gcrích.  

Leanúint ar aghaidh ag méadú lár na 

cathrach soir i dtreo Cheantar na 

nDugaí agus siar tríd an stua ó 

Ghráinseach Ghormáin go dí Ceathrú 

Heuston. 

 

Rinneadh dul chun cinn maidir leis an obair seo in 2018: 

 Tá Campas Ghráinseach Ghormáin á chur i bhfeidhm 

 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 Crios Forbartha Straitéisí (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.  

 Tá limistéar nua cathrach pleanáilte i gCrios Forbartha 
Straitéisí an Phoill Bhig Thiar. (Tá an scéim seo fós le 
faomhadh ag an mBord Pleanála)   

Sráideanna gathacha na cathrach a 

threisiú trí úsáidí nua a bhaint as urláir 

uachtaracha, agus as forbairt inlíonta 

 

Bíonn láidriú sráideanna gathacha idir lámha 

i gcónaí trí bhainistiú forbartha, tríd an tionscnamh Cathrach Beo 

agus trí thionscnaimh réimse phoiblí. 

An tsamhail “Sráidbhaile Uirbeach” a 

leathnú amach chun lárionaid chosúla 

rathúla a chruthú i limistéir nua atá i 

mbéal forbartha sa chathair. 

Áirítear sráidbhailte nua uirbeacha, m.sh. Geata Ashton, sna 

Pleananna Ceantair Áitiúla (PCÁnna) agus áireofar Cluain 

Ghrífín/Béal Maighne, Baile an Pheiléid agus Gort na Silíní leis 

na PCÁnna san fhadtéarma.  Tá máistirphlean le haghaidh 

Bóthar Bhéal Maighne/Mullach Íde nach mór curtha i gcrích.  

Áirítear Pleananna Áitiúla Feabhsúcháin Chomhshaoil 

(PÁFCanna) sa Phlean Forbartha le haghaidh sráidbhailte 

reatha agus tá pleananna ar bun i ndail le roinnt díobh ar fud na 

Cathrach, Baile Phib agus an Rinn.  

Freagra níos mionchoigeartuithe a fháil 

maidir le hairde foirgneamh i ndáil leis 

an gcomhthéacs agus le déanamh áite 

don chathair. 

 

Tá foirne bainistithe forbartha fós ag obair ar shaincheisteanna 

maidir le hairde mar fhreagairt ar na Treoirlínte na Roinne 

Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le cúrsaí airde, 

agus tá an Chomhairle le tús a chur le himscrúdú ar na 

Criosanna Forbartha Straitéisí ábhartha maidir le cúrsaí airde 

freisin.   

Athúsáid spáis fholaimh nó 

thearcúsáidte ar urlár na talún nó ar an 

urlár uachtarach sa stoc tógála reatha 

a chur chun cinn trína chinntiú go 

Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cur chuige 

ionad ilfhreastail i leith an Tionscnaimh Cathrach Beo, lena n-

áirítear pleanáil, caomhnú, bealach isteach do dhaoine 

míchumasaithe, Rialacháin Tógála (Rochtain Dóiteáin),  chun 
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gcuirfear saincheisteanna a bhaineann 

le pleanáil; sábháilteacht ó dhóiteán, 

rochtain do dhaoine faoi mhíchumas; 

oidhreacht; caomhnú; rátaí tráchtála 

agus folláine chomhshaol in iúl ar 

bhealach comhtháite . 

daoine  a mhealladh le maireachtáil sa chathair. 
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Sprioc 3   

An líonra bóithre, sráideanna agus an fearann poiblí a fhorbairt agus a chothabháil le bheith ar na 

caighdeáin idirnáisiúnta is airde ach sláine na hoidhreachta uathúla atá ag an gcathair a 

chothabháil freisin. 

Cuspóir Dul Chun Cinn  

Feabhsú bhonneagar na cathrach a 

bheith mar 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 . 

 

Tá tús áite tugtha d’oibreacha i gClár Caipitiúil Oibreacha 2018-

2020. 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  Cuireadh 

oibreacha feabhsúcháin i gceantar Shráid Chatham/Sráid Harry i 

gcrích go luath in 2019. Cuirfear tús le hoibreacha feabhsúcháin 

ar Shráid Clarendon go luath in 2019.               

Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóthair infheistíocht €12,276 milliún a 

bhainistiú in oibreacha conartha chun bonneagar bóthair na 

cathrach a fheabhsú. Rinneadh na hoibreacha seo a leanas dá 

bharr sin: 

 16.9km de líonra bóthar na cathrach á n-athdhromchlú 
agus/nó á n-atógáil. 

 9km de chosáin na cathrach á ndeisiú agus/nó atógáil. 

 Mar chuid de na hoibreacha feabhsúcháin in 2018, 
rinneadh an obair seo a leanas:  

 Rinneadh Sráid Chatham Sráid Anraí, Sráid an Bhailfigh, 
Lána Chatham agus Lána na hEala go léir a uasghrádú. I 
measc na n-oibreacha bhí dearadh saincheaptha os 
comhair Óstán an Westbury.  

 Dearadh Shráid Clarendon curtha i gcrích. 
 

Rinneadh dul chun cinn ar Dhroichid Cheantar na nDugaí mar seo 

a leanas: 

 Droichead Iompar Poiblí na Dothra: Imscrúduithe Suímh 
curtha i gcrích agus an réamhdhearadh curtha ar aghaidh. 

 Droichead Coisithe & Rothaíochta Blood Stoney: 
Imscrúduithe Suímh curtha i gcrích agus an 
réamhdhearadh curtha ar aghaidh. 

 Droichead Coisithe & Rothaíochta an Iosta Treoracha 
réidh le tabhairt do sainchomhairleoir dearaidh 

 Droichead Coisithe & Rothaíochta Dhuga Spencer: Cuid 8 
curtha i gcrích. 

  
Mórscéimeanna bóthair: 

 Sráid Mhór Bhéal Maighne: Cuid 8 curtha i gcrích. 

 Bonneagar Shaileoige: Cuid 8 curtha i gcrích. 

 Lána Bhaile Bhúiséir: Dearadh curtha i gcrích 
 

Cur i bhFeidhm an Tionscadail Téamh Ceantar (Straitéis Gnó a 

Fhorbairt) 

Rinneadh dul chun cinn ar Chóras Téimh Bhaile Átha Cliath 

(DDHS) in 2018, agus cuireadh na héachtaí seo a leanas i 

bhfeidhm: 

 Tá DDHS luaite sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-
2017, arna fhoilsiú i mí Feabhra. 
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 D’fhógair an Taoiseach Leo Varadkar i bhFoirgnimh an 
Rialtais i mí na Samhna go raibh leithdháileadh suas le 
€20 milliún á thabhairt don DDHS ó Phlean 
Gníomhaíochta an Rialtais um Aeráid. 

 Chomhoibrigh an Grúpa Oibre DH leis an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil agus oifigigh Roinne eile de chuid an Rialtais.  

 Fostaíodh sainchomhairleoir i mí na Bealtaine chun 
‘Samhail Ghnó agus Athbhreithniú Innealtóireachta’ a 
sheachadadh 

 Leanadh leis an gcomhoibriú le Gníomhaireacht 
Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath 
(CODEMA) agus i mí an Mheithimh, fostaíodh go hoifigiúil 
an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais mar 
chomhairleoirí airgeadais chun Straitéis na Samhla 
Seachadadh Gnó barrmhaith a fhorbairt. 

 Rinneadh fógraíocht ar Ríomhthairiscintí agus in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh chun léirithe suime sa 
tionscadal a fháil agus fuarthas roinnt freagraí dearfacha.  

 Rinne an Príomhfheidhmeannach fís ár gcathrach maidir 
le córais chliste fuinnimh a chur i láthair agus a phlé le 
saineolaithe DH ag Cruinniú Mullaigh Celcius 2018. 

 Tháinig an Grúpa Stiúrtha/Bord Tionscadail DDHS le 
chéile 5 uaire 

 Dhá thuairisc curtha faoi bhráid an Choiste um Beartas 
Straitéiseach Comhshaoil 

 Teagmháil leanúnach leis na margaí airgeadais le 
haghaidh bonneagair phoiblí agus bonneagar 
príobháideach chun socruithe maoinithe DDHS a fhiosrú. 

 Idirchaidreamh le páirtithe leasmhara ríthábhachtacha 
amhail Bonneagar Iompair Éireann / Cuideachta Poirt 
Bhaile Átha Cliath / Cathracha Cliste Bhaile Átha Cliath. 

 Comhoibriú ar thionscadail de chuid CCBÁC amhail 
Droichead Abhainn na Dothra agus go leor scéimeanna 
san Fhearann Poiblí. 

 Comhoibriú le forbróirí chun a chinntiú go bhfuil forbairtí 
nua ‘cumasaithe do Théamh Ceantair’. 

 Fuarthas maoiniú mar chomhpháirtí tionscadail don 
tionscadal Geo-Uirbeach a bhfuil sé mar aidhm aige 
cúltaisce doimhne de theasa geoiteirmeach faoi Chathair 
BÁC a aithint agus a mheas.  

 

Tionscadail Chaipitiúla a cuireadh i gcrích le linn 2018: 

 Páirc an Chloigín Ghoirm – Páirc Imeartha Uile-aimsire 
(beidh an oscailt oifigiúil ar siúl in 2019) 

 Markievicz – athchóiriú agus méadú an Phailliúin Spóirt 

 Obair athchóirithe ar na 12 Falaí i bPáirc San Anna 

 Uasghrádú ar thailte Theampall Chríost 

 Glasú na Sráide Áirde 

 Páirc San Audeon – uasghrádú na páirce & tailte 

 Trealamh aclaíochta faoin aer i 10 n-áit timpeall na 
Cathrach 

 Uasghrádú ar chlóis súgartha i bPáirc na dTor, Mount 
Bernard, Páirc Choltraí agus Páirc Bhaile Sheáin. 

Oibreacha a chur in ord tosaíochta 

chun cothabháil ar an luach is fearr a 

chinntiú i ndáil le bonneagar na  

cathrach agus chun  cinntiú go 

ndéanfar  líonra  bóithre,  cosán  

Oibreacha Cothabhála Bóthair 

 Deisíodh/ rinneadh sábháilte 4,517 fabht agus baol ar 
líonra bóthar, cosán agus rothaíochta na cathrach. 

 Deisíodh/ rinneadh sábháilte 578 fabht/baol criticiúla 
(tosaíocht 1) ar líonra bóthar, cosán agus rothaíochta na 
cathrach laistigh de 24 uair an chloig ón am a rinneadh an 
fabht/baol a thaifeadadh. 



 

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhail Átha Cliath 2018     Lch. 207 

agus rothaíochta na cathrach a 

chothabháil le go mbeidh siad ar an 

gcaighdeán sábháilteachta is airde 

 

 

Rinneadh oibreacha deisiúcháin sciúrtha ar sna háiteanna seo a 

leanas:  

 Balla Céibhe Dhuga Spencer  

 Droichead na Rinne 

 Rinneadh Inscrúdaithe Speisialta ar: 

 Droichead Cuimhneacháin Mhaitiú Talbóid 

 Droichead na Comhdhála 

 Droichead na Rinne 
 

Tá an obair seo a leanas imeasc na hoibre cothabhála agus 

deisiúcháin leanúnaí atá fós ar siúl ar dhroichid eile:  

 Deisiúcháin chruach & coincréite, deisiúcháin uchtbhalla, 
deisiúcháin sciúrtha, péinteáil, agus glais grá a bhaint. 

 Rinneadh ábhair deiceála a thástáil chun feabhas a chur 
ar chúrsaí sciorrtha ar Clárchosán na Life.  

 Bonneagar glas agus Córais  Inbhuanaithe  Draenála  
Uirbí  (CIDU) a úsáid chun baol truaillithe agus tuillte 
bhealaí uisce ár cathrach a laghdú.  

Feabhas suntasach a chur ar 

shaoráidí siúlóidí agus saoráidí do 

choisithe sa chathair. 

 

Cuireadh tús le scéim foirgníochta um Cheantar Shráid Chatham 

/Sráid Harry a Fheabhsú i mí Meán Fómhair 2017 agus cuireadh i 

gcrích í go luath in 2019. Tá pábháil eibhir chothrom ó bhalla go 

balla agus cosáin níos leithne sa cheantar anois. Bhí an phábháil 

brící rua i ndroch-chaoi agus baineadh amach iad chun pábháil 

eibhir nua a chur ina n-ait mar chuid den scéim seo.  

 

Faomhadh cead pleanála Chuid 8 do fheabhsúcháin 

Shráid/Clarendon / Rae Clarendon i mí Dheireadh Fómhair 2017. 

De bharr mórfhorbartha láithreáin a chuireann isteach ar Rae 

Clarendon agus a thosaigh i 2018, beartaíodh na hoibrithe 

feabhsúcháin a chur siar go dtí go mbeidh an fhorbairt sin curtha i 

gcrích agus leanúint ar aghaidh leis na feabhsúcháin ar Shráid 

Clarendon. Cuirfear tús leis na hoibreacha seo go luath in 2019. 

Mar chuid den scéim, cuirfear pábháil chothrom agus cosáin níos 

leithne ar an gcuid is mó den tsráid chun freastal ar na coisithe 

agus ar an lucht siopadóireachta laistigh de Cheantar Shráid 

Grafton.            

Tá an líonra do choisithe agus saoráidí siúlóide á bhfeabhsú go 

leanúnach tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha (iarratas 

pleanála) ina gcuirtear foirgnimh siar chun cosáin a leathnú, 

deartar láithreáin chun tuilleadh tréscaoilteacht a sholáthar agus 

cuireadh trasrianta coisithe ar fáil mar chuid d’fhorbairtí nua.    

 

Tá Croí na Cathrach, an máistirphlean fearainn phoiblí do lár na 

cathrach ag dul ar aghaidh go maith. Is é is aidhm leis ná lár 

cathrach atá áisiúil do choisithe a sholáthar trí spáis agus 

roghanna bealaigh do choisithe a leathnú.   

 

Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóthair 9km de chosáin na cathrach a 
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dheisiú agus/nó a atógáil.  

Cuireadh Oibreacha Feabhsúcháin Shráidbhaile Chromghlinne i 

gcrích le bonneagar CIDU chun uisce dromchla a ritheann chun 

srutha a bhainistiú. 

Sráid San Proinsias: Cuid 8 curtha i gcrích agus dearadh tosaithe. 

Sráid an Chaisleáin: Cuid 8 curtha i gcrích agus dearadh tosaithe.  

Déantar monatóireacht leanúnach ar Chóras Aimsithe Bealaí 

Bhaile Átha Cliath chun a chinntiú go bhfuil seirbhís úsáideach á 

cur ar fáil do chuairteoirí chuig an gcathair. 

Leagtar amach i máistirphlean na cathrach don fhearann poiblí 

sraith tionscadail a sholáthróidh feabhsúcháin shuntasacha do 

choisithe. 

Córas Bainistíochta Sócmhainní  

Iompair (TAMS) a thabhairt isteach 

 

Tá an chóras TAMS á úsáid i gcónaí ag Rannáin éagsúla den 

Rannán Comhshaoil agus Iompair faoi mar a bhí beartaithe.    

Le linn 2018, leanadh leis an bpróiseas athruithe ó chur chun 

feidhme an tionscadail go Tacaíocht an Chórais, rud a chuimsíonn 

Aonad Tacaíochta TAMS a bhunú chun obair a dhéanamh i 

gcomhar le hAonad TF Áitiúil de chuid an Rannáin Comhshaoil & 

Iompair chun tacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí, an córas a 

bhainistiú agus athruithe agus uasghrádú a chur i bhfeidhm de réir 

mar is gá.  Rinne an tAonad an Córas a uasghrádú go V18.2 le 

linn an ama sin, rud a chuimsigh tástáil agus cur i bhfeidhm 

iomlán.   

Le linn 2018, reáchtáil an tAonad Tacaíochta roinnt mhaith seisiún 

oiliúna le húsáideoirí lena n-áirítear seisiúin duine le duine a raibh 

sé mar aidhm acu aiseolas a fháil agus cabhrú le húsáideoirí 

tuiscint níos fearr a fháil ar an gCóras.   

Le linn 2018, bhain Rannóga a raibh an gCóras á úsáid acu 

réimse leathan méadrachtaí feidhmíochta as an gCóras chun 

cabhrú leo tuairisciú a dheanamh maidir leis an bPlean um 

Sheachadadh Seirbhíse.   

In 2018, d’fhorbair an tAonad Tacaíochta TAMS inniúlacht 

shuntasach ó thaobh an Córas a úsáid agus a thuiscint agus tá 

siad in ann anois deileáil le go leor saincheisteanna gan a bheith 

orthu dul ar ais chuig soláthróir an Chórais chun cúnamh a fháil.      

 

D’úsáid Seirbhísí Cothabhála Bóthair TAMS chun iarratais ar 

sheirbhís de chuid custaiméirí a thaifead chun fabhtanna / baoil ar 

an líonra bóthair a thaifead agus chun tús áite a thabhairt don 

sruth oibre agus é a thaifead agus a bhainistiú. 

 12,061 iarratas ó chustaiméirí taifeadta; 

 4,854 fabht/baol taifeadta agus curtha i dtús áite lena 
ndeisiú; 

 4,517 fabht/baol deisithe/déanta sábháilte; 
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 5,562 jab déanta trí shaothar díreach; agus 

 578 fabht/baol criticiúla (tosaíocht 1) ar ghréasán bóithre, 
cosáin agus rothaíochta na cathrach deisithe/déanta 
sábháilte laistigh de 24 uair an chloig ón am a rinneadh 
taifeadadh orthu. 

Seirbhís troscáin sráide na cathrach 

a bhainistiú agus a fheabhsú trí   

úsáid dearadh maith a chuirfidh le 

heispéiris daoine sa chathair. 

 

Deonaítear ceadúnais troscáin sráide i gceantair ina bhfuil go leor 

spáis chun boird agus cathaoireacha, srl. a chur amach gan cur 

isteach ar shruth na gcoisithe. Táthar tar éis na huaireanta an 

chloig le haghaidh iniúchtaí ar chomhlíonadh a shíneadh.   

 An tAonad Troscán Sráide: 

 Eisíodh 175 Ceadúnas Troscán Sráide; 

 Eisíodh 19 Ceadúnas Troscán Sráid nua; agus 

 Rinneadh 1,316 áitreabh a iniúchadh. 

Na  hoscailtí   is  gá  a   dhéanamh  

ar  bhóithre   a bhainistiú  ionas  nach  

gcuirfear  isteach  ach   a laghad is 

féidir é ar an gcathair. 

 

Cinntigh go bhfuil an córas rialaithe oibreacha bóthair fós ag 

feidhmiú go héifeachtúil. 

Teastaíonn ceadúnas arna eisiúint ag Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath ó chuideachtaí fóntais  a théann  i mbun oibreacha ar 

bhóithre poiblí.  

Le linn 2018, thug an Chomhairle 12,471 ceadúnas aonair 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.  

 

Oibreacha Cothabhála Bóthair: 

 Athshuíodh 1,991 oscailt fóntais sa líonra bóthair; agus 

 Rinneadh breis agus 30,000 iniúchadh ar athshuíomh 
arna dhéanamh ag Fóntais sa líonra bóthair.  
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Sprioc 4  

Fearainn Pháirce a bhainistiú agus a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt chun bearta agus 

tionscadail bhithéagsúlachta a fhorbairt.  

Cuspóir Dul Chun Cinn  

An cleachtas is fearr a bhaint amach 

maidir le bainistíocht an chomhshaoil 

nádúrtha, lena n- áirítear páirceanna 

agus spásanna oscailte na cathrach. 

 

 

Beidh sé ina chabhair chun an cuspóir seo a chur i bhfeidhm go 

bhfuil Gníomhaíochtaí um Réitigh Bunaithe ar an Dúlra ina gcuid 

de na Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide san 4 Údarás 

Áitiúla i mBaile Átha Cliath.           

 

Bronntar an Brat Ghlas in aitheantas go bhfuil ardchaighdeáin 

bainte maidir le bainistiú inbhuanaithe 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. Is é An Taisce a dhéanann an 

scéim gradaim a riar.  

 

In 2018, d’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Brat 

Ghlas a choinneáil i 5 bPáirc Chathrach: 

 Imchuach Shráid Bhaile Coimín  

 Páirc na dTor 

 Páirc Markievicz  

 Páirc Chrann Phapán  

 Páirc Naomh Anna 
 

Níos mó beochana agus 

tarraingteachta a bheith ag roinnt leis 

na páirceanna sa Chathair trí 

imeachtaí, margaí agus 

gníomhaíochtaí áineasa   

 

 

 

 

Le linn 2018, fuarthas 383 iarratas san iomlán ar Imeachtaí agus 

Gníomhaíochtaí sna Páirceanna.   

 

Is iad seo a leanas na cineálacha imeachtaí a bhí i gceist: 

 Pobal & Teaghlach -    122 

 Fótasheisiúin -              61 

 Imeachtaí Spóirt -         47 

 Scannánaíocht -            46 

 Imeachtaí  Tráchtála -   45 

 Imeachtaí Carthanúla  - 31 

 Bainiseacha -                10 

 Féilte -                           9 

 Ealaíon & Cultúr -         6 

 Ceol -                             6 
 

Déanann Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha Clubanna Dhá 

Mhaide, Gailf agus Leadóige a bhainistiú in áiteanna éagsúla ar 

fud na cathrach agus d’fhreastail breis agus 30,000 duine orthu 

sin le linn an tSéasúir. 

 

Déanann Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha bainistiú freisin ar 

breis agus 250 páirc peile lonnaithe i bPáirceanna Cathrach agus 
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a úsáidtear le haghaidh Sacair, CLG agus Rugbaí. 

Tá 6 cinn de Shaoráidí ‘Seomra Tae’ ag Seirbhísí Páirceanna & 

Tírdhreacha ina bhfuil thart ar 63 ball foirne fostaithe.   

I measc na gcaighdeán comhshaoil a bhaineann leis na 

gnólachtaí seo, tá:  

 cupáin inmhúirínithe/in-athchúrsáilte  

 árthaigh bia agus naipcní inmhúirínithe  

  táirgí cairtchláir agus pacáistíocht a athchúrsáil, fuílleach 
an chaife mheilte a inmhúiríniú agus páirt a ghlacadh i 
bhFeachtas an Chupán Choinsiasaigh 

 

Tá 4 Mhargadh ag feidhmiú i gCearnóg Mhuirfean, sna Stáblaí 

Dearga i bPáirc San Anna, i bPáirc Hoirbeaird agus i bPáirc na 

dTor agus cuirtear bia éagsúla, táirgí ceardaí, glasraí ina séasúr 

féin agus ealaíona & ceardaíocht. 

A bheith réamhghníomhach ar thóir 

deiseanna chun áiseanna breise 

áineasa agus spóirt a fhorbairt sa 

Chathair 

Chuir Rannán Spóirt CCBÁC isteach ar mhaoiniú le haghaidh 

roinnt mhaith tionscadal faoi Chlár Caipitiúil Spóirt 2018 de chuid 

na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Tá cinneadh fós 

le déanamh ar na hiarratais seo ar dheontais. 

Leanúint ar aghaidh leis an bPlean 

um an Bhithéagsúlacht 2015 -2020 a 

chur i ngníomh 

 

 

 

 

 

 

Beidh sé ina chabhair chun an cuspóir seo a chur i bhfeidhm go 

bhfuil Gníomhaíochtaí um Réitigh Bunaithe ar an Dúlra ina gcuid 

de na Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide san 4 Údarás 

Áitiúla i mBaile Átha Cliath 

 Lá Domhanda na mBogach, lena n-áirítear turas 
allamuigh chuig Riasc Bhaile an Bhóthair 

 Seachtain Náisiúnta na gCrann - taispeántas maidir le 
crainn agus coillte dúchasacha Éireannach, Crainn 
Íocónach an Domhain, Conair Crann agus Straitéis Crann 
na bPáirceanna. 

 Taispeántas Inbhuanaithe Draenála Uirbí - lena n-áirítear 
úsáid fhreagrach fuíolluisce teaghlaigh agus caomhnú 
uisce go ginearálta.  

 Craolachán beo raidió RTÉ ó Pháirc San Anna  

 Lá Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir leis an 
mBithéagsúlacht, lena n-áirítear: 

 Taispeántas maidir le héin ceoil ghiolcadh an ghealbhain 
agus craolachán beo ar an Raidió maidir le 
Bithéagsúlacht Chathair Bhaile Átha Cliath. 

 Siúlóidí dúlra le haghaidh teaghlaigh i bPáirc na dTor 

 Balla Ché  an Cathrach agus taispeántas sráide de 
bhratacha  

 Searmanas Gradaim Ambasadóirí na gCadhan i 
Leabharlann Bhaile Formaid 

 Suirbhé bliantúil Coastwatch  - taispeántas maidir le 
bithéagsúlacht Mhuirí i mBithsféar Chuan Bhaile Átha 
Cliath, ag obair le mic léinn ó Gharraithe Náisiúnta na Lus 
agus Baill Foirne Chlub Rámhaíochta na Cathrach. 

 Seachtain na hEolaíochta - mar chuid de sin, bhí 
taispeántas maidir leis an gCadhan ar Oileán an Bhulla 
agus réimse cainteanna eile 

 

Tá na rudaí seo a leanas fós á gcur i bhfeidhm ag CCBÁC 

 Clár deonach ar Oileán an Bhulla 
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 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 dtoll a chéile chun 

cur in aghaidh fadhbanna a 

tharlaíonn de bharr iompar 

frithshóisialta agus de bharr salú ag 

madraí i bpáirceanna na cathrach 

Tá Stiúrthóir Pháirceanna na Cathrach agus baill dá fhoireann ina 

mbaill d’fhochoiste mar chuid de Choiste Comhphóilíneachta na 

Cathrach, agus 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 n-

aithint againn. 

Cuspóir Dul Chun Cinn  

Ardchaighdeán glaineachta mar atá 

sna príomhchathracha is glaine san 

Eoraip a chinntiú go seasta ar fud na 

cathrach. 

In 2018, chuir an Rannán Bainistithe Dramhaíola glantachán 

ceantarbhunaithe i bhfeidhm mar chuid de fhorfheidhmiú 

leanúnach na moltaí a tháinig as an athbhreithniú ar chúrsaí 

seachadadh seirbhíse chun na seirbhísí glantacháin is fearr a 

sholáthar sa chathair.   

 Tugadh isteach flít nua dlúth-innill glanta sráide in áit an 
fhlít a bhí ann.  

 Cuireadh athfhorbairt Bhóthar Mhic Dhaibhéid i gcrích 
agus cuireadh tús le hathfhorbairt Ionad Fág Anseo 
Pháirc Herzog.  

 Cuireadh isteach 124 araid dlúthóra gréine bhreise ar fud 
na cathrach.   

 Trí chóid mhearfhreagartha (MF) a chur ar gach bosca 
bruscair poiblí tá breis agus 70% de thuairiscí á fháil ar 
fhón cliste faoi R4 2018. 

 Dhéileáil an Roinn le bhreis agus 18,000 iarratas ar 
sheirbhís in 2018.  

 Tugadh tacaíocht do 3,298 glantachán pobail ar fud na 
cathrach. 

 Cuireadh 1,608  iarratas i gcrích in 2018 ar sheirbhísí 
chun dramhaíl thoirtiúil tí a bhaint; sin méadú 42% ó 2017. 

 Freastalaíodh ar 600 gearán faoi stoc-charnadh  do thinte 
cnámh, agus i dteannta le rannóg na bpáirceanna 
rinneadh níos mó ná 600 tonna d’ábhar a atreorú ó thinte 
cnámh le linn ghníomhaíochtaí freagartha Oíche 
Shamhna  

 Reáchtáladh Glantachán Fhoireann Bhaile Átha Cliath 
don tríú uair agus tá sé beartaithe anois le bheith ar siúl ar 
an lá céanna agus laethanta glantacháin na Canála agus 
na Dothra. In 2019, beidh na 4 Údarás Áitiúla páirteach 
ann. 

 Ghlac an Rannán Comhshaoil & Iompair páirt i 
dtionscnamh Frithdhumpála 2018 chun tionscnaimh 
ceantarbhunaithe a mhaoiniú i gceantair an Lár-Dheiscirt, 
an Láir agus an Iar-Thuaiscirt agus reáchtáladh lá 
maithiúnais le haghaidh tochtanna ag Ionad Fóntas Poiblí 
na Rinne.  

 Cruthaíodh 7 ngairdín póca i gceantar Bhaile Mhunna mar 
thoradh ar an tionscnamh seo. 

 Fuarthas 407 iontráil le haghaidh gradam 
chomharsanachtaí na cathrach. 

 

Thosaigh an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola ar na meáin 

shóisialta a úsáid chun seirbhísí a chur chun cinn agus a 

sholáthar ag @dubcityenviro.  

Tá an Roinn tar éis dhá fheachtas meán a reáchtáil trí na meáin 

thraidisiúnta agus na meáin shóisialta a úsáid chun béim a chur ar 
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na saincheisteanna comhshaoil a bhaineann le bruscar toitíní a 

dhiúscairt agus athúsáid cupáin a chur chun cinn.  

 

Fáil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol a 

fheabhsú agus cur leis an bhfeasacht 

ar an gcomhshaol atá ag muintir na 

cathrach trí mhodhanna cumarsáide 

digiteacha a úsáid 

Tá an tAonad Tráchta, Torainn agus Cáilíochta Aeir fós ag 

feidhmiú agus ag tabhairt tacaíochta do shuíomh gréasáin 

monatóireachta CCBÁC agus an cuntas Twitter a ghabhann leis a 

chuireann tvuíteanna de leibhéil fuaime timpeallacha amach gach 

uair ar bhuille na huaire. Is féidir le muintir an phobail teacht ar 

leibhéil fuaime timpeallach fíorama ar an suíomh gréasáin.  

 

Tháinig Grúpa Comhairleach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath maidir le Tuile le chéile go minic le linn 2018 chun 

monatóireacht a dhéanamh ar chórais réamhaisnéise 

(réamhaisnéis 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 phlean gníomhaíochta iomchuí a chur i bhfeidhm.  

Cuireadh i bhfeidhm Córas Báistí Bhaile Átha Cliath in 2018. Go 

dtí seo tá 24 mhéadar báistí, 4 stáisiún aimsire, 3 cheamara 

sciath bruscair, 24 méadar leibhéal abhann, taoide agus séaraigh.  

Leanadh de Scéimeanna Maolaithe Tuile arna sonrú i gClár 

Caipitiúil na Comhairle 2017 – 2019 a chur i bhfeidhm le linn 

2018. 

Cuireadh Gníomhaíochtaí um Theacht Aniar Tuilte san áireamh i 

bPleananna Gníomhaíochtaí um Athrú Aeráide de chuid na 4 

Údaráis Áitiúla i mBaile Átha Cliath. 

Cáilíocht an uisce inár n-aibhneacha 

agus inár limistéir snámha a 

chaomhnú agus a fheabhsú cibé áit 

is gá 

Tá an Lárshaotharlann creidiúnaithe chun paraiméadair 

chomhshaoil iomchuí (ceimiceach agus micribhitheolaíoch) a 

thástáil in uisce dromchla lena n-áirítear gnáthmhonatóiriú agus 

monatóiriú imscrúdaitheach ar aibhneacha agus sruthanna, 

doirteadh eisiltigh trádála ceadúnaithe in uisce agus uisce 

snámha. 

Soláthraítear tuarascálacha ar stádas cáilíochta uisce ar bhonn 

rialta i gcás láithreacha samplála uile agus tá cartlann mhór de 

shonraí stairiúla againn. Le linn 2018, rinneadh breis agus 4,000 

sampla a thástáil le haghaidh CCBÁC.   

 

Fuarthas 130 gearáin ar an iomlán sa Rannóg Truailliú Uisce in 

2018 agus fiosraíodh agus dúnadh gach ceann díobh.  

 

Déanann an Rannóg um Rialú ar Thruailliú monatóireacht ar 
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chaighdeán an uisce i 6 abhainn (an Life, an Dothra, an Tulcha, 

an Chamóg, an Poitéal agus Abhainn na Cúlóige) trí shamplaí a 

thógáil ó gach ceann acu in áiteanna ainmnithe ar bhonn míosúil. 

Déantar sampláil abhann bhreise chun measúnú leanúnach a 

dhéanamh faoi chritéir an Chreat-treorach Uisce. 

Déanann an Rannóg seo monatóireacht freisin ar cháilíocht an 

uisce ag trí láthair snámha ainmnithe (Trá Doirinne, Trá Chnocán 

na Gainimhe agus Trá Mhuirfean) trí 20 sampla a thógáil ag gach 

ceann de na tránna sin le linn an tséasúir snámha, mí an 

Mheithimh go lár mhí Mheán Fómhair. Déanann sí teagmhais 

uisce snámha a bhainistiú agus a fhreagairt freisin nuair a 

thagann siad chun cinn, trí fhógra a thabhairt don phobal ar 

shuíomh gréasáin CCBAC agus ar shuíomh gréasáin na 

Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus trí fhógraí a 

chur ar taispeáint ar na tránna. 

Mar bheart breise chun caighdeán an uisce dromchla a chosaint, 

déantar thart ar 7,000 teach cónaithe / áitreabh tráchtála a 

imscrúdú gach bliain chun fadhbanna nasctha a aimsiú. Rialaíonn 

an Rannóg sin doirteadh eisiltigh trádála díreach isteach in uisce 

nó trí shéaraigh uisce dromchla trí cheadúnais doirte a eisiúint 

agus a mhonatóiriú faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce.  

Comhordú a dhéanamh agus béim a chur ar fhorfheidhmiú na 

mbearta chun ár n-aibhneacha, inbhir agus limistéir cósta uile a 

ardú go dea-stádas éiceolaíochta mar a éilítear faoin gCreat 

Uisce agus faoin bPlean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí.  

An baol tuilte a laghdú agus freagairt 

go cuí agus go héifeachtach do 

theagmhais tuile 

Tháinig Grúpa Comhairleach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath maidir le Tuile le chéile go minic le linn 2018 chun córais 

réamhaisnéise a mhonatóiriú (réamhaisnéis aimsire, rabhaidh 

aimsire, teiliméadracht, méadair bháistí, an córas tuartha tuile), 

agus d’fhonn faisnéis na gcóras seo.  Déanann é sin tionchar 

féideartha teagmhas tuile a dheimhniú, chomh maith leis an 

leibhéal rabhaidh tuile ar gá é a eisiúint, agus   chun comhairle a 

sholáthar faoi phlean gníomhaíochta iomchuí a chur i bhfeidhm. 

 

Cuireadh i bhfeidhm Córas Báistí Bhaile Átha Cliath in 2018. Go 

dtí seo tá 24 mhéadar báistí, 4 stáisiún aimsire, 3 cheamara 

sciath bruscair, 24 méadar leibhéal abhann, taoide agus séaraigh. 

 

Táthar ag leanúint ar aghaidh le Scéimeanna Maolaithe Tuile arna 

sonrú i gClár Caipitiúil na Comhairle 2017 – 2019 a chur i 

bhfeidhm le linn 2018 agus leanfar leis i 2019 freisin. 

 

Leanann Criúnna Saothair Dhírigh de chuid CCBÁC le mion-
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oibreacha maolaithe tuile a dhéanamh agus freagairt do thuilte 

cois cósta agus báisteach.   

 

Na   gealltanais    i    dtaobh    

seirbhísí    uisce    a chomhlíonadh 

de réir mar atá leagtha síos sa 

Chomhaontú Seirbhíse idir an 

Chomhairle agus Uisce Éireann. 

 

I rith 2018, 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 a chinntiú go gcuirfí i bhfeidhm beartais Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí 

(CIDU).  Lean an tAonad Seirbhísí Uisce de chomhoibriú a dhéanamh 

lenár gcomhghleacaithe sa Rannóg Tithíochta agus Páirceanna chun 

réitigh CIDU a chur i bhfeidhm ar fud láithreán tithíochta uile atá faoi 

úinéireacht CCBÁC. Chuir Seirbhísí Uisce le Plean Gníomhaíochta 

Bhaile Átha Cliath um Athrú Aeráide, 2018. Glacadh na céad bearta le 

linn 2018 chun cur chuige Roinne níos comhtháite a bhunú i leith chúrsaí 

na Creat-treorach Uisce tríd an fheidhm Pleanála & Forbartha a 

chomhnascadh leis an Creat-treoir Uisce agus feidhm na Bainistíochta 

Tuile. Beidh sé ina chabhair chun an cuspóir seo a chur i bhfeidhm go 

bhfuil Gníomhaíochtaí um Réitigh Bunaithe ar an Dúlra ina gcuid de na 

Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide san 4 Údarás Áitiúla i 

mBaile Átha Cliath. Beidh sé ina chabhair chun an cuspóir seo a chur i 

bhfeidhm go bhfuil Gníomhaíochtaí um Réitigh Bunaithe ar an Dúlra ina 

gcuid de na Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide san 4 Údarás 

Áitiúla i mBaile Átha Cliath.  

Caighdeán an aeir a chosaint de réir 

Treoracha an Aontais Eorpaigh 

Is léir ón monatóiriú a dhéantar ar cháilíocht an aeir go bhfuil caighdeáin 

cháilíocht aeir an Aontais Eorpaigh (AE) á gcomhlíonadh i mBaile Átha 

Cliath.  Le linn 2018, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 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. Mar thoradh 

ar an staidéar leanúnach seo, táthar tar éis stáisiúin nua a bhunú i bPáirc 

San Anna, Ráth Éanaigh agus ar Bhóthar Eoin, Droichead na hInse 

Thiar.  Tá breithniú gníomhach á dhéanamh ar láithreáin bhreise 

monatóireachta le haghaidh 2019.  

   

Leanadh ar aghaidh freisin le hoibreacha chun stáisiúin monatóireachta 

atá ann cheana a uasghrádú agus cuireann na huasghrádaithe seo ar 

chumas na stáisiúin tuairisciú a dhéanamh don phobal ar bhonn 

leanúnach agus i bhfíorama maidir le cáilíocht an aeir. Mar thoradh ar 

chur chun feidhme réamhghníomhaigh caighdeán an aeir, réitíodh 

92% de na gearáin a fuarthas in 2018 agus tá na cásanna atá fós 

ar oscailt faoi imscrúdú gníomhach.  Tháinig laghdú suntasach ar  

líon na ngearán a fuarthas faoi cháilíocht an aeir le linn 2018 i 

gcomparáid le 2016 (149 i gcoinne 204 in 2017).   
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A chinntiú, sa cháil dúinn mar Údarás 

Inniúil Náisiúnta le haghaidh na n-

onnmhairí agus na n- allmhairí 

dramhaíola uile, go gcomhlíonfaimid 

na rialacháin AE go hiomlán thar 

ceann na n-údarás áitiúil uile in Éirinn 

Is í an Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann (ONSTT), arna bhunú 

agus feidhmiú ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an tÚdarás 

Inniúil  Náisiúnta   atá    freagrach    as    dramhaíl a bhogadh go 

hidirnáisiúnta amach as an tír seo, isteach sa tír seo agus tríd an tír seo. 

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.  

Rinne foireann forfheidhmithe speisialaithe breis agus 2,250 imscrúdú in 

Éirinn  in 2018. Rinneadh imscrúdaithe ag seicphointí cois bóthair, 

imscrúduithe calafoirt, imscrúduithe agus spotseiceálacha ar shaoráidí 

dramhaíola, imscrúduithe ar fhoirmeacha aistrithe dramhaíola, bailíochtaí 

bróicéirí agus déileálaithe, agus iniúchóirí déileálaithe. 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 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 ONSTT ag 

tuairisciú freisin don Choiste Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Náisiúnta 

Dramhaíola, a bhfuil an DCCAE ina chathaoirleach air.  

In 2018, aimníodh ONSTT mar phríomhúdaras ar thionscadal Eorpach ar 

Éifeachtaí an Toirmisc Allmhairithe Sínigh ar Dramhaíl Phlaisteach a 

Bhainistiú ar bhealach atá Neamhdhíobhálach don Chomhshaol   Ghlac 

ONSTT páirt i gníomhaíochtaí ar fud na hEorpa a mhair mí iomlán agus a 

bhí eagraithe ag INTERPOL maidir le díriú ar an gcoireacht dramhaíola. 

Lean ONSTT de chabhrú leis an Údarás um Fhorfheidhmiú Dramhaíola 

agus iad ag iarraidh oibríochtaí  ilghníomhaireachta a chur i bhfeidhm i 

gcoinne catagóirí dramhaíola.  Bhí ONSTT 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, an Garda Síochána, an Roinn Dlí agus Cirt 

agus na Príomhúdaráis Réigiúnacha um 

Fhorfheidhmiú Dramhaíola. Leanann ONSTT de pháirt a ghlacadh i 

Líonra Forfheidhmithe IMPEL agus déantar ionadaíocht uirthi ag 

Comhdháil AE Basle. Tugann ONSTT cuir i láthair maidir le Tosaíochtaí 

Náisiúnta Dramhaíola ag cruinnithe ráithiúla an Choiste Stiúrtha Náisiúnta 

um Fhorfheidmiúchán Dramhaíola. Tá ONSTT tar éis comhoibriú go dlúth 

leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil maidir le ullmhúcháin Brexit agus tá fógra tugtha do 
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pháirtithe leasmhara uile maidir le hathruithe má tharlaíonn aistarraingt 

gan comhaontú. Tá eolas postáilte ar shuíomh gréasáin ONSTT.  

Sa cháil dúinn mar Chomhordaitheoir 

Réigiúnach ar Phlean Bainistíochta 

Dramhaíola an Oirthir-Lár Tíre cosc, 

athúsáid agus athchúrsáil dramhaíola 

a chur chun cinn agus a spreagadh 

de réir bheartas an AE agus an 

bheartais náisiúnta 

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 2018 bhí: 

 Feachtais Fheasachta Náisiúnta (Araid Dhonn, Earraí 
Inathchúrsáilte Tirime) 

 Mí Náisiúnta na hAthúsáide 

 Feachtas an Chupán Choinsiasaigh 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 2013-2018 a chur i ngníomh 

agus plean a ullmhú do 2019- 2024 

Cuireadh athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta in aghaidh 

Torainn 2013-2018 i gcrích in 2018 agus cuireadh Plean 

Gníomhaíochtaí in aghaidh Torainn do cheirtleán Bhaile Átha 

Cliath athbhreithnithe amach le haghaidh comhairliúcháin phoiblí 

agus tugadh chun críche é. Baineann sé leis an tréimhse ó mhí na 

Nollag 2018 go dtí mí Iúil 2023. Leagtar amach i gCaibidil 4, 

Imleabhar 1 den phlean seo athbhreithniú ar an bplean roimhe 

seo agus an dul chun cinn atá déanta maidir leis an bplean 

roimhe seo. Leagtar amach i gCaibidil 7 na bearta um maolú 

torainn agus bearta cosanta atá le saothrú faoin bplean 

athbhreithnithe,  

Úsáid fuinnimh a laghdú sa soláthar 

soilsithe phoiblí 

Táthar tar éis 5,500 lampa a athchur go dtí seo agus athchuireadh 

1,000 díobh seo in 2018.  Tá sé beartaithe an ráta athchurtha a 

mhéadú go suntasach sa chuid deireanach de 2019 mar thoradh 

ar Thionscadal Uasghrádaithe Soilsithe Phoiblí.  
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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 fhorbairt ar Chearnóg 

Parnell 

 

Le linn 2018, cuireadh an dearadh i gcrích; cuireadh an t-iarratas ar 

phleanáil i gcrích agus cuireadh faoi bhráid an Bhoird Pleanála an 

26 Deireadh Fómhair 2018. 

Rinneadh roinnt oibreacha caomhnaithe ar 28 Cearnóg Parnell.  

Bheith chun tosaigh chun Cathair 

Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn 

mar Chathair Litríochta 

 

 

Seoltar Plean Straitéiseach Bhaile Átha Cliath 2016- 2018 in 2016 

agus díríonn sé ar na 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 Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath 

UNESCO ar   dhá   chomhdháil   idirnáisiúnta i dtaca le Líonra 

Cathracha Cruthaitheacha UNESCO in 2018, mar atá de dhualgas 

air faoi théarmaí an tsocrúcháin.  

 

D’fhan Stiúrthóir Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath UNESCO sa 

ról mar Leas-Stiúrthóir ar an ngrúpa stiúrtha Litríochta agus cheann 

grúpa ar an ngrúpa oibre um Chomhtháthú agus Forbairt féin 

freisin, róil a athróidh ag deireadh 2018.  

Thug Cathair Litríochta Bhaile Átha Cliath tacaíocht do réimse 

leathan tionscadal agus eagraíochtaí litríochta le linn na bliana, lena 

n-áirítear foilseacháin nua ó Leabhair Pháistí Éireann, an Áirc, an 

Amharclann Nua agus Swan River Press. Is é aidhm na hoifige 

tacaíocht airgeadais a thairiscint do thionscadail a bhfuil maoiniú do 

dhíth orthu go sonrach agus chun ár n-acmhainní a scaipeadh 

chomh fada agus is féidir. Thug an oifig tacaíocht do Fhéile 

Leabhar Bhaile Átha Cliath, Féile Jonathan Swift, an Fhéile 

Éireannach, Spáinnise & Meiriceá Laidinigh (ISLA), agus Féile 

Scéalta Taibhsí Bhaile Átha Cliath, chomh maith leis an gcéad 

Fhéile MurderOne Crime, i measc go leor eile.  

Ba é an t-údar Éireannach Mike McCormack a bhain Gradam 

Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath amach as a úrscéal ‘Solar 

Bones’. Ní ba dhéanaí sa bhliain, chuaigh Mike, in éineacht le 

stiúrthóir Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath, Alison Lyons, go 

Milano chun páirt a ghlacadh san Fhéile litríochta BookCity, agus 
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cuireadh an-fháilte roimhe.  
 

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 rinne ceiliúradh ar 30 banscríbhneoirí Éireannacha leis 

an díolaim ‘The Long Gaze Back’, arna chur in eagar ag Sinéad 

Gleeson, a ainmniú mar leabhar na féile in 2018.  Reáchtáladh 

breis agus 40 imeacht le linn na míosa, ar eagraigh institiúidí agus 

na seirbhísí leabharlainne an-chuid díobh. 
 

I measc na 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: agus conair filíochta ar fud shiopaí leabhar Bhaile Átha 

Cliath. 
 

D’oibrigh an bheirt scríbhneoirí cónaithe le grúpaí scríbhneoireachta 

i mbrainsí go dtí Deireadh Fómhair 2018 agus d’éirigh go han-

mhaith leo ar fad agus bhí na grúpaí fíorbhuíoch dóibh. Mar chuid 

den chlár freisin bhí máistir-ranganna agus seisiúin comhairle 

scríbhneoireachta duine le duine, chomh maith le cruinnithe 

clubleabhar ‘Books on Writing’ agus cuairteanna ar thráthnónta 

scríbhneoirí. 
 

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. Tá go leor leanaí agus daoine óga tar éis 

tairbhe a bhaint as an tionscnamh seo chun léitheoireacht mar 

chaitheamh aimsire a spreagadh. Cuireadh le chéile tuarascálacha 

iomlána maidir le hobair na léitheoirí. 

Plean Ealaíon Chathair  Bhaile Átha 

Cliath a chur i ngníomh. 

 

 

 

 

I bPlean Ealaíon Chomhairle Cathrach 2014-2018 leagtar amach 

cuspóir agus réimsí oibre Oifige Ealaíon Chathair Bhaile Átha 

Cliath; leagtar amach ann gealltanas Oifig Ealaíon Bhaile Átha 

Cliath go ndéanfar ‘freagracht chomhroinnte as cúrsaí cultúrtha 

agus na n-ealaíon a chothú, ina ndíreofar ar thrí réimse oibre: tacú 

le teacht an phobail ar na healaíona, forbairt lucht na n-ealaíon a 

éascú, agus cur le heispéireas cultúrtha na cathrach’.  

 

Seo thíos  cuid  de  na  cláir  agus  na  tionscadail  a sholáthair Oifig 

na nEalaíon in 2018: 

 Mar thoradh ar an iarratas a rinneadh ar an gCiste 
Forbartha um Athnuachan Uirbeach chun spásanna oibre 
d’ealaíontóirí a fhorbairt, fuarthas deontas €200,000 chun 
staidéar féidearthachta a dhéanamh maidir le tionscadal 
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€20m le haghaidh spásanna oibre d’ealaíontóirí in dá áit i 
gCathair BÁC. 

 Ceoldráma faoin Aer – 4 imeacht.  

 Féile Bhliain Nua na Síneach 

 Féile Musictown  

 An Fhéile Litríochta Idirnáisiúnta – 29 ionad agus 75 
imeacht. 

 Taispeánadh saothair 30 Ealaíontóir sa Ghailearaí Lab 

 Reáchtáladh an chéad chruinniú d’Fhóram Ealaín Sráide 
agus rinneadh cinneadh léiritheoirí agus ealaíontóirí a 
bheith páirteach ann sa todhchaí 

 Cónaitheachtaí 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, na 
hAmharcealaíona agus Amharclannaíocht ina gcuid de  

 Clár um Ealaín Leanaí i Leabharlanna  

 Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath - 330 ionad  

 €530,000 íoctha mar Dheontais Ealaíon 

 €20,000 íoctha mar Sparánachtaí 

 €280,000 caite ar chúrsaí cláraithe le hEalaíontóirí agus 
Eagraíochtaí Ealaíon 

 Tugadh tacaíocht do Chlár na nEalaíon Poiblí trí aire agus 
cothabháil a sholáthar do bhailiúchán ealaíon poiblí na 
Cathrach Suiteáladh an saothar ealaíne poiblí i 
Leabharlann Shráid Chaoimhín.  Chuir Eileen McDonagh 
an dealbh choimisiúnaithe ‘Eyes for You’ le haghaidh na 
scéime tithíochta Taobh na Páirce i mBéal Maighne, Co. 
Bhaile Átha Cliath i gcrích.   

 Cuireadh oiliúint ar 35 múinteoir, ealaíontóir agus 
oideachasóir ealaíne leis an tionscadal Straitéisí 
Smaoinimh Físe 

 Fuair an tionscadal AE “Permission to Wonder” €96,000 
reáchtáladh na chéad 3 oiliúint le 6 chathair AE, 24 oiliúnaí 
agus 30 scoil páirteach ann.  

 Reáchtáladh ‘an Urgent Enquiry’ - meitheal machnaimh 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir leis an 
tionscadal taighde seo chun iniúchadh a dhéanamh ar 
shamhlacha coimisiúnaithe i réimse na hEalaíne agus na 
Bithéagsúlachta.  

 Tharla Dáil Óige Bhaile Átha Cliath i dTeach an Ardmhéara, 
agus ba shárthaispeántas é ar an mbealach a thacaíonn 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le leanaí agus 
daoine óga. 

 Imeachtaí Chruinniú na nÓg de chuid Éire Chruthaitheach 
in Oifig na nEalaíon agus i bPáirc na Saoirse 

 I AM BABA - seó le haghaidh leanaí 0-12 mhí 

 Clár Oiliúna Náisiúnta do Mhúinteoirí Ealaíontóirí 

Cur le próifíl Dhánlann Chathair 

Bhaile Átha Cliath, an Hugh Lane  

 

 

Is cuspóir de chuid Phlean Straitéiseach Dhánlann Chathair Bhaile 

Átha Cliath, an Hugh Lane próifíl na dánlainne a mhéadú trí 3 

mhórthaispeántas a chur ar siúl sna cúig bliana atá romhainn. Tá 

obair phleanála tosaithe cheana féin ar na taispeántais sin a 

chuirfear ar siúl i ndiaidh an athchóirithe.  Beidh an-tóir ar na 

mórthaispeántais seo agus ardófar próifíl na dánlainne go mór. 

 

Tháinig méadú arís ar líon na gcuairteoirí in 2018, le 171,647 

cuairteoirí aonair ag teacht chun na dánlainne (tháinig 167,410 

cuairteoir in 2017). 
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Chuir an dánlann tús ar obair athfhorbartha ar a suíomh gréasáin 

chun líon na gcuairteoirí chun na dánlainne, idir chuairteoirí ar líne 

agus cuairteoirí fisiciúla, a mhéadú.    

 

Cuireadh tús freisin le hobair ar straitéis margaíochta chun próifíl na 

dánlainne a ardú go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  Rinneadh 

tuilleadh infheistithe inár láithreacht ar na meáin shóisialta a 

fhorbairt, rud as a dtáinig torthaí cheana féin ó thaobh líon 

méadaithe amas agus luchta leanúna.   

 

Mar chuid de Chlár na dTaispeántas Sealadach, léiríodh oibreacha 

nuálacha de chuid ealaíontóirí Éireannacha agus ealaíontóirí 

idirnáisiúnta, oibreacha a tharraing an-aird ó na meáin.  

 

Tugadh oibreacha ón mbailiúchán ar iasacht do dhánlanna 

idirnáisiúnta lena dtaispeáint ina dtaispeántais féin, rud a chur le 

scaipeadh agus próifíl Dhánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, an 

Hugh Lane. 

Bheith páirteach sa chlár, Deich 

mBliana na gCuimhneachán, lena 

n-áirítear Éirí Amach 1916, a 

chuirfidh na bailiúcháin cuimhní 

dhifriúla atá sa Chathair faoi bhráid 

na ndaoine go háitiúil agus go 

hidirnáisiúnta.  

 

 

Taispeántais  

Ba é 2018 comóradh 100 bliain Acht Ionadaíocht na nDaoine 

(1918), acht a thug an ceart chun vóta do roinnt ban os cionn 30 

bliain d’aois. Seoladh an taispeántas “Suffragist City: Women and 

the vote in Dublin” i mí Eanáir 2018 agus bhí sé ar taispeáint i 

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh 

dhá mhí sular imigh sé ar turas go Halla na Cathrach, Dún 

Richmond, leabharlanna brainse agus comhdháil idirnáisiúnta na 

Roinne Dlí agus Cirt maidir le ceart vótála na mban san Ionad 

Comhdhála in mí na Samhna.  

Bhí an taispeántas “Doing their Bit: Mná na hÉireann agus an 

Chéad Cogadh Domhanda” ar taispeáint i Leabharlann agus 

Cartlann Chathair BÁC i Márta agus Aibreán 2018, agus cainteanna 

agus turasanna treoraithe ar an taispeántas á dtabhairt ag na 

staraithe cónaithe. Cuireadh an taispeántas seo ar taispeáint freisin 

in Oifigí na Cathrach agus i Halla na Cathrach in 2018.  

Seoladh “The Peace at Home? Dublin after the First World War” i 

mí na Samhna 2018 chun comóradh 100 bliain a dhéanamh ar an 

Sos Cogaidh. Bhí turasanna agus cainteanna ar fáil mar chuid den 

taispeántas.  

Seimineáir  

Mar chuid de “New Voices in Women’s History” i Leabharlann agus 

Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2018 bhí 10 

scoláire ag pointe luath ina ngairme ag caint faoina dtaighde ar 

ghnéithe éagsúla de stair mhná na hÉireann. 

Ba shraith léachtaí ag am lóin i Halla na Cathrach in Aibreán 2018 é 
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“Doing their bit – Irish women and the First World War” a bhain le 

coinscríobh, altraí, banoibrithe muinisean agus tionchar an 

Chogaidh ar mhná na hÉireann.  

Bhí “Dublin’s Mansion House and the Anti-Conscription Movement 

1918” ar siúl sa Seomra Cruinn i dTeach an Ardmhéara 2018 chun 

cuimhneamh ar an bhfeachtas frithchoinscríofa céad bliain ó shin.  

Rannpháirtíocht pobail ar fud na Cathrach  

Cothaíodh rannpháirtíocht pobail leis an stair ar fud na cathrach leis 

an gCiste ‘Deich mBliana na gCuimhneachán do Phobail’. Fuair 29 

grúpa/eagraíocht maoiniú €61,945 chun imeachtaí agus 

gníomhaíochtaí a eagrú faoin ainmniú Dheich mBliana na 

gCuimhneachán.  Ar na gníomhaíochtaí a eagraíodh, bhí 

nuachtlitreach staire, foilseacháin, drámaíocht, tionscadail scoile, 

comhdhálacha agus féilte staire. I mí Feabhra 2018, tugadh 

cuireadh do gach grúpa a bhí deontas ‘Deich mBliana na 

gCuimhneachán do Phobail’ á fháil acu (le linn 2015, 2016 agus 

2017) teacht chuig ócáid i Halla na Cathrach chun a rannpháirtíocht 

leis an stair a ceiliúradh agus teastas a fháil ón Ardmhéara chun 

aitheantas a thabhairt ar an mbealach a chur siad le himeachtaí 

staire sa phobal faoin gClár ‘Deich mBliana na gCuimhneachán do 

Phobail’.  

 

Plaiceanna cuimhneacháin 

Nochtadh dhá phlaic faoin ainmniú ‘Deich mBliana na 

gCuimhneachán’: plaic Éirí Amach 1916 ar an gCuarbhóthar Theas 

i mBaile Átha Cliath 7 (an tArdmhéara a nochtadh) agus plaic in 

ómós don sufraigéid Hanna Sheehy Skeffington ar Shráid na Long, 

Caisleán Bhaile Átha Cliath (Uachtarán na hÉireann a nochtadh).   

 

Rochtain ar fhoinsí stairiúla 

Leanadh ar aghaidh in 2018 le scanadh, catalógú agus foilsiú ar 

líne de bhundoiciméid agus bailiúcháin stairiúla  lena n-áirítear 

bailiúchán grianghraf Fháilte Eireann, cartlann W&R Jacob agus 

nithe a bhain le feachtas na sufraigéidí agus Cogadh na Saoirse.   

Staraithe Cónaithe 

 Lean an seisear Staraithe Cónaithe de chuid CCBÁC d’imeachtaí 

staire a chur ar fáil ar fud na cathrach agus d’oibrigh siad le pobail, 

scoileanna agus leabharlanna ó thús deireadh 2018 agus béim faoi 

leith á cur ar stair áitiúil Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar aidhm ag an 

tionscadal seo an stair a bheith éasca do chách teacht uirthi 

déantar iarracht faoi leith tríd an stair a chur ar fáil do ghrúpaí a 

bhfuil sé deacair orthu teacht uirthi. Foilsíodh leabhar saor in aisce 

de chuid na staraithe cónaithe ‘History on Your Doorstep – six 
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stories of Dublin history’, i mí na Nollag 2018 agus scaipeadh é trí 

leabharlanna na cathrach agus ar chlubanna staire ar fud na 

cathrach. 

Féile Staire Bhaile Átha Cliath 2018 

Dhírigh an séú Féile bhliantúil ar chuid de laethanta cuimhneacháin 

2018, lena n-áirítear imeacht an RMS Leinster go tóin poill, an 

feachtas frithchoinscríofa, deireadh an Chéad Chogadh Domhanda, 

an feachtas sufraigéide, saol James Connolly, an scannán faisnéise 

“Keepers of the Flame” maidir le comhaid na bPinsean Seirbhíse 

Míleata, agus tráth na gceist staire nua i dTeach an Ardmhéara 

faoin gclár ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’. Bhí Féile 2018 ar 

an gceann ba mhó riamh le breis agus 8,500 duine ag freastal ar 

141 imeacht (lena n-áirítear 25 eagraíocht chomhpháirtíochta). Ba é 

Uachtarán na hÉireann a thug príomhóráid na Féile ar an ábhar 

‘Deich mBliana na gCuimhneachán’.  
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Sprioc 7 

Féachaint chuige go mbeidh Baile Átha Cliath sábháilte mar áit le maireachtáil, le bheith ag obair, 

agus le teacht ar cuairt. 

Cuspóir Dul Chun Cinn  

Comhoibriú leis an nGarda 

Síochána, le Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte, le 

gníomhaireachtaí eile agus leis an 

lucht gnó chun bearta a chomhordú 

agus a fhorbairt chun déileáil le 

fadhbanna a tharlaíonn ar 

shráideanna na cathrach amhail 

iompar frithshóisialta, gníomhaíocht 

drugaí, déircínteacht ionsaitheach 

agus buscáil ghlórach. 

 

Rinneadh dul chun cinn trí na bealaí seo a leanas: 

 Coiste Comhphóilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath 

 Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath 

 Grúpa Ardleibhéil maidir le Fadhbanna Sráide 
 

Reáchtáladh na cruinnithe seo a leanas le linn 2018 

 Coiste Comhphóilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath 6 
chruinniú 

 Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath 6 chruinniú 

 Grúpa Ardleibhéil maidir le Fadhbanna Sráide  3 chruinniú 
(tá an grúpa seo á athstruchtúrú faoi láthair) 

Ag cruinniú i mí an Mheithimh 2018, d’fhaomh CCBÁC Tuarascáil 
Bhliantúil ina tugadh achoimre ar ghníomhaíochtaí Choiste 
Comhphóilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Is é seo a leanas achoimre ar na saincheisteanna ar a ndearnadh 
cuir i láthair / ar a tugadh tuairiscí chun dáta do na grúpaí 
thuasluaite le linn 2018:  

 Póilíniú Bóithre 

 Saoráidí Insteallta Maoirsithe (FSS) 

 Seirbhísí Príosún na hÉireann. 

 Íospartaigh na Coireachta (Turasóiri) 

 Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig 

 Cuairt an Phápa 

 Oibreacha Fhaiche an Choláiste 

 Geilleagar na hOíche 

 Acmhainní an Gharda Síochána 

 Fadhbanna Sráide Reatha (graifítí, déircínteacht, easpa 
dídine, ricseánna, srl.)  

 Troscán Sráide 

 Calaois (Coireacht Leictreonach & an Chibearchoireacht)  

 Acht na dTithe 2014 (CCBÁC) 

 Póilíneacht Phobail 

 Teagmhas Aimsire Crua 

 Imeacht Oíche Shamhna  

 Cuaid / rothair streachailte 

 Grúpaí Aontaithe Fatima 
 
Chomh maith leis sin, lean Fochoiste na bPáirceanna, a bunaíodh 
in 2017, de theacht le chéile le linn 2018 maidir le dul i ngleic le 
fadhbanna agus dúshláin iompraíochta frithshóisialta a bhíonn le 
sárú ag foireann Rannán na bPáirceanna.  Freastalaíonn 
Stiúrthóir Pháirceanna na Cathrach, CCBÁC, an Garda Síochána 
agus Cathaoirleach Choiste Comhphóilíneachta Chathair Bhaile 
Átha Cliath ar na cruinnithe seo. 

 
Ó bunaíodh é in 2016, is ar an Údarás Póilíneachta atá an 

fhreagracht maidir le Treoirlínte Choiste Comhphóilíneachta 

Chathair Bhaile Átha Cliath a eisiúint.    Roimhe sin, bhí sé faoi 
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shainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Is ann do thart ar 500 taibheoir sráide agus déanann Cigirí Cúnta 

san Aonad um Cheadúnú maoirsiú laethúil ar ghníomhaíochtaí. 

Coinnítear teagmháil ar bhonn rialta leis an Garda Síochána. 

Ár gcomhshocruithe 

comhpháirtíochta le 

gníomhaireachtaí reachtúla agus 

deonacha agus le grúpaí a 

bheachtú tuilleadh agus a fhorbairt i 

ndáil le tacú le pobail shábháilte 

agus i ndáil le díriú ar earnálacha i 

mbaol lena n-áirítear teaghlaigh 

faoi mhíbhuntáiste, seandaoine 

agus daoine eile 

Curtha i gcrích trí struchtúir de chuid an Choiste 

Comhphóilíneachta agus Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha 

Cliath (féach cur chun cinn arna shonrú thuas) 

Tugadh tacaíocht don Fhóram Domhanda Frithbhulaíochta i 

gcomhar le CCBÁC agus Caidrimh Idirnáisiúnta  

 

Chuir an tAonad um Ionchuimsiú Sóisialta tús le nascghrúpaí don 

Líonra Rannpháirtíochta Pobail ionas gur féidir leis an Lucht 

Taistil agus Inimircigh a nguth laistigh den Líonra sin a fhorbairt. 

Comhairle agus treoir a thabhairt 

chun cur le sábháilteacht na 

bpobal.  

Soláthraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC) 

comhairle agus treoir maidir le gach gné de shábháilteacht 

dóiteáin. Is gné lárnach d’oibríochtaí seirbhísí dóiteáin nua-

aimseartha an tsábhailteacht dóiteáin a chur chun cinn. Oibríonn 

BDBÁC i ndlúthchomhar leis na pobail a mbíonn muid ag freastal 

orthu chun go mbeidh Cathair & Contae Bhaile Átha Cliath níos 

sábháilte um chónaí, obair agus chuairt.  

Cuirtear Sábháilteacht Dóiteáin Pobail i bhfeidhm i nach rannán 

de Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus bíonn tionscnaimh 

agus cláir éagsúla á n-eagrú ar fud an phobail chuige seo.  

Baineadh amach na rudaí seo a leanas in 2018: 

 Eagraíodh Cuairteanna Stáisiúin trí ghrúpaí pobail áitiúla 

 Bhí lá oscailte i Ráth Fearnáin ar a d’fhreastail 5,000 
cuairteoir agus ceann eile i mBaile Phib ar a d’fhreastail 
breis agus 2,000 cuairteoir. 

 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 

 Cuireadh clár Bí Sábháilte Fan Sábháilte 2018 maidir le 
Oíche Shamhna ar 2,473 duine. 

 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 srl. 

 Cuireadh an chlár scoile ar 2043 dalta Rang 3. 

 Tosaíonn agus coinníonn BDBÁC roinnt idirghabhálacha 
Sábháilteachta agus Rannpháirtíochta Pobail ar siúl a 
dhéanann feasacht an phobail ar shábháilteacht agus an 
sárchaidreamh poiblí atá ag BDBÁC leis an bpobal a 
fheabhsú. I measc na dtionscnamh a d’fhreastail ar na 
mílte duine inár bpobail bhí: 

 Postálacha leanúnacha ar na meáin shóisialta maidir le 
sábháilteacht anama 

 Imeachtaí Chónaidhm Thionscal na Foirgníochta 

 Save a Life Saturday nuair a múineann comhraiceoirí 
dóiteáin/paraimhíochaineoirí athbheochan 
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chardascamhógach (CPR)  

 Obair i gcomhar le hoifigigh na Comhairle, an Garda 
Síochána agus an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 
chun feasacht ar shábháilteacht ar bhóithre a mhéadú i 
gcás rothaithe 

 Féilte agus Laethanta Oscailte Pobail 

 Tacaíocht tugtha do roinnt imeachtaí carthanúla ag ar 
tugadh eolas sábháilteachta 

 Taispeántais Fhóram Sheirbhísí Éigeandála Túslíne na 
hÉireann 

 

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. 

Leis na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, a981 & 2003 agus 

Reachtaíocht  um Rialú Foirgníochta, tugtar cumhachtaí 

imscrúdaithe agus forfheidhmithe do BDBÁC. Déanann BDBÁC 

imscrúdú ar gach cineál foirgneamh, ach amháin teach cónaithe 

mar theaghais aonair atá lasmuigh de raon an Achta Seirbhísí 

Dóiteáin. 

Soláthraíonn BDBÁC comhairle maidir le cúrsaí sábhailteachta 

dóiteáin nó cuireann sé cumhachtaí forfheidhmithe i bhfeidhm 

nuair is gá, amhail Fógraí um Shábháilteacht ó Dhóiteán chun 

úsáid foirgnimh nó cuid d’fhoirgneamh a thoirmeasc go dtí go 

ndéantar na heasnaimh a leigheas.  

Is féidir le BDBÁC Fógra Dúnta a eisiúint freisin i gcás a gceaptar 

priacal láithreach a bheith ann agus cás a thabhairt os comhair na 

hArd-Chúirte chun srian a chur leis an bhfoirgneamh a úsáid.  

Is féidir le BDBÁC ionchúiseamh a dhéanamh freisin ar 

chúiseanna neamhchomhlíonta le caighdeáin sábháilteachta 

dóiteáin nó neamhchomhlíonadh leis na fógraí thuasluaite. 

Seo cuid den obair a rinne an Rannán do Chosc Dóiteáin in 2018: 

 1,369 deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán próiseáilte 

 1,943 iarratas ar cheadúnas faighte 

 2,009 imscrúdú sábháilteachta ó dóiteán déanta 

 40 fógra um shábháilteacht ó dhóiteán seirbheáilte  

 2 Ionchúiseamh as a dtáinig ciontú amháin agus 2 ordú 
dúnta áitribh arna ndéanamh ag na cúirteanna. 

 

Ullmhacht   agus   freagairt   maidir   

le  Bainistíocht Móréigeandála a 

chomhordú agus a éascú go 

háirithe maidir  le pleanáil  

anachaine agus  tarlúintí de bharr 

drochaimsire. 

Dréacht-oibre den phlean maidir le tuilte agus plean maidir le 

truailliú ola curtha i bhfeidhm.  

 

Plean um Aimsire Crua - Sneachta agus Oighear ar na Bóithre 

curtha i bhfeidhm. 

 

Grúpa Stiúrtha agus Oibre um Bhainistiú Géarchéime i bhfeidhm 

chun pleanáil a éascú le haghaidh bainistiú agus aslonnú i gcás 

Móréigeandálaí. 

Déantar ionadaíocht ar BDBÁC ar Ghrúpaí Oibre um Bainistíocht 

Móréigeandála ag leibhéal Réigiún an Oirthir agus glacann sé 

páirt ghníomhach ann in éineacht leis na Príomh-
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Ghníomhaíochtaí Freagartha eile. 

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.  

 

Tacú  leis  an  bhFórsa  Cosanta  

Sibhialta  nuair  a bhíonn oibrithe 

deonacha á n-oiliúint agus á n-

úsáid aige agus é ag tacú le pobail i 

gcásanna éigeandála. 

Grúpa Stiúrtha um Bainistiú Géarchéime i bhfeidhm chun tacú le 

Cosaint Shibhialta maidir le tacaíocht a sholáthar do phobail in 

éigeandálaí. 
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An Áit Le hAghaidh Gnó 

 

Is 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 

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 Dul Chun Cinn  

A chinntiú go mbainfidh comhordú leis an 

mbonneagar straitéiseach i réigiún na cathrach 

chun soláthar d’fhás sóisialta, fisiceach agus 

geilleagrach sa todhchaí 

 

Oibríonn Rannán an Chomhshaoil & Iompair i gcomhar 

leis an Údarás Náisiúnta Iompair  agus Bonneagar 

Iompair Éireann (TII) maidir le bonneagar iompair 

cumasaithe a sheachadadh go tráthúil Mhol an méid a 

chur an Rannán sin leis an aighneachtaí corparáideacha 

a rinneadh sa Dréacht-Phlean Spásúlachta agus 

Eacnamaíochta Réigiúnach go gcuirfear sásra 

idirghníomhaireachta i bhfeidhm chun tús áite a 

thabhairt do bhonneagar agus a sheachadadh tráthúil a 

chinntiú.  

Lean an Rannán an Chomhshaoil & Iompair agus Aonad 

an Chomhaontaithe Seirbhíse dá chinntiú go bhfuil 

caidreamh fad téarmach i bhfeidhm idir Údarás Pleanála 

na Cathrach agus Uisce Éireann chun infheistíocht 

leanúnach i mbonneagar uisce agus dramhuisce na 

Cathrach a chinntiú.  

 

 

Leagtar amach sa Phlean Forbartha beartais agus 

cuspóirí chun an comhordú bonneagar straitéisigh atá 

riachtanach  d’fhorás inbhuanaithe na cathrach a 

chinntiú, lena n-áirítear Luas traschathrach, línte nua 

DART agus Meitreo Thuaidh/Theas, go léir i gcomhréir 

le straitéis iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair do 

Mhórcheantair Bhaile Átha Cliath suas go 2035.  

Oibríonn CCBÁC chun bonneagar uisce, oideachais 

agus sláinte a chomhordú freisin. 

 

Rinne an tAonad um Fhorbairt Eacnamaíoch taighde ar 

réimse spásanna fiontraíochta sa chathair in 2018.  

Leathnófar an suirbhé sin in 2019 chun spásanna 
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fiontraíochta ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath a áireamh. 

An Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt 

Eacnamaíoch do Réigiún na Cathrach a 

uasdátú agus a chur i bhfeidhm, agus líonra 

braislí eacnamaíocha a ionchuimsiú de réir 

mar is iomchuí 

 

Cuireadh chun feidhme sraith de ghníomhaíochtaí agus 

tionscadail eacnamaíocha faoin bplean bliantúil Forbairt 

Eacnamaíoch a Chur chun Cinn 2018-2021 le tacaíocht 

agus maoirseacht chomhaltaí an Choiste um Beartas 

Straitéiseach na Forbartha agus Fiontraíochta 

Eacnamaíche. 

 

Reáchtáladh cruinniú mullaigh i mí na Samhna 2018 ar 

an téama ‘Printíseachtaí’, le hionchur ó ionadaithe ar 

tugadh cuireadh dóibh ón lucht ceaptha beartais, ó 

earnáil an tionscail, ó earnáil an oideachais, agus fostóirí 

ón earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí.  Chuir 

na daoine atá baint acu le réimse na bprintíseachtaí a 

leathnú fáilte roimh an gcruinniú mullaigh seo mar 

theagmháil dhearfach agus luachmhar.  Scaipeadh go 

forleathan tuarascáil na dtorthaí agus tá sí ar fáil ar 

shuíomh gréasáin CCBÁC. 

Comhaontas éifeachtach a bhunú idir lucht 

gnó réigiúin 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. 

 

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.  D’fhorbair Dublin.ie Straitéis um Margaíochta 

Dhigiteach agus rinne sé feachtas promóisin allamuigh a 

dhearadh agus a sheachadadh chun cur le próifíl 

shuíomh gréasáin brandála na cathrach agus úsáideoirí 

a mhealladh chun an suímh.  Tharraing Dublin.ie 1 

mhilliún úsáideoir chun an suímh in 2018.   

Lean an ríomhiris de shíntiúsóirí nua a mhealladh agus 

méadaíodh líon na sintiúsóirí ó 1,000 go 2,500 faoi 

dheireadh na bliana. 

Cuidiú leis an Tionól Réigiúnach nua chun 

Plean Spásúlachta agus Eacnamaíochta 

Réigiúnach nua a ullmhú 

 

Glac CCBÁC páirt i roinnt ceardlanna le dTionól 

Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre inar tugadh eolas, 

acmhainní agus aighneachtaí maidir le hullmhú an Phlean 

Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta agus Plean 

Spásúlachta Limistéar Cathrach.   
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D’fhreastal ceann agus Leas-Cheann na Forbartha 

Eacnamaíche ar roinnt ceardlann arna n-eagrú ag Tionól 

Réigiúnach an Oirthir-Lár Tíre chun cur le hullmhú an 

Phlean Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta. 

Comhoibriú leis na hÚdaráis Áitiúla thadhlacha 

oibriú in aghaidh an athraithe aeráide, ar 

bhealach comhordaithe, agus aird faoi leith á 

tabhairt ar fhuinneamh, ar phatrúin 

lonnaíochta, ar iompar, ar bhainistíocht 

dramhaíola, agus ar bhealaí glasa. 

 

Mhol an tAonad Comhshaoil & Iompair, tríd an méid a 

chuir sé leis an Dréacht-Phlean Réigiúnach Spásúlachta 

agus Eacnamaíochta, go gcuirfeadh an straitéis 

réigiúnach le tuilleadh comhsheasmhachta agus 

comhoibrithe idir údaráis áitiúla atá taobh le taobh maidir 

le cúrsaí pleanála agus beartais.     

D’ullmhaigh CCBÁC, i gcomhar le Codema dréacht-

Phlean um Athrú Aeráide in 2018 ina leagtar amach ról na 

Comhairle Cathrach maidir le freagairt do na rioscaí 

athraithe aeráide atá roimh an réigiún san am i láthair 

agus amach anseo agus na bearta atá á nglacadh chun 

seasmhacht i leith na haeráide a bhaint amach. 

Cuireadh an dréachtphlean faoi bhráid an Choiste um 

Beartas Straitéiseach Comhshaoil agus na Comhairle 

Cathrach i R4 agus rachaidh sé faoi réir comhairliúchán 

poiblí ar an 11 Feabhra 2019. Bunaíodh an Oifig um Athrú 

Aeráide do Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath i R4 2019 

agus is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath príomh-

Údarás na hoifige seo agus 4 bhall foirne ag obair ann.            

Ó bunaíodh an Oifig sin, tá sí i mbun oibre leis na 4 

Údaráis Áitiúla i mBaile Átha Cliath agus Codema ar a 

Dréacht-Phleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide, 

chomh maith le bheith ag obair le Codema ar imeachtaí 

comhairliúcháin phoiblí a eagrú. Beidh an comhairliúchán 

poiblí ar siúl ón 11 Feabhra go dtí an 25 Márta agus tá sé 

beartaithe na Pleananna um Aeráide a bheith curtha i 

gcrích i mí Bealtaine 2019.       
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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 fhéadfar a úsáid chun téarnamh 

socheacnamaíoch na Cathrach a bhrú chun 

cinn. 

 

Forbraíodh Plean Gníomhaíochta 2018 faoi Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath  

 24 cairt socheacnamaíoch nuashonraithe  

 143 ghníomhaíocht deartha chun na 12 sprioc 
ardleibhéil a chur i ngnímh.   

 

Rinne an Grúpa Comhairleach atá comhdhéanta 

d’ionadaithe an Choiste um Beartas Straitéiseach na 

Forbartha agus Fiontraíochta Eacnamaíche agus an 

Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúla maoirsiú agus treorú ar 

an obair seo.  Tabharfar faoi thréimhse athbhreithnithe 

agus tuilleadh comhairliúcháin in 2019.   

 

Méadú na hearnála miondíola a éascú chun 

cinntiú gurb é an Lár príomhionad miondíola an 

réigiúin fós, agus tacú le forbairt na 

turasóireachta 

 

 

Tá cur chun feidhme an réimse phoiblí agus feabhsúchán 

nascachta i lár na cathrach ina mbonn le leathnú na 

hearnála miondíola. Tugtar tuilleadh tacaíochta don earnáil 

mhiondíola agus don turasóireacht trí mhargadh miondíola 

bia agus breis chóiríochta a chur ar fáil do thurasóirí i croí 

lár na Cathrach.  

Rinneadh suirbhé ar an Eispéireas Miondíola agus 

Itheacháin i mBaile Átha Cliath i R3 2018 chun faisnéis a 

bhailiú ón bpainéal “Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth” maidir 

le dearcadh i leith an mhéid atá le fáil i lár na cathrach agus 

sa réigiún go ginearálta.  Cuireadh na torthaí os comhair an 

Choiste um Beartas Straitéiseach na Forbartha agus 

Fiontraíochta Eacnamaíche agus scaipeadh iad ar 

pháirtithe leasmhara éagsúla agus tá siad ar fáil ar shuíomh 

gréasáin CCBÁC.  Ba é alt maidir leis na torthaí taighde 

miondíola seo a chur bonn eolais le halt a foilsíodh in 

Eagrán 16 den Dublin Economic Monitor. 

 

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.   

Tá tionscadail laistigh den mháistirphlean seo á gcur chun 

cinn,  

Tá togra do fheabhsúcháin an réimse phoiblí ar Shráid na 

Life á ullmhú faoi láthair agus tá sé ag an gcéim 
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scaipeacháin a tharlaíonn roimh Chuid 8. 

Tá tograí nua do Shráid na hArdeaglaise agus Plás 

Sackville a n-ullmhú freisin.  

Tá na tionscadail maidir le réimse poiblí Cheantar Shráid 

Grafton á gcur chun cinn freisin.  

Tá trial á bhaint as Sráid Suffolk a leagan amach do 

choisithe amháin, déanfar iarratas nua ar Phlás Fhaiche an 

Choláiste a fháil agus, chomh maith leis sin, cuirfear tús le 

straitéis chomharthaíochta nua in 2019. 

 

Earnálacha    fáis    atá    ag    teacht    chun    

cinn a shainaithint agus tuilleadh Pleananna 

Ceantair Áitiúil a chur i dtoll a chéile chun fás 

sóisialta agus geilleagrach na cathrach a 

thabhairt ar aghaidh. 

Ceantair fáis sainaitheanta sa Pholl Beag Thiar, Ospidéal 

San Séamas agus thart timpeall air agus Gort na Silíní, a 

bhfuil PLÁnnna/ Ceantar Straitéiseach Forbartha agus 

Athghiniúna (CFSAanna)/CFSanna idir lámha ina leith.  Tá 

staidéir ar siúl anois chun réimsí fáis todhchaí a aithint le 

haghaidh an chéad Phlean Forbartha eile 

 

Sraith beartas forbartha maidir leis an 

ngeilleagar agus le fiontair a nuashonrú sa 

Phlean Forbartha nua don Chathair 2016-2022. 

Tá tagairt déanta sa phlean do shraith nua beartas 

eacnamaíochta, lena n-áirítear méadú long cúrsála, an 

earnáil sláinte agus oideachas tríú leibhéal mar ghnéithe  a  

dhéanfaidh   geilleagar   na   cathrach a spreagadh. 

Forbairt rathúil na bPríomhearnálacha Fáis sa 

Chathair a chinntiú tríd an bPlean Forbartha, trí 

na Pleananna Limistéir Áitiúil, Crios Forbartha 

Straitéisí (CFS) Cheantar na nDugaí agus CFS 

Ghráinseach Ghormáin a chur i ngníomh. 

Tá 18 CFSAnna, 7 PLÁnna, 1 CFS agus 31 LEIPeanna 

sainaitheanta  sa  phlean,  agus  nuair  a chuirfear iad seo 

ar  fad i bhfeidhm,  beidh athrú  ó bhonn le sonrú ar 

cháilíocht na príomhchathrach.  

Leanadh le hobair in 2018 maidir le pleananna áitiúla 

éagsúla agus CFSAanna móra (amhail Gairdíní San Treasa 

a ullmhú agus a chur i bhfeidhm chun a n-athfhorbairt agus 

fás a chumasú. 
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Sprioc 3 

 

Soláthar do ghluaiseacht shábháilte, inbhuanaithe agus éifeachtach daoine, agus gluaiseacht 

éifeachtach earraí agus iompair sa chathair a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe. 

Cuspóir Dul Chun Cinn  

A chinntiú go soláthrófar acmhainní 

leordhóthanacha don phleanáil iompair a 

sheasfaidh le leas Bhaile Átha Cliath nuair 

a bheidh ionchur lárnach le ceapadh le 

cur isteach i bpleananna forbartha áitiúla 

agus náisiúnta. 

Is é an Rannán Pleanála Iompair atá freagrach as oibleagáidí  na  

Rannóige  Comhshaoil   agus  Iompair a chomhlíonadh maidir le 

próisis phleanála reachtúla an Bhainistithe Forbartha agus na 

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

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. Agus líon na n-iarratas ar phleanáil, ar Fhorbairtí 

Bonneagair Straitéisigh, ar Fhorbairtí Tithíochta Straitéisigh ag dul 

i méid, rinneadh athbhreithniú ar riachtanais acmhainní na foirne 

pleanála iompair agus rinneadh struchtúr a chomhaontú leis an 

Ardbhainistíocht.     

A chinntiú go gcuirfear tionscnaimh 

náisiúnta agus áitiúla don tsábháilteacht 

ar bhóithre i ngníomh ionas go bhfágfar 

go mbeidh Baile Átha Cliath ar cheann de 

na cathracha is sábháilte san Eoraip do 

choisithe. 

Bíonn an Grúpa Comhairleach ar Thrácht agus na Rannáin 

Bainistithe Iompair ag obair go gníomhach ar thionscnaimh 

sábháilteachta agus in 2018, rinne siad na limistéir 30 ciliméadar 

san uair a leathnú tuilleadh. Tháinig na príomhpháirtithe 

leasmhara le chéile i ngrúpa sábháilteachta agus oibríonn siad go 

dlúth freisin leis an Rannán an Gharda Síochána um Póilíniú 

Bóithre. 

An t-ord tosaíochta is airde a thabhairt do 

choisithe i ndáil leis an bpleanáil iompair, 

agus an rothaíocht, feithiclí iompair 

phoiblí, earraí agus eile á leanúint in ord. 

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. Tá cur chun feidhme an mháistirphlean 

ar siúl go leanúnach.   

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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Leanann an Rannán um Bainistíochta Tráchta chun tús áite a 

thabhairt do choisithe agus cuireadh go leor trasrianta coisithe 

breise ar fáil in 2018. Chomh maith leis sin, cuirfear i bhfeidhm ar 

bhonn céimnithe am trasnaithe níos faide ag trasrianta coisithe 

chun a chinntiú go léirítear meas ar riachtanais daoine breacaosta 

freisin.  

I mí Bealtaine 2018, seoladh Bleeperbike, an chéad scéim de 

rothair ar cíos gan stáisiún.   Tá flít 450 rothar ar cíos ag 

Bleeperbike faoi láthair ar fud na Cathrach agus tá nach mór 

200,000 turas déanta sna chéad 6 mhí den scéim. Leathnófar an 

scéim tuilleadh in 2019 nuair a thabharfar isteach ríomhrothair 

gan stáisiún.  

Cuireadh isteach 967 seastán Sheffield in 2018, rud a chuireann 

páirceáil ar fáil do 1,900 rothar. Soláthrófar tuilleadh saoráidí 

páirceála in 2019. 

Beidh sé ina chabhair chun an cuspóir seo a chur i bhfeidhm go 

bhfuil Gníomhaíochtaí Iompair ina gcuid de na Pleananna 

Gníomhaíochta um Athrú Aeráide san 4 Údarás Áitiúla i mBaile 

Átha Cliath.  

Tá  an   t-ordlathas   gluaiseachta   seo   deimhnithe  i 

Máistirphlean Réimse Phoiblí Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath 

agus sa Staidéar ar Iompar i Lár na Cathrach, ionas go mbeidh 

tús áite ar fad ag coisithe i gcathair Bhaile Átha Cliath. 

Oibríonn Rannán na Bainistíochta Forbartha le forbróirí aonair 

chun a chinntiú go dtacaíonn forbairtí nua leis an prionsabal seo. 

Barr feabhas a chur ar ár n-infheistíocht i 

gCórais Iompair Chliste (ITS) chun cinntiú 

go ndéanfar gluaiseacht tráchta a 

bharrfheabhsú 

Le linn 2018, d’oibrigh rannán an Chórais Iompair Chliste ar 

mhionathruithe agus feabhsúcháin ar shruthanna tráchta i 

gceantar CCBÁC.  

Ag éirí as tús na seirbhíse do phaisinéirí ar an mbealach Luas 

Traschathrach tá roinnt athruithe curtha i bhfeidhm maidir le 

comharthaí tráchta don Luas agus do sholáthraithe eile iompair 

amhail Bus Átha Cliath.  

Baineadh leas as Modúl Comhéadain Iompar Poiblí Bhaile Átha 

Cliath chun cur ar aghaidh Busanna Bhaile Átha Cliath a 

bhainistiú agus soilse tráchta a mhodhnú chun cabhrú chun 

seirbhís bus iontaofa a sholáthar ar fud an líonra.  

Tá modhnú déanta ar breis agus 60 acomhal chun éifeachtúlacht 

a fheabhsú nó cuireadh acomhail nua leis an líonra chun feabhas 

a chur ar bharrfheabhsú coisithe agus tráchta.  

Mar chuid den uasghrádú leanúnach do shoilse tráchta LED, 

rinneadh roinnt suíomhanna a uasghrádú le linn 2018.  

Na moltaí do phlean bainistíochta tráchta 

atá sa staidéar straitéiseach a rinneadh 

Lean foireann iompair lár na Cathrach d’obair a dhéanamh ar na 

tionscadail uile a chuimsítear sa Staidéar ar Iompar i Lár na 
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do Chathair Bhaile Átha Cliath a chur i 

ngníomh. 

 

Cathrach, na cinn seo a leanas san áireamh:   

 Plás Fhaiche an Choláiste  

 Sráid Suffolk  

 Comharthaíocht Lár na Cathrach  

 Sábháilteacht do Choisithe 
Is cuspóir tábhachtach na rannóige seo ar fud réimse tionscnaimh go 

mbainfear amach na cuspóirí atá ina gcuid den Staidéar Lár na Cathrach. 

A chinntiú maidir le pleanáil iompair go 

leanfar an Lámhleabhar Deartha do 

Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha 

agus go mbeidh sí de réir an Bheartais 

Rialtais ‘Smarter Travel – A Sustainable 

Transport Future’ 

Sa doiciméad beartais ar Thaisteal Níos Cliste, cuirtear athrú ar 

nósanna iompraíochta agus aistriú chuig iompar inmharthana 

chun cinn. Moltar sa DMURS comhfhorbairt áite agus oibriú 

ildisciplíneach. Is foireann 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 2018, tugadh faoi obair chun straitéis rannpháirtíochta ar fud na 

cathrach a fhorbairt faoin mbranda “Hike It”. 

Mar thoradh ar an obair leantach a rinneadh in 2018, bhí 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 do mhuintir agus d’úsáideoirí 

chathair Bhaile Átha Cliath agus na 

mbóithre agus na sráideanna sa 

chomharsanacht 

Shínigh beagnach 35,000 tiománaí eile suas do sheirbhís 

Pháirceála gan Airgead Tirim na Comhairle, Clib 

Pháirceála, in 2018 ag tabhairt an bhallraíocht iomlán go 

210,000 tiománaí le breis is 4.9 milliún idirbhearta gan 

airgead tirim déanta in 2018.  Rinneadh breis is 230,000 

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 12,675 diosca páirceála d’áitritheoirí in 2018, agus 

eisíodh breis is 266,000 diosca páirceála do chuairteoirí freisin. 

Bhí gníomhartha forfheidhmiúcháin mar thoradh ar 43,103 

teagmhas páirceála agus bhí baint ag 41% de choireanna 

forfheidhmiúcháin go léir le cionta tráchta.  Rinneadh achomharc 

in aghaidh 6% de na forfheidhmiúcháin ach ní bhfuarthas 

aisíocaíocht iomlán ach i gcás 32%, nó 811, de na hachomhairc 

sin.  

Tugadh isteach 600 Meaisín Ticéid nua Íoc agus Taispeáin   ar   

an   tsráid   faoi   dheireadh na bliana 2018, a nglacann 100 díobh 

le boinn airgid nó íocaíocht chárta dochair/creidmheasa le 
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haghaidh páirceála. 

Na moltaí do Chathair Bhaile Átha Cliath 

atá i 

líonra Rothaíochta Mhórcheantar Bhaile 

Átha Cliath a chur i ngníomh 

Baineadh amach na rudaí seo a leanas in 2018: 

 Rinne an tÚdarás Náisiúnta Iompair athbhreithniú iomlán 
ar na roghanna uile le haghaidh bealach rothaíochta na 
Life ionas gur féidir leo an rogha is fearr a chur faoi bhráid 
CCBÁC i R1 2019. 

 Cluain Tarbh go Lár na Cathrach - Sainchomhairleoir ag 
obair ar dhearadh mionsonraithe. Conarthaí Imscrúdaithe 
Talún le heisiúint go luath in 2019 

 Glasbhealach na Dothra - cuireadh i gcrích 
comhairliúchán poiblí forleathan maidir leis an mbealach 
is dealraithí a roghnófar agus bhí líníochtaí an bhealaigh á 
chríochnú in 2018 agus é beartaithe an bealach molta a 
chur faoi bhráid an ghrúpa stiúrtha i mí Feabhra 2019. Tá 
doiciméid agus líníochtaí tairisceana á gcur i gcrích don 
chuid den Ghlasbhealach atá chur ar aghaidh ar leithligh 
idir Páirc Hoirbeaird agus Bóthar Dhomhnach Broc. 

 Cill Fhiontain go Cuas an Ghainimh Oibreacha curtha i 
gcrích lena n-áirítear mionathruithe go hairde an bhalla go 
háitiúil. Liosta fabhtanna á chur le chéile agus modhnú á 
dhéanamh ar leithead cabhsán fós. 

 Críoch á chur le dearadh Bealach Rothaíochta agus 
Coisithe na Canála Ríoga, Céim 2 agus Céim 3. 
Deonaíodh Conradh Chéim 2 don chonraitheoir ar an 
láithreán ag deireadh 2018. Céim 3 tairgthe agus conradh 
le deonú i R1 2019.  

 Fionnradharc go Lár na Cathrach Cuid 8 deonaithe agus 
obair an dearaidh mhionsonraithe agus na sonraíochtaí 
tairisceana curtha i gcrích.  

 Bealach na Dothra - obair dearaidh fós ar siúl ar áit a 
bhuaileann sé leis na cosaintí tuilte. 

.  

Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, tá an tAonad Pleanála 

Iompair tar éis na slánachair agus na háirithintí ar thalamh 

forbartha príobháideach a chinntiú chun soláthar na mbealaí 

rothaíochta beartaithe a éascú.   

Tionscadail oiriúnacha do Chathair Chliste 

a fhiosrú le príomhchuideachtaí 

idirnáisiúnta T.F 

Pleanáil Iompar & Tionscnaimh Chliste: 

Oibríonn an fhoireann Pleanála Iompair go dlúth leis an 

bhfoireann Cathair Chliste agus páirtithe leasmhara seachtracha 

chun cuir chuige nuálacha a fhorbairt i leith hiompair agus 

iarratais a fhorbairt le haghaidh teicneolaíochta nua i réimse an 

iompair.  

Le linn 2018 rinne an tAonad Pleanála Iompair teagmháil le 

páirtithe leasmhara agus soláthraithe seirbhíse i gcomhthéacs na 

soghluaiseachta comhroinnte agus chun tionscnaimh nua a 

iniúchadh.   

In 2018, d’éirigh leis an Rannán Comhshaoil & Iompar an 

tionscadal H2020 AE ‘Variety, Veracity, Value; Handling the 

Multiplicity of Urban Sensors (VAVEL)’ a chur i gcrích in éineacht 

le comhpháirtithe i Vársá, in Aithin agus cuideachtaí amhail IBM 

agus Orange.  

Tá an rannán ag obair faoi láthair ar an tionscadal Building an 
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Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data (BE Good) le 

cathracha amhail Glaschú agus Orléans.  

Tá tús díreach curtha leis an tionscadal H2020 AE Handshake 

agus in éineacht le Cóbanhávan, Munich agus Amstardam, beidh 

sé mar aidhm ag Baile Átha Cliath dul i mbun foghlama agus 

comhroinnte le cathracha eile conas an rothaíocht agus 

cineálacha níos inbhuanaithe iompair a fhorbairt.  

Ag obair ar thionscadail H2020 Cathracha Cliste.  

Leanann CCBÁC de thacaíocht a thabhairt don tionscadal 

‘Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe (ISCAPE)’ 

agus braiteoirí monatóireachta aeir ISCAPES a chomhshuí le 

líonra monatóireachta aeir CCBÁC chun acmhainn na mbraiteoirí 

sin a thástáil. Thug CCBÁC tacaíocht freisin do Shaotharlann 

Bheo Bhaile Átha Cliath ISCAPE a bhfuil sé mar aidhm aici 

an comhrá idir páirtithe leasmhara éagsúla a fheabhsú agus a 

chinntíonn go gcloistear gutha na ndaoine chun réitigh a fháil a 

théann i ngleic le fadhbanna amhail cáilíocht an aeir agus an t-

athrú aeráide.  

 Chabhraigh CCBÁC freisin chun ábhar acmhainne foghlama atá 

dírithe ar leanaí bunscoile agus ar a dtugtar ‘Air We Breathe’ a 

chur ar fáil.  

Tá an tionscadal ISCAPE le teacht chun críche i mí Meán 

Fómhair 2019.  

A chinntiú go dtabharfar aghaidh ar 

shaincheisteanna bainteach leis an 

tsábháilteacht áitiúil trí leas éifeachtach a 

bhaint as córas an Ghrúpa Chomhairligh 

ar Thrácht. 

Rinne tuilleadh athbhreithnithe ar an gcóras clibeála (TAG) in 

2018 chun na próisis a chuíchóiriú.  Tugadh an eilimint ‘Deimhniú’ 

de TAMS isteach in 2017 agus tugadh isteach ‘Scéimeanna 

Comharsanachta’ nua freisin agus tosófar ar iad a chur i bhfeidhm 

in 2019. 
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GLUAIS TÉARMAÍ 

AE An tAontas Eorpach 

BÁC Baile Átha Cliath 

BE Good Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data 

BDBÁC Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

CFS Crios Forbartha Straitéisí 

CFSA Ceantar Straitéiseach Forbartha agus Athghiniúna 

CPR Athbheochan Chardascamhógach 

CIDU Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbí 

CLG Cumann Lúthchleas Gael 

CODEMA Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath 

CREATE An Ghníomhaireacht Forbartha Náisiúnta don Ealaíon Comhoibríoch 

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 

DK An Danmhairg 

DMURS Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha 

EUROCITIES Líonra le haghaidh rialtais áitiúla cathracha, lena gcuirtear ardán ar fáil do chomhaltaí 
chun eolas a chomhroinnt agus smaointe a mhalartú trí fhóraim théamacha, 
meithleacha, tionscadail, gníomhaíochtaí agus imeachtaí 

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

FSS (HSE) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

GAGA Get All Girls Active 

IMPEL Líonra an Aontais Eorpaigh um Chur i nGníomh agus um Fhorfheidhmiú Dhlí 

na Timpeallachta 

ISCAPE Rialú cliste an truailliú aeir san Eoraip a fheabhsú 

ISLA Éireannach, Spáinnis agus Meiriceá Laidinigh 

LED Dé-óid Astaithe Solais 

LT An Liotuáin 

MF Cód Mearfhreagartha 

NL An Ísiltír 

NIEA Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart na hÉireann 

ONSTT Oifig Náisiúnta um Sheoladh Trasteorann 

PÁFC Plean Áitiúla Feabhsúcháin Chomhshaoil 

PCÁ Plean Ceantair Áitiúil 

PLA  Plean Limistéir Áitiúil 

RTÉ Raidió Teilifís Éireann 

SE An tSualainn 

TAMS Córas Bainistíochta Sócmhainní  Iompair   

https://www.tearma.ie/q/d%C3%A9-%C3%B3id%20astaithe%20solais/ga/
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TF  Teicneolaíocht Faisnéise 

TII Bonneagar Iompair Éireann 

UEFA Aontas Chumainn Sacar na hÉireann 

UNESCO Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gaois.ie/trm/ga/?txt=Eagra%C3%ADocht%20Oideachais,%20Eola%C3%ADochta%20agus%20Chult%C3%BAir%20na%20N%C3%A1isi%C3%BAn%20Aontaithe

