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Fáilte ón Ardmhéara

Ba mhór an onóir dom a bheith tofa mar 350ú hArdmhéara Bhaile
Átha Cliath i Meithimh 2019 agus a bheith mar chéad shaoránach de
mo chathair dhúchais.
Thug an post seo deis uathúil dom bualadh leis na mílte Baile Átha
Cliathach, cuireadh a thabhairt do ghrúpaí éagsúla isteach i dTeach
an Ardmhéara agus fáilte a chur roimh chuairteoirí idirnáisiúnta go
Baile Átha Cliath. Bhuail mé le laochra neamh-aitheanta ár bpobail a
chabhraíonn le daoine gach lá sa spórt, ceartas sóisialta, ceol agus
na healaíona agus ba chúis áthais dom a bheith in ann ómós a
thabhairt dóibh agus buíochas a ghabháil leo as a seirbhís do Bhaile
Átha Cliath.
Ceann de na tosaíochtaí a bhí agam mar hArdmhéara ná naisc idir
Baile Átha Cliath agus cathracha móra eile san Eoraip a fheabhsú
agus bhuail mé le mo chomhghleacaithe i Londain, san Aithin, in
Barcelona agus i mBeirlín chun bealaí a iniúchadh ar féidir linn an
caidreamh idir Baile Átha Cliath agus na cathracha sin a neartú. Is
féidir go leor de na fadhbanna a fháil i gcathracha, ach faighim go
bhfuil na réitigh le fáil ansin freisin agus trí oibriú le chéile is féidir linn aghaidh a thabhairt ar
shaincheisteanna coitianta a théann i bhfeidhm ar ár saoránaigh.
Ba é ceann de na bhuaicphointí 2019 ná an stairiúil 5 i ndiaidh a chéile Baile Átha Cliathach a tharla an
deireadh seachtaine céanna le mBan Bhaile Átha Cliath 3 i ndiadh a chéile. Thug an ceiliúradh
comhpháirteach na Baile Átha Cliathach go léir le chéile chun na héachtaí seo a cheiliúradh. Tar éis an
éacht uathúil seo, ba onóir é Bainisteoir Bhaile Átha Cliath Jim Gavin a ainmniú le bronnadh Saoirse Oinigh
Chathair Bhaile Átha Cliath air.
Tá dúshláin leanúnacha againn inár gcathair nach mór dúinn aghaidh a thabhairt orthu lena n-áirítear
soláthar tithíochta agus tuiscint a fháil ar an sainmhíniú ar thithíocht phoiblí. Ní mór dúinn dúshlán a thabhairt
do lucht déanta beartas a bheith cróga ó thaobh na haeráide de agus cinntí diana a dhéanamh nach
mbeadh tóir orthu ach atá riachtanach don phláinéid a bhfuil cónaí orainn ann. Ní mór dúinn soghluaisteacht
a sholáthar sa chathair do gach modh iompair agus coisithe agus caithfimid dúshlán a thabhairt do chuid de
na saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar ár bpobail lena n-áirítear úsáid rothair scraimbile agus déileáil
drugaí inár gcomharsanachtaí. Leanfaimid orainn ag obair le chéile ar na saincheisteanna seo agus ar
shaincheisteanna eile chun Baile Átha Cliath a dhéanamh mar chathair níos fearr do chách.
Tá scéalta an-dearfacha ann freisin faoi Bhaile Átha Cliath agus ba bhreá liom a bheith ag obair lenár
Leabharlanna Cathrach chun cártaí leabharlainne a rolladh amach do gach leanbh i mBaile Átha Cliath chun
foghlaim ar feadh an tsaoil a spreagadh, le Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath
ar Sportsfest agus an oiread sin daoine a fheiceáil ag iarraidh amach spóirt nua, ár bhFoireann Imeachtaí ar
na himeachtaí éagsúla teaghlaigh saor in aisce a bhíonn ar siúl timpeall na Cathrach agus Roinn na
bPáirceanna chun na páirceanna iontacha agus na spásanna oscailte ar leac an dorais againn a chur chun
cinn.
Ba mhór an onóir do Theach an Ardmhéara fáilte a chur roimh chomh-Thithe an Oireachtais do chruinniú
speisialta sa Seomra Babhta i dTeach an Ardmhéara an 21 Eanáir 2019 chun an chéad chruinniú den Dáil
Éireann a tharla ann 100 bliain ó shin a chomóradh. Leanfaimid orainn ag comóradh breith ár náisiúin le linn
na Deich mBliana Cuimhneacháin seo trí thacú le himeachtaí pobail náisiúnta agus áitiúla.
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Teastaíonn Comhairle Cathrach láidir chun cathair a rith, agus gabhaim buíochas le mo chomhairleoirí tofa,
leis an bPríomhfheidhmeannach Owen Keegan agus le foireann uile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
as a dtacaíocht, as a gcuid oibre crua agus a dtiomantas leanúnach don chathair, ár saoránaigh agus ár
dtodhchaí.

Pól Mac Amhlaoibh
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath
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Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Chonaic Baile Átha Cliath bliain eile d’fhás eacnamaíoch buacach in
2019 le fás breise san fhostaíocht agus laghdú ar dhífhostaíocht.
Mar sin féin, cé gur lean soláthar tithíochta ag gnóthú bhí comhlánú
teaghaisí nua fós i bhfad faoi bhun an leibhéil a theastaigh chun
freastal ar an éileamh bunúsach agus mar thoradh air sin is dúshlán
mór fós do theaghlaigh teaghlaigh agus do dhaoine singil sa chathair
rochtain a fháil ar chóiríocht inacmhainne oiriúnach. Mhéadaigh líon
na dteaghlach agus na ndaoine gan dídean i gcóiríocht éigeandála
cé go raibh laghdú mór ar chodladh garbh. Dúshlán mór don
Chomhairle Cathrach is ea déileáil le heaspa dídine. Leanann ár
bhfoireann Tithíochta, ag obair le heagraíochtaí comhpháirtíochta, ag
soláthar cóiríochta éigeandála don líon is mó teaghlach agus daoine
aonair atá i láthair mar dhaoine gan dídean. Molaim a gcuid oibre
crua agus a dtiomantas.
Ba dhíol sásaimh do 2019 tuilleadh dul chun cinn maidir le tithíocht
shóisialta a sholáthar sa chathair agus i bhforbairt príomhshuímh na
Comhairle Cathrach lena n-áirítear, go háirithe, Gairdíní O’Devaney.
Chomh maith le tógáil nua, cuireadh tithíocht shóisialta ar fáil tríd an scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta,
trí léasú agus éadálacha teaghaisí atá ann cheana. Caithfimid ár n-iarrachtaí a dhúbailt in 2020 agus ina
dhiaidh sin, go háirithe maidir le tithíocht shóisialta nua a sholáthar, má táimid chun an taoide a chasadh i
dtéarmaí teaghlach gan dídean.
Ghlac an Chomhairle Cathrach Plean Gníomhaíochta cuimsitheach Athrú Aeráide in 2019, a threoróidh ár
ngníomhartha chun tionchair an athraithe aeráide a mhaolú agus chun iarracht a dhéanamh na tosca
cúiseacha a laghdú. Táimid ag féachaint go criticiúil freisin ar an gcaoi ar féidir leis an gComhairle a seirbhísí
a sholáthar agus aon tionchair dhiúltacha ar an gcomhshaol a íoslaghdú.
Tionóladh Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2019. D’fháiltigh an Chomhairle Cathrach roimh 25 Comhairleoir
nua agus 38 Comhairleoir a d’fhill ar ais. Ba é seo an chéad toghchán inar úsáideadh an córas cláraithe
vótálaithe ar líne, Voter.ie, a d’fhorbair ceithre údarás áitiúla Bhaile Átha Cliath. D'éirigh go han-mhaith leis.
Tar éis toghadh na Comhairle Cathrach, ceanglaíodh orainn Plean Corparáideach nua a ullmhú, a ghlac an
Chomhairle in Eanáir 2020. Treoróidh sé seo gníomhartha na Comhairle sna blianta amach romhainn.
Chomh maith in 2019 bhuaigh Foireann Peile Sinsearach Bhaile Átha Cliath cúig theideal stairiúla cluiche
ceannais na hÉireann i ndiadh a chéile. D’éirigh go maith le Foireann Peile na mBan i mBaile Átha Cliath
den tríú huair freisin. Bhí Cathair Bhaile Átha Cliath bródúil as Fáiltiú Cathartha a óstáil chun na héachtaí seo
a cheiliúradh. D’aontaigh an Chomhairle Cathrach d’aon toil freisin Saoirse na Cathrach a bhronnadh ar Jim
Gavin, Bainisteoir Bhaile Átha Cliath atá ag dul as oifig mar aitheantas ar a bhfuil bainte amach aige.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair agus an obair chrua a rinne na
Comhairleoirí Cathrach agus an fhoireann go léir i seachadadh thionscadail agus sheirbhísí na Comhairle i
rith na bliana.

Owen P Keegan
Príomhfheidhmeannach
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Baill de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2019
Comhairleoirí Cheantar an Lár Thuaiscirt
An comhairleoir

Toghcheantar

Ceangal le Páirtí

Nóta tráchta

An comhairleoir Patricia
Roe
An comhairleoir Racheal
Batten
An comhairleoir Alison
Gilliland
An comhairleoir Declan
Flanagan
An comhairleoir John
Lyons
An comhairleoir Larry
O’Toole
An comhairleoir Paddy
Bourke
An comhairleoir Edel
Moran
An comhairleoir
Michael O'Brien

Ard Aidhin/Fionnbhrú

Na Daonlathaigh
shóisialta
Fianna Fáil

Tofa 1/6/2019

An comhairleoir
Catherine Stocker
An comhairleoir Donna
Cooney
An comhairleoir Sean
Paul
An comhairleoir Ciarán
O'Moore
An comhairleoir Damian
O’Farrell
An comhairleoir Deirdre
Heney
An comhairleoir Jane
Horgan Jones
An comhairleoir Naoise
Ó Muirí
An comhairleoir Daryl
Barron
An comhairleoir
Lawrence Hemmings
An comhairleoir Terence
Flanagan
An comhairleoir Tom
Brabazon
An comhairleoir Micheál
MacDonncha

Cluain Tarbh

Ard Aidhin/Fionnbhrú
Ard Aidhin/Fionnbhrú

Tofa 1/6/2019

Ard Aidhin/Fionnbhrú

Páirtí an Lucht
Oibre
Fine Gael

Ard Aidhin/Fionnbhrú

Neamhphairtí

Ard Aidhin/Fionnbhrú

Sinn Féin

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

Neamhspleáigh

Deireadh téarma 31/5/2019

Sinn Féin

Deireadh téarma 31/5/2019
Deireadh téarma 31/5/2019

Cluain Tarbh

An Comhaontas
Daoine Roimh
Bhrabús
Na Daonlathaigh
shóisialta
Comhaontas Glas

Cluain Tarbh

Fianna Fáil

Deireadh téarma 31/5/2019

Cluain Tarbh

Sinn Féin

Deireadh téarma 31/5/2019

Cluain Tarbh

Neamhphairtí

Cluain Tarbh

Fianna Fáil

Cluain Tarbh
Cluain Tarbh

Páirtí an Lucht
Oibre
Fine Gael

Domhnach Míde

Fianna Fáil

Tofa 1/6/2019

Domhnach Míde

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

Domhnach Míde

Fine Gael

Tofa 1/6/2019

Domhnach Míde

Fianna Fáil

Domhnach Míde

Sinn Féin
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Comhairleoirí Cheantar an Iarthuaiscirt
An Comhairleoir

Toghcheantar

Ceangal le Páirtí

Nóta tráchta

An comhairleoir Cathleen
Carney Boud
An comhairleoir Áine Clancy

Baile Munna

Sinn Féin

Baile Munna

Páirtí an Lucht Oibre

An comhairleoir Andrew
Keegan
An comhairleoir Andrew
Montague
An comhairleoir Norma
Sammon
An comhairleoir Keith
Connolly
An comhairleoir Caroline
Conroy
An comhairleoir Mary
Callaghan
An comhairleoir Anthony
Connaghan
An comhairleoir Noeleen
Reilly
An t-Ardmhéara Pól Mac
Amhlaoibh

Baile Munna
Baile Munna

An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Páirtí an Lucht Oibre

Baile Munna

Fine Gael

Baile Munna
/Fionnghlas
Baile Munna /
Fionnghlas
Baile Munna /
Fionnghlas
Baile Munna /
Fionnghlas
Baile Munna /
Fionnghlas
Baile Munna /
Fionnghlas

Fianna Fáil

Deireadh Téarma
31/5/2019
Deireadh Téarma
31/5/2019
Deireadh Téarma
31/5/2019
Deireadh Téarma
31/5/2019
Deireadh Téarma
31/5/2019
Tofa 1/6/2019

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

Na Daonlathaigh
shóisialta
Sinn Féin

Tofa 1/6/2019

Neamhphairtí
Fianna Fáil
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Comhairleoirí Cheantar an Oirdheiscirt
An Comhairleoir

Toghcheantar

Ceangal le Páirtí

Nóta Tráchta

An Comhairleoir Ray
McHugh
An Comhairleoir
Michael Mullooly
An Comhairleoir Tara
Deacy
An Comhairleoir
Deirdre Conroy
An Comhairleoir Anne
Feeney
An Comhairleoir Mary
Freehill
An Comhairleoir Pat
Dunne
An Comhairleoir
Patrick Costello
An Comhairleoir
James Geoghegan
An Comhairleoir
Hazel Chu
An Comhairleoir
Claire O’Connor
An Comhairleoir
Dermot Lacey
An Comhairleoir
Paddy McCartan
An Comhairleoir
Kieran Binchy
An Comhairleoir
Frank Kennedy
An Comhairleoir
Sonya Stapleton
An Comhairleoir
Ruairí McGinly
An Comhairleoir Dr
Paddy Smyth
An Comhairleoir
Danny Byrne
An Comhairleoir Kevin
Donoghue
An Comhairleoir
Claire Byrne
An Comhairleoir Chris
Andrews
An Comhairleoir
Mannix Flynn

Cromghlinn/Camaigh

Sinn Féin

Deireadh Téarma 31/5/2019

Cromghlinn / Camaigh

Fianna Fáil

Deireadh Téarma 31/5/2019

Camaigh /Ráth
Maonais
Camaigh / Ráth
Maonais
Camaigh / Ráth
Maonais
Camaigh / Ráth
Maonais
Camaigh / Ráth
Maonais
Camaigh / Ráth
Maonais
Pheambróg

Na Daonlathaigh
shóisialta
Fianna Fáil

Tofa 1/6/2019

Fine Gael

Tofa 1/6/2019

Pheambróg

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

Pheambróg

Fianna Fáil

Pheambróg

Páirtí an Lucht Oibre

Pheambróg

Fine Gael

Pheambróg /An Duga
Theas
Pheambróg /An Duga
Theas
Pheambróg /An Duga
Theas
Ráth Garbh/Ráth
Maonais
Ráth Garbh/Ráth
Maonais

Fine Gael

Deireadh Téarma 31/5/2019

Fianna Fáil

Deireadh Téarma 31/5/2019

An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Neamhspleáigh

Deireadh Téarma 31/5/2019

Fine Gael

Deireadh Téarma 31/5/19

Oirdheisceart Lár na
Cathrach

Fine Gael

Tofa 1/6/2019

Oirdheisceart Lár na
Cathrach

Páirtí an Lucht Oibre

Tofa 1/6/2019

Oirdheisceart Lár na
Cathrach

Comhaontas Glas

Oirdheisceart Lár na
Cathrach

Sinn Féin

Oirdheisceart Lár na
Cathrach

Neamhphairtí

Tofa 1/6/2019

Fine Gael
Páirtí an Lucht Oibre
Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Comhaontas Glas
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An Comhairleoir

Toghcheantar

Ceangal an Páirtí

Nóta Tráchta

An Comhairleoir Brendan
Carr

An
Chabrach/Fionnghla
s
An Chabrach
/Fionnghlas
An Chabrach /
Fionnghlas
An Chabrach /
Fionnghlas
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
An Chabrach /Glas
Naíon
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach
Tuaisceart Lár na
Cathrach

Páirtí an Lucht Oibre

Deireadh Téarma 31/5/2019

Fianna Fáil

Deireadh Téarma 31/5/2019

Neamhspleáigh

Deireadh Téarma 31/5/2019

Sinn Féin

Deireadh Téarma 31/5/2019

Fine Gael

Tofa 1/6/2019

Páirtí an Lucht Oibre

Tofa 1/6/2019

Fianna Fáil

Tofa 1/6/2019

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

An Comhairleoir David
Costello
An Comhairleoir Teresa
Keegan
An Comhairleoir Emma
Murphy
An Comhairleoir Colm
O’Rourke
An Comhairleoir Marie
Sherlock
An Comhairleoir Mary
Fitzpatrick
An Comhairleoir Neasa
Hourigan
An Comhairleoir Cieran
Perry
An Comhairleoir Gary
Gannon
An Comhairleoir Séamas
McGrattan
An Comhairleoir Ciaran
Cuffe
An Comhairleoir Joe
Costello
An Comhairleoir Janet
Horner
An Comhairleoir Gaye
Fagan
An Comhairleoir Éilis
Ryan
An Comhairleoir Christy
Burke
An Comhairleoir Anthony
Flynn
An Comhairleoir Janice
Boylan
An Comhairleoir Nial
Ring
An Comhairleoir Ray
McAdam

Neamhphairtí
Na Daonlathaigh
shóisialta
Sinn Féin
Comhaontas Glas
Páirtí an Lucht Oibre
Comhaontas Glas

D’éirigh Ciaran Cuffe as ar
1/6/2019
Tofa 1/6/2019

Sinn Féin

Chomhthogadh Janet Horner
in áit Ciaran Cuffe 2/9/2019
Deireadh Téarma 31/5/2019

Páirtí na nOibrithe

Deireadh Téarma 31/5/2019

Neamhphairtí
Páirtí an Lucht Oibre
Sinn Féin
Neamhphairtí
Fine Gael
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Comhairleoirí Cheantair an Lárdheiscirt
An Comhairleoir

Toghcheantar

Ceangal an Páirtí

Nóta Tráchta

An Comhairleoir
Sophie Nicoullaud

Baile
Formaid/Droimeanach

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

An Comhairleoir Paul
Hand

Baile Formaid /
Droimeanach

Neamhspleáigh

Deireadh Téarma31/5/2019

An Comhairleoir Greg
Kelly

Baile Formaid /
Droimeanach

Sinn Féin

Deireadh Téarma 31/5/2019

An Comhairleoir Daithí
de Róiste

Baile Formaid /
Droimeanach

Fianna Fáil

An Comhairleoir Daithí
Doolan

Baile Formaid /
Droimeanach

Sinn Féin

An Comhairleoir Hazel
de Nortúin

Baile Formaid /
Droimeanach

Dlúthpháirtíocht - An
Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús

An Comhairleoir
Vincent Jackson

Baile Formaid /
Droimeanach

Neamhphairtí

An Comhairleoir
Michael Pidgeon

Iardhesiceart Lár na
Cathrach

Comhaontas Glas

Tofa 1/6/2019

An Comhairleoir
Michael Watters

Iardhesiceart Lár na
Cathrach

Fianna Fáil

Tofa 1/6/2019

An Comhairleoir
Críona Ní Dhálaigh

Iardhesiceart Lár na
Cathrach

Sinn Féin

An Comhairleoir
Rebecca Moynihan

Iardhesiceart Lár na
Cathrach

Páirtí an Lucht Oibre

An Comhairleoir Tina
MacVeigh

Iardhesiceart Lár na
Cathrach

Dlúthpháirtíocht - An
Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 14

An Fhoireann Bhainistíochta Sinsearaí
Owen P. Keegan

Príomhfheidhmeannach

Brendan Kenny

Príomhfheidhmeannach Cúnta, Tithíocht agus Pobal

John Flanagan

Innealtóir na Cathrach agus
Príomhfheidhmeannach Cúnta Gníomhach, Comhshaol agus
Iompar

Richard Shakespeare

Príomhfheidhmeannach Cúnta, Pleanáil agus Forbairt Maoine
Agus Príomhfheidhmeannach Cúnta Seirbhísí Cultúir, Áineasa
agus Eacnamaíochta

Kathy Quinn

Ceannasaí Airgeadais le freagracht as TFC

Gerry Geraghty

Ceannasaí Gníomhach Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha

Yvonne Kelly

Gníomhaire Dlí Gníomhach
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RÉAMHRÁ

Bíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun tosaigh maidir le forbairt inbhuanaithe na cathrach a chur
chun cinn trí cheannaireacht chathartha láidir agus trí raon seirbhísí a sholáthar a chuireann folláine agus
cáilíocht beatha na saoránach agus na bpobal chun cinn.
Chumhdaíonn Cathair Bhaile Átha Cliath achar 11,761 heicteár le daonra cónaitheach de 553,165
(Daonáireamh 2016).
Tá an Chomhairle Cathrach ar cheann de 4 údarás áitiúla i Réigiún Bhaile Átha Cliath a bhfuil daonra níos
leithne de 1.345 milliún aici, arb ionann é agus 28% den daonra náisiúnta, agus is í príomhchathair
riaracháin agus pholaitiúil na hÉireann ina bhfuil an rialtas náisiúnta agus Uachtarán an Stáit.
Déantar struchtúr rialachais maoirseacht ar obair na Comhairle ina bhfuil Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, na
63 Ball Tofa agus 7 gCathaoirleach na gCoistí Beartais Straitéiseacha (CBSanna).
Ár bhFís agus ár dTéamaí Straitéiseacha
I rith 2019, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag soláthar seirbhísí ardchaighdeáin do mhuintir
chathair Bhaile Átha Cliath agus d’oibrigh sí go dian chun tréithe uathúla na Cathrach a neartú agus a
fhorbairt agus a seasamh a fheabhsú mar an áit is fearr le bheith ann, le maireachtáil ann, le bheith ag obair
, gnó a dhéanamh agus taitneamh a bhaint as.
Léiríonn na téamaí corparáideacha atá leagtha amach sa tuarascáil seo na téamaí atá leagtha amach i
bPlean Corparáideach 2015-2019 agus léiríonn siad an réimse leathan gníomhaíochta a dhéanann an
Chomhairle Cathrach.
Is iad na trí théama:


An Áit LE MAIREACHTÁIL



An Áit LE BHEITH



An Áit LE hAGHAIDH GNÓ

Cuirtear gníomhaíochtaí i gcrích i limistéar na n-oibreacha bonneagair fhisiciúla mar sholáthar agus
cothabháil bonneagair tithíochta agus bóithre agus freisin i réimsí na n-ealaíon, spóirt, áineasa, imeachtaí,
fóillíochta, turasóireachta agus seirbhísí sóisialta lena n-áirítear leabharlanna, áiseanna spóirt, páirceanna,
pobail seirbhísí forbartha agus leasa tithíochta. Chomh maith le sin, cuireann an Chomhairle Cathrach
seirbhísí dóiteáin, práinnfhreagartha agus sábháilteachta ar fáil do Réigiún Bhaile Átha Cliath trí Bhriogáid
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus tá ról lárnach aici i bhforfheidhmiú agus i gcomhlíonadh, i bpleanáil, i rialú
tógála agus i gcúrsaí comhshaoil.
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OIFIG AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Fáiltiú Cathartha
• Dé Céadaoin 22 Bealtaine 2019, cuireadh Fáiltiú Cathartha arna óstáil ag an Ardmhéara Nial Ring ar
súil i dTeach an Ardmhéara chun Cuairt Stáit an Rí Carl Gustaf an séú haois déag agus Banríon
Silvia na Sualainne a cheiliúradh. Ba iad na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach i ndáil leis
an bhFáiltiú Cathartha ná € 3,261.04.
•

Dé Déardaoin 13 Meitheamh 2019, cuireadh Fáiltiú Cathartha arna óstáil ag an Ardmhéara Paul Mc
Auliffe ar súil i dTeach an Ardmhéara chun Cuairt Stáit an Rí Willem-Alexander agus Banríon
Máxima na hÍsiltíre a cheiliúradh. Ba iad na costais a thabhaigh an Chomhairle Cathrach i ndáil leis
an bhFáiltiú Cathartha ná € 2,449.04.

•

Dé Domhnaigh 29 Meán Fómhair 2019, cuireadh Fáiltiú Cathartha arna óstáil ag an Ardmhéara Paul
Mc Auliffe ar súil sa Seomra Babhta i dTeach an Ardmhéara chun bua Fhoirne na bhfear Sinsearach
agus na mBan Sinsearach i gCluichí Ceannais Peile na hÉireann a cheiliúradh. Ba iad na costais a
thabhaigh an Chomhairle Cathrach i ndáil leis an bhFáiltiú Cathartha ná € 27,393.40.

Gradaim an Ardmhéara
An t- Ardmhéara Nial Ring
D'óstáil an tArdmhéara Nial Ring Searmanas Bronnta an Ardmhéara chun aitheantas a thabhairt do
na daoine agus na grúpaí seo a leanas as a rannchuidiú le Baile Átha Cliath agus lena saoránaigh


Kellie Harrington mar aitheantas ar a cuid éachtaí sa spórt ag críochnú le Teideal Dornálaíochta
Domhanda chomh maith lena hobair phobail inspioráideach i gCathair Istigh Bhaile Átha Cliath.



John Sheahan mar aitheantas ar a chuidiú ollmhór le ceol i mBaile Átha Cliath, go háirithe tríd
an mbaint a bhí aige leis na “Dubliners”, agus freisin as an méid a chuir sé le saol an cheoil na
hÉireann.



Maria Tyrrell mar aitheantas ar a blianta fada d’obair oideachais, fostaíochta, cúram sláinte agus
cúram leanaí i mBaile Átha Cliath, go háirithe sa Lárchathair Thuaidh.



Norah Casey mar aitheantas ar a cuid oibre do mharthanóirí Níocháin Magdalen agus mar
thacaíocht di agus a ról eagrúcháin san oiread sin imeachtaí a leagann béim ar staid na mban
faoi mhíbhuntáiste, ar mhí-úsáid agus ar dearmad.



Parkrun Ireland mar aitheantas ar a n-éiteas uilechuimsitheachta agus folláine agus mar thoradh
air sin d’eagraigh na mílte saorálaithe rásaí seachtainiúla 5k saor in aisce ar fud Bhaile Átha
Cliath agus na hÉireann agus a rinne ceiliúradh ar a milliúnú parkrun in 2018.



Christy Dignam mar aitheantas ar a chuidiú le ceol agus a thacaíocht neamhcháilithe do go leor
eagraíochtaí carthanúla agus spóirt.



Aoife McGivney mar aitheantas ar a láithreacht intinne agus a crógacht a léiríodh nuair a
d’fhreagair sí, mar phaisinéir ar Bhus Bhaile Átha Cliath Uimh. 16, go raibh an tiománaí tinn. Ní
amháin gur éirigh léi an bus a stopadh ach ansin rinne sí ACS tarrthála ar an Tiománaí.



Noel Carroll (Gradam iarbháis) mar aitheantas ar a blianta fada oibre mar Oifigeach Caidrimh
Phoiblí le Dublin Corporation agus a chuid oibre le pobal lúthchleasaíochta Bhaile Átha Cliath
lena n-áirítear Maratón Chathair Bhaile Átha Cliath a bhunú, atá anois ina 40ú bliain.
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Rinneadh na bronnadh Dé hAoine 12 Aibreán 2019 ag Dinnéar Ceiliúrtha arna óstáil ag an
Ardmhéara Nial Ring sa Seomra Cruinn i dTeach an Ardmhéara. Ba é an costas a tabhaíodh i ndáil
leis na dámhachtainí seo ná € 71,028.61.
An t-Ardmhéara Pól Mac Amhlaoibh
D'óstáil an tArdmhéara Paul Mc Auliffe Searmanas Gradaim an Ardmhéara chun aitheantas a
thabhairt do na daoine agus na grúpaí seo a leanas as a rannchuidiú le Baile Átha Cliath agus lena
saoránaigh.
• Colin Bell mar aitheantas ar a ról i mbunú Iontaobhas Athdhúichithe Kevin Bell agus ag
cabhrú le teaghlaigh méala a ngaolta a fuair bás thar lear a aisdúichiú.
• Scéim Cúnaimh Taistil Busanna Bhaile Átha Cliath mar aitheantas ar a ról i mBaile Átha
Cliath a bheith ina cathair níos inrochtana agus ag tacú leo siúd le cumais éagsúla iompar
poiblí a úsáid.

• Greta Thunberg mar aitheantas ar a ról i ngleic le hathrú aeráide trí na Stailcí Scoile don
Aeráid a spreag glúin ar fud an domhain le bheith páirteach ina glao ar ghníomh.
• Panti Bliss mar aitheantas ar a ról i mBaile Átha Cliath a dhéanamh mar chathair níos
oscailte agus a chinntiú go gcaitear go cothrom agus gan stiogma lenár saoránaigh
LGBTQ+ agus leo siúd a ndearnadh diagnóis orthu le VEID.
• Snámh Life Chathair Bhaile Átha Cliath mar aitheantas ar chéad bliain de shnámh uisce
oscailte a chur chun cinn sa chathair seo trí 100 Snámh sa Life a eagrú.
• Joe Hughes agus Karen Phoenix mar aitheantas ar a bhfeachtas chun feasacht a
mhúscailt faoi Seipsis sa chathair seo agus in áiteanna eile.
• Brendan Grace (Gradam Iarbháis) mar aitheantas ar a chuidiú le saol Chathair Bhaile Átha
Cliath, leis na healaíona agus lena áit bhreithe, na Saoirsí.
Rinneadh na bronnadh Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair 2019 ag Dinnéar Ceiliúrtha arna óstáil ag
an Ardmhéara Paul Mc Auliffe sa Seomra Cruinn i dTeach an Ardmhéara. Ba é an costas a
tabhaíodh i ndáil leis na dámhachtainí seo ná € 72,414.18.

Íocaíochtaí le Baill de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Costais Bhliantúla Comhairleoirí
Liúntas Bliantúil íoctha le Cathaoirligh na gCoistí Beartas Straitéiseach
Liúntas Bliantúil an Ardmhéara
Liúntas Bliantúil an Leas-Ardmhéara
Íocaíochtaí Ionadaíochta Bliantúla Baill
Liúntas Bliantúil an Choiste Ceantair
Oiliúint, Taisteal Comhdhála agus Cothabháil
Cruinnithe na Comhairle Cathrach
Cruinnithe Míosúla
Cruinnithe Buiséid
Cruinnithe Curtha ar atráth
Cruinnithe Speisialta
Cruinniú Bliantúil
Coiste Prótacail

€ 521,974
€ 39,500
€ 50,246
€
5,008
€1,074,621
€ 63,572
€ 20,756

11
1
1
2
1
9

Grúpa Beartais Chorparáidigh (CPG)
Tá an tArd-Mhéara, 7 gCathaoirleach na gCoistí Beartais Straitéiseacha agus Cathaoirleach an Choiste
Forbartha Pobail Áitiúil ar an nGrúpa Beartais Chorparáidigh. . Tacaíonn an Príomhfheidhmeannach leis an
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GBC. Is é ról an CPG comhairle agus cúnamh a thabhairt don Chomhairle Tofa maidir le beartas do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a fhoirmliú, a fhorbairt, a mhonatóiriú agus a athbhreithniú. Mar sin
féin, tá údarás iomlán cinnteoireachta fós leis an gComhairle Tofa. Féadfaidh an CPG tograí a dhéanamh
freisin chun gnó a leithdháileadh idir Coistí Beartais Straitéiseacha agus chun comhordú ginearálta a
dhéanamh ar ghnó den sórt sin.
Tionóladh 7 gcruinniú an CPG in 2019. I measc na míreanna ar bhreathnaigh an CPG ag a gcruinnithe bhí
an méid seo a leanas:
• Buiséad 2020
• An Plean Corparáideach 2020 - 2024
• Nuashonruithe ó Chathaoirligh na gCoistí Beartas Straitéiseach
• Nuashonruithe ó Chathaoirleach an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil
• Úsáid na Teicneolaíochta Soghluaiste
• Seachadadh Seirbhíse
• Ballraíocht agus Scéim SPC

Ballraíocht agus Freastal an CPG in Eanáir 2019 – Bealtaine 2019:

Ball
An tArdmhéara Nial Ring
An Comhairleoir Ciarán Cuffe
An Comhairleoir Daithi Doolan
An Comhairleoir Ruairí McGinley
An Comhairleoir Andrew Montague
An Comhairleoir Deirdre Heney
An Comhairleoir Vincent Jackson
An Comhairleoir Paul McAuliffe
An Comhairleoir Naoise Ó Muirí

Cruinnithe
a bhfuil
siad
incháilithe
freastal
orthu
3
3
3
3
3
3 2
3
3
3

Cruinnithe
ar ar
Freastalaíodh
3
2
2
2
1
2
2
1
2

% Cruinnithe
ar ar Freastalaíodh
100%
67%
67%
67%
33%
67%
67%
33%
67%

Glacadh Scéim SPC Nua i Meán Fómhair 2019
Ballraíocht agus Freastal an CPG i Meán Fómhair 2019 – Nollaig 2019:

Ball

An tArdmhéara Pól Mac Amhlaoibh
An Comhairleoir Christy Burke

Cruinnithe
a bhfuil
siad
incháilithe
freastal
orthu
4
4

Cruinnithe
ar ar
Freastalaíodh
4
3
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An Comhairleoir Gary Gannon
An Comhairleoir Alison Gilliland
An Comhairleoir Ray McAdam
An Comhairleoir Seamas
McGrattan
An Comhairleoir Claire O'Connor
An Comhairleoir Michael Pidgeon

4
4
4
4
4
4

3
4
1
4
3
4

75%
100%
25%
100%
75%
100%

Fodhlíthe
Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na Fodhlíthe seo a leanas in 2019:
•

Fodhlíthe Dramhaíola Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Scaradh, Stóráil agus Cur i Láthair
Dramhaíola Teaghlaigh agus Tráchtála) 2018

•

Fodhlíthe Rialaithe Páirceála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 2019

Caiteachas Iarrthóra Toghcháin Áitiúil 2019
Ammar
Chris
Neil
Daryl
Racheal
Maria
Paddy
Janice
Tom
Gillian

Ali
Andrews
Armstrong
Barron
Batten
Bohan
Bourke
Boylan
Brabazon
Brien

Iardhesiceart Lár na Cathrach
Iardhesiceart Lár na Cathrach
Tuaisceart Lár na Cathrach
Domhnach Míde
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Tuaisceart Lár na Cathrach
Domhnach Míde
Tuaisceart Lár na Cathrach

Christy
Michael Paul
Claire
Danny
Mary

Burke
Burke
Byrne
Byrne
Callaghan

Tuaisceart Lár na Cathrach
Cluain Tarbh
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Baile Munna/Fionnghlas

Cathleen
Hazel
Áine
Paul
Anthony
Keith
Caroline
Deirdre
Donna
Joe
Patrick
Simon
Patrick
Ciarán
Jen

Carney Boud
Chu
Clancy
Clarke
Connaghan
Connolly
Conroy
Conroy
Cooney
Costello
Costello
Cox
Coyne
Cuffe
Cummins

Baile Munna/Fionnghlas
Pembróg
An Chabrach/Glas Naíon
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Baile Munna/Fionnghlas
Baile Munna/Fionnghlas
Baile Munna/Fionnghlas
Camaigh/Ráth Maonais
Cluain Tarbh
Tuaisceart Lár na Cathrach
Camaigh/Ráth Maonais
Pembróg
Iardhesiceart Lár na Cathrach
Tuaisceart Lár na Cathrach
Iardhesiceart Lár na Cathrach

Fianna Fáil
Sinn Féin
Neamhpháirtí
Fianna Fáil
Fianna Fáil
Fianna Fáil
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Fianna Fáil
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Comhaontas Glas
Fine Gael
Na Daonlathaigh
shóisialta
Sinn Féin
Comhaontas Glas
Páirtí an Lucht Oibre
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Fianna Fáil
Comhaontas Glas
Fianna Fáil
Comhaontas Glas
Páirtí an Lucht Oibre
Comhaontas Glas
Neamhpháirtí
Comhaontas Glas
Na Daonlathaigh
shóisialta
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€2,798.28
€1,300.85
€0.00
€6,386.01
€5,274.88
€7,671.38
€4,970.42
€1,100.35
€3,900.73
€862.60
€2,068.70
€125.00
€8,187.08
€6,315.44
€5,652.60
€2,367.56
€7,556.56
€8,022.60
€2,937.00
€1,992.69
€5,248.08
€914.08
€3,593.63
€1,586.26
€4,123.83
€9,013.39
€375.45
€690.00
€2,729.60
€6,017.72
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Marcin
Hazel

Czechowicz
De Nortúin

Tuaisceart Lár na Cathrach
Baile Formaid/Droimeanach

Daithí
Tara

De Róiste
Deacy

Baile Formaid/Droimeanach
Camaigh/Ráth Maonais

Carol

Deans

Tuaisceart Lár na Cathrach

Fearghal
Kevin
Daithí
Peter

Donnelly
Donoghue
Doolan
Dooley

Camaigh/Ráth Maonais
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Baile Formaid/Droimeanach
Camaigh/Ráth Maonais

Pat

Dunne

Camaigh/Ráth Maonais

Sarah

Durcan

Oirdheisceart Lár na Cathrach

Obi
Rose
Damien
Anne
Mary
Declan
Terence
Anthony
Mannix
Shane
Robert
Michael
Mary
Gary

Ekoba
Emmett
Farrell
Feeney
Fitzpatrick
Flanagan
Flanagan
Flynn
Flynn
Folan
Foley

Baile Formaid/Droimeanach
Baile Munna/Fionnghlas
Iardhesiceart Lár na Cathrach
Camaigh/Ráth Maonais
An Chabrach/Glas Naíon
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Domhnach Míde
Tuaisceart Lár na Cathrach
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Domhnach Míde
Baile Formaid/Droimeanach

Freehill
Gannon

Camaigh/Ráth Maonais
An Chabrach/Glas Naíon

James
Jacqui
Alison
Linda
Susan
Declan
Rita

Geoghegan
Gilbourne
Gilliland
Greene
Gregg Farrell
Hallissey
Harrold

Pembróg
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Baile Munna/Fionnghlas
Oirdheisceart Lár na Cathrach
Tuaisceart Lár na Cathrach
An Chabrach/Glas Naíon

Cathal
Ciarán
Lawrence
Deirdre
Jane
Neasa
Eoghan
Bernie

Haughey
Heaphey
Hemmings
Heney
Horgan-Jones
Hourigan
Howe
Hughes

Cluain Tarbh
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Domhnach Míde
Cluain Tarbh
Cluain Tarbh
An Chabrach/Glas Naíon
Iardhesiceart Lár na Cathrach
Baile Munna/Fionnghlas

Vincent
Jeff
Andrew

Jackson
Johnston
Keegan

Baile Formaid/Droimeanach
Cluain Tarbh
Baile Munna/Fionnghlas

Neamhpháirtí
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fianna Fáil
Na Daonlathaigh
shóisialta
Na Daonlathaigh
shóisialta
Sinn Féin
Páirtí an Lucht Oibre
Sinn Féin
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Na Daonlathaigh
shóisialta
Fine Gael
Sinn Féin
Éirígí do Phoblacht Nua
Fine Gael
Fianna Fáil
Fine Gael
Fine Gael
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Páirtí an Lucht Oibre
Neamhpháirtí

€0.00
€2,450.00

Páirtí an Lucht Oibre
Na Daonlathaigh
shóisialta
Fine Gael
Renua Ireland
Páirtí an Lucht Oibre
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Sinn Féin
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fianna Fáil
Éirígí do Phoblacht Nua
Comhaontas Glas
Fianna Fáil
Páirtí an Lucht Oibre
Comhaontas Glas
Fine Gael
Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Neamhpháirtí
Fine Gael
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús

€5,226.53
€933.33
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€1,971.86
€4,777.14
€1,524.94
€1,820.00
€5,622.48
€3,151.05
€2,148.05
€4,882.00
€3,695.27
€180.00
€2,410.23
€2,131.00
€10,888.82
€6,564.00
€4,150.62
€3,600.00
€4,581.75
€4,115.35
€5,758.85
€1,583.66

€10,149.72
€1,282.41
€4,958.31
€0.00
€1,635.12
€1,415.40
€3,141.68
€6,684.49
€1,966.00
€0.00
€5,686.22
€7,864.18
€3,219.31
€5,246.51
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€2,310.00
€7,448.65
€2,010.00

Page 23

Micheál

Kelliher

An Chabrach/Glas Naíon

Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Sinn Féin
Sinn Féin

Greg
Larry

Kelly
Kenna

Baile Formaid/Droimeanach
Pembróg

Imran
Patrick

Khurshid
Kinsella

Ellie

Kisyombe

Tuaisceart Lár na Cathrach
Camaigh/Rá Tuaisceart Lár na
Cathrach th Maonais
Tuaisceart Lár na Cathrach

Dermot
Hannah
Sarah
Samantha
John
Mícheál
Diarmuid
Tina

Lacey
Lemass
Lipsett
Long
Lyons
MacDonncha
MacDubhghlais
MacVeigh

Pembróg
An Chabrach/Glas Naíon
Camaigh/Ráth Maonais
Camaigh/Ráth Maonais
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Domhnach Míde
Baile Munna/Fionnghlas
Iardhesiceart Lár na Cathrach

Seán Paul
Marius
Martin
Ray
Paul
Seán
Garrett
Paddy
Niamh
Suzanne
Ruairí
Séamas
Joseph

Mahon
Marosan
Matthews
McAdam
McAuliffe
McCabe
McCafferty
McCartan
McDonald
McDonnell
McGinley
McGrattan
McGucken

Ard Aidhin Whitehall
Tuaisceart Lár na Cathrach
Baile Munna/Fionnghlas
Tuaisceart Lár na Cathrach
Baile Munna/Fionnghlas
An Chabrach/Glas Naíon
Camaigh/Ráth Maonais
Pembróg
Domhnach Míde
Domhnach Míde
Camaigh/Ráth Maonais
An Chabrach/Glas Naíon
Tuaisceart Lár na Cathrach

Ray
Denise
Declan
Brian

McHugh
McMorrow
Meenagh
Mohan

Camaigh/Ráth Maonais
Tuaisceart Lár na Cathrach
An Chabrach/Glas Naíon
Tuaisceart Lár na Cathrach

Sinn Féin
Fianna Fáil
Páirtí an Lucht Oibre
Fianna Fáil

Paddy

Monahan

Domhnach Míde

Andrew
Annette

Montague
Mooney

Baile Munna/Fionnghlas
Oirdheisceart Lár na Cathrach

Edel
Rebecca
Sarah Louise
Michael
Bernard

Moran
Moynihan
Mulligan
Mullooly
Mulvany

Ard Aidhin/ Fionnbhrú
Iardhesiceart Lár na Cathrach
An Chabrach/Glas Naíon
Camaigh/Ráth Maonais
Cluain Tarbh

Maria
Richard
Tony

Mulvany
Murray
Murray

Domhnach Míde
Baile Formaid/Droimeanach
Iardhesiceart Lár na Cathrach

Na Daonlathaigh
shóisialta
Páirtí an Lucht Oibre
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Sinn Féin
Páirtí an Lucht Oibre
Neamhpháirtí
Fianna Fáil
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fine Gael
Neamhpháirtí
Renua Éire

Fianna Fáil
Fine Gael
Na Daonlathaigh
shóisialta
Páirtí an Lucht Oibre
Fianna Fáil
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Neamhpháirtí
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fianna Fáil
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Fine Gael
Fianna Fáil
Neamhpháirtí
Fine Gael
Neamhpháirtí
Fine Gael
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Neamhpháirtí
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€1,741.44
€3,150.97
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€7,787.35
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€995.00
€6,143.82
€0.00
€1,570.00
€5,777.55
€1,395.00
€2,502.00
€1,862.00
€3,229.02
€4,900.89
€963.87
€1,766.68
€5,925.47
€3,248.17
€4,524.59
€0.00
€11,164.53
€2,403.95
€1,246.05
€11,286.27
€1,835.75
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€3,945.30
€8,968.04
€6,138.48
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€4,048.49
€8,189.34
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€1,966.45
€2,424.00
€0.00
€3,324.70
€1,627.52
€5,476.93
€3,976.00
Níor tugadh aon
tuairisceáin
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Cormac
Eoin
Síomha

Newton
Neylon
Ní Aonghusa

An Chabrach/Glas Naíon
Baile Formaid/Droimeanach
Pembróg

Críona
Sophie
Belinda
Proinsias
Naoise
Michael

Ní Dhálaigh
Nicoullaud
Nugent
Ó Conaráin
Ó Muirí
O'Brien

Iardhesiceart Lár na Cathrach
Baile Formaid/Droimeanach
Tuaisceart Lár na Cathrach
Domhnach Míde
Cluain Tarbh
Domhnach Míde

Claire
Lucy
Damian
Paul
Stephen
Ciarán
Colm
Linda
Michael
Larry
Cieran
Michael
Noeleen
Nial
Patricia

O'Connor
O'Connor
O'Farrell
O'Farrell
O'Loughlin
O'Moore
O'Rourke
O'Shea Farren
O'Sullivan
O'Toole
Perry
Pidgeon
Reilly
Ring
Roe

Pembroke
Baile Munna/Fionnghlas
Cluain Tarbh
An Chabrach/Glas Naíon
An Chabrach/Glas Naíon
Cluain Tarbh
An Chabrach/Glas Naíon
Pembróg
Baile Formaid/Droimeanach
Ard Aidhin/ Fionnbhrú
An Chabrach/Glas Naíon
Iardhesiceart Lár na Cathrach
Baile Munna/Fionnghlas
Tuaisceart Lár na Cathrach
Ard Aidhin/ Fionnbhrú

Éilis
S.G. Raja

Ryan
Sekhar Reddy

Tuaisceart Lár na Cathrach
Tuaisceart Lár na Cathrach

Marie
Cathie
Siobhan
Sonya

Sherlock
Shiels
Shovlin
Stapleton

An Chabrach/Glas Naíon
Baile Munna/Fionnghlas
An Chabrach/Glas Naíon
Oirdheisceart Lár na Cathrach

Catherine

Stocker

Cluain Tarbh

Jo

Tully

Domhnach Míde

Sean
Nicky

Tyrrell
Uzell

Baile Munna/Fionnghlas
Baile Formaid/Droimeanach

Elizabeth
Michael

Watson
Watters

Oirdheisceart Lár na Cathrach
Chean Iardhesiceart Lár na
Cathrach tair Láir Thiar Theas

Páirtí na nOibrithe
Fianna Fáil
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Sinn Féin
Comhaontas Glas
Sinn Féin
Aontú
Fine Gael
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fianna Fáil
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Neamhpháirtí
Sinn Féin
Fine Gael
Fine Gael
Páirtí an Lucht Oibre
Sinn Féin
Neamhpháirtí
Comhaontas Glas
Neamhpháirtí
Neamhpháirtí
Na Daonlathaigh
shóisialta
Páirtí na nOibrithe
Neamhpháirtí
Páirtí an Lucht Oibre
Páirtí na nOibrithe
Fine Gael
Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Na Daonlathaigh
shóisialta
An Comhaontas Daoine
Roimh Bhrabús
Fine Gael
Neamhspleáigh ar son
an Athraithe
Fianna Fáil
Fianna Fáil

€1,462.13
€1,311.31
€1,700.00
€4,794.19
€3,015.51
€1,275.75
€1,845.59
€5,268.24
€2,017.20
€9,686.48
€1,650.00
€11,077.00
€1,564.87
€3,170.41
€2,600.00
€4,411.91
€9,331.26
€3,938.30
€1,966.00
€2,925.31
€5,534.24
€4,251.93
€4,270.00
€1,744.85
€2,066.13
Níor tugadh aon
tuairisceáin
€5,590.35
€2,653.01
€2,132.95
€1,384.80
€4,350.59
€3,392.50
€2,104.99
€4,882.00
€2,970.00
€3,784.08

Caidreamh leis na Meáin
Le linn 2019 lean an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin de bhainistiú a dhéanamh gach ceist ó na meáin
thar ceann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó bhealaí meán clóite, craolta agus ar líne. Déileáladh le
níos mó ná 2,100 ceist, agus bhí go leor acu casta agus tharraing siad ar réimsí éagsúla saineolais. Mar is
gnáth, bhí sé seo ag obair go dlúth leis an mBainistíocht Shinsearach i ngach Roinn lena chinntiú go raibh
na freagraí eolasach, ceadaithe go tráthúil agus go léireodh siad cuspóirí ár bplean corparáideach.
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Chuir an oifig thart ar 222 fógra nuachtáin, ag clúdach fógraí reachtúla, feachtais faisnéise agus cur chun
cinn imeachtaí. Tá an líon seo ag laghdú beagán bliain i ndiaidh bliana de réir mar a leanaimid ar aghaidh
lenár gcleachtas sábhála costais, a tugadh isteach in 2017, maidir le fógraí a chumasc nuair is féidir.
Rinne an Oifig bainistíocht ar thrí fheachtas feasachta poiblí in 2019:
• Rinneadh feachtas Voter.ie i mí Aibreáin chun tairseach gréasáin nua a chur chun cinn agus a
chumasaíonn milliún cónaitheoir i mBaile Átha Cliath a gcuid sonraí toghcháin a chlárú agus a
sheiceáil i bhfíor-am ar líne.
• Rinneadh an feactas ‘Age Friendly’ i mí an Mheithimh 2019 chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn
mar áit iontach le dul in aois ann.
• Seoladh Aip Seiceálaí Ceadúnais Feithicil Earraí TromA (HGV) i mí Iúil. Arna fhorbairt ag an
gComhairle Cathrach mar chuid de Thionscadal ‘Interreg Be-Good’ de chuid Iarthuaisceart na
hEorpa, comhlánaíonn sé toirmeasc HGV na Comhairle ar fheithiclí 5+ acastóra a bhfuil rochtain acu
ar an limistéar ainmnithe cordún sa chathair.
Rinne an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin bainistíocht ar fheachtas mór fógraíochta do Roinn Acmhainní
Daonna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun grúpa daoine níos éagsúla a spreagadh chun iarratas
a chur isteach ar phost an Chomhraiceora Dóiteáin a fógraíodh i mí Dheireadh Fómhair, 2019. Bhí an
feachtas seo dírithe ar mhná agus ar náisiúnaigh é agus d’éirigh leis níos mó iarratas a mhealladh ón dá
ghrúpa. Chuir an Oifig na feachtais seo ar fad ar fáil ag obair lenár gcomhpháirtithe fógraíochta,
gníomhaireachtaí ceannaigh meán agus cruthaitheacha.
Lean an Oifig um Chaidreamh leis na Meáin ag obair le roinnt gníomhaireachtaí seachtracha, eagraíochtaí
agus comhpháirtithe imeachta, chun imeachtaí agus féilte cultúrtha, spóirt, áineasa náisiúnta agus
idirnáisiúnta a chur ar siúl i gcathair Bhaile Átha Cliath i rith na bliana.
Cumarsáid
Is tairseach é suíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath www.dublincity.ie trínar féidir le baill
den phobail chun faisnéis a fháil faoin iliomad seirbhísí a sholáthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Ligeann an suíomh Gréasáin do bhaill an phobail an méid seo a leanas a dhéanamh:
•
•
•

Tuairiscigh saincheisteanna 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 do 2019:

Líon Seisiún

3,744,110

Líon Amharc Leathanaigh

14,303,350

% Cuairteanna Nua

78.2%

% Athchuairteanna

21.8%

An Meán-am a caitheadh ar an Láithreán

00:01:51

Na Leathanaigh Ba Mhó a raibh Tóir orthu
 Leathanach Baile
 Tithíocht ar Líne
 Cuardach Pleanála
 Leabharlanna
 Folúntais Reatha
 Teagmháil a Dhéanamh Linn
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Ligeáin Rogha-Bhunaithe
Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath

Lá na dTvuíteanna 2019
Thit an tionscnamh Twitter seo a d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach ar an 12 Aibreán
2019. 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, #yourcouncil agus
#ÁrLáSaChomhairle.
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ‘Cathrach Cliste’ 2019
Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le tuilleadh teicneolaíochtaí Cliste i rith 2019, 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, chomh maith ar dheiseanna eacnamaíocha nua.
Ceantair chliste a fhorbairt - Is é Ceantar na nDugaí Cliste príomhchlár mear-cheantair Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath a cruthaíodh chun ardán a sholáthar do ghnólachtaí nuathionscanta, ardteicneolaíocht, an
chathair agus an saol acadúil teacht le chéile. Rangaíodh an tionscnamh seo Uimh. 1 ar fud an domhain
maidir le straitéis Infheistíochta Dírí Eachtraí (FDI) do Ceantair Cliste na todhchaí ag an iris FDI (Financial
Times. 2019). Faigheann an tionscnamh seo tacaíocht ó chomhpháirtithe ar nós Science Foundation Ireland
(SFI), ionaid taighde ar nós Enable, Connect, comhpháirtithe corparáideacha ar nós Google, Dense Air
Ireland, Vodafone, MasterCard, Big Belly Bins, Softbank agus Dogpatch Labs.
Wifi4EU - D’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leithdháileadh uasta de cheithre dhearbhán
Wifi4EU ar fiú € 15,000 an ceann iad a bhaint amach mar chuid den ghlao maoinithe ar fud an AE le déanaí.
Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an maoiniú seo ag teacht le chéile. Tar éis comhairliúcháin
phoiblí in 2019 suiteálfar Wi-Fi i níos mó ná 40 ceantair le linn 2020 ag tacú le pobail agus le cláir
rannpháirtíochta digití.
Binse Tástála 5G - An chéad líonra 5G ‘óstach neodrach’ in Éirinn a imscaradh ar fud ‘Ceantar na nDugaí
Cliste’ le Dense Air Ireland ag obair i gcomhpháirtíocht leis an ionad taighde CONNECT do líonraí amach
anseo. Fuair an tionscadal seo dámhachtain ó dámhachtainí as tionchar eacnamaíoch agus sóisialta ‘Global
Small Cell Forum’. . I mí na Samhna, d’óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath luasaire domhanda ‘5G’
leis an Ionad Teicneolaíochta agus Fiontraíochta ag Harvard chun saineolaithe domhanda ar 5G agus os
cionn 20 cathair idirnáisiúnta a thabhairt le chéile chun pleanáil do thodhchaí 5G i gcathracha.
Todhchaí an Pleanála (3D VR/AR) - Forbairt samhail fhíorúil iomlán 3D na ndugaí (5Km2) a choimisiúnú
chun tacú le feidhmchláir 3D VR / AR amach anseo i réimsí mar phleanáil, tógáil dhigiteach, sábháilteacht,
turasóireacht chliste agus feidhmchláir chearrbhachais. I mí na Bealtaine, d’óstáil muid an chéad Hackathon
Sonraí Cathrach 3D I mBaile Átha Cliath thar 3 lá nuair a tháinig níos mó ná 100 rannpháirtí agus 20
comhpháirtí le chéile chun feidhmchláir agus nuálaíochtaí nua a nuáil agus a thógáil amach. Tá an tacar
sonraí seo ar fáil foinse oscailte anois d’fhorbróirí agus do thaighdeoirí ar an ardán sonraí oscailte
‘dublinked’.
Cathair Velo – Cur i láthair Pedal Cliste Domhanda – Comórtas stíl ‘Dragon’s Den’ chun nuálaíochtaí
teicneolaíochta nua a aimsiú chun tacú le rothaíocht ar fud cathracha. Cuireadh é seo i láthair i
gcomhpháirtíocht leis an Comhdháil Rothaíochta domhanda Cathair Velo a tionóladh i mBaile Átha Cliath i
Meitheamh 2019. Déanfaidh na 3 chuideachta a bhuaigh tástáil ar a réitigh i mBaile Átha Cliath thar 2020
agus ina measc beidh ‘Wing Lights’, an aip ‘Cyclers Cycling’ agus rothair e-lasta Nuweil.
Léargais Rothaíochta - Thar deich seachtaine ó lár mhí an Mheithimh go Lúnasa 2019, chuir 200 rothaithe i
mBaile Átha Cliath a gcuid sonraí rothaíochta bailithe ag baint úsáide as soilse rothar cliste ‘see sense’ mar
chuid de thionscnamh chomhtharlú ‘Internet of things’ atá maoinithe ag an AE. Chuir na torthaí béim ar na
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bóithre leis an gcaighdeán dromchla bóthair is dúshlánaí do rothaithe turas a dhéanamh agus lig siad dár ninnealtóirí pleananna do chonairí rothaíochta nua a choigeartú bunaithe ar na léargais. Taiscéalaí léargas
comhshaoil Google - Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair le Google agus le Coláiste na
hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD) chun uirlis a phíolótú a sholáthraíonn faisnéis faoi astaíochtaí do
chathracha. Úsáideann an uirlis, Taiscéalaí léargas comhshaoil, Sonraí Google chun astaíochtaí gás
ceaptha teasa ó fhoirgnimh agus iompar a mheas agus chun an poitéinseal atá ann leas a bhaint as
fuinneamh na gréine sa chathair a mheas.
Cuireadh an uirlis i bhfeidhm ar fud na 4 Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath agus tá sí ar fáil anois i mbreis
agus 100 cathair dhomhanda. https://insights.sustainability.google/places/

Cathair Mastercard Féideartha - Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aghaidh ag glacadh páirte i
gclár domhanda MasterCard ‘Cathair Féideartha’ agus phíolótaigh sí ardán nua forbartha eacnamaíochta
chun léargas níos fearr a fhorbairt ar fheidhmíocht eacnamaíoch áitiúil a thacaigh le Monatóir Eacnamaíoch
Bhaile Átha Cliath.
Clár Taighde Nuálaíochta do Ghnólachtaí Beaga (SBIR) - Tá aonad na Cathrach Cliste ag leanúint ar
aghaidh ag tacú le fiontraithe tríd an gclár Taighde Nuálaíochta um Ghnólachtaí Beaga, Baile Átha Cliath
cliste agus Fiontar Éireann. Cuimsíonn sé seo 3 thionscadal i réimsí Lóistíocht an Mhíle Deireanach, Moil
Soghluaisteachta Cliste agus Monatóireacht Silteán.
Rannpháirtíocht Inmheánach - Rinneadh clár fairsing rannpháirtíochta inmheánaí chun baill foirne
inmheánacha a oiliúint faoi na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht atá ag teacht chun cinn agus conas is
féidir léi leas a bhaint as seirbhísí cathrach. Áiríodh leis seo seoladh Clár Smaointe Foirne inmheánacha,
chomh maith le Líonra Nuálaíochta Cathrach Cliste le ciste tiomnaithe nuálaíochta cathrach cliste chun tacú
le nuálaíocht agus píolótaí inmheánacha.
Rannpháirtíocht Sheachtrach - Bhí clár Cathrach Cliste le feiceáil go fairsing ar na meáin idirnáisiúnta,
náisiúnta agus áitiúla lena n-áirítear gné dhoiciméadach mar chuid den tsraith ceannaire smaoinimh
dhomhanda - le níos mó ná 10,000 amharc ar YouTube. www.globalthoughtleaders.org/shaping-the-smartcity-a-dublin-perspective/. Bhí foireann na cathrach cliste gníomhach freisin le bpríomh-chur i láthair agus cur
i láthair painéil ag príomhimeachtaí ar nós Taispeántas Cathrach Cliste Barcelona, Cathair Mastercard
Féideartha agus Fóram Nuálaithe Harvard. I measc na n-imeachtaí áitiúla ar tugadh tacaíocht dóibh bhí
Futurescope, HackAccess Baile Átha Cliath agus Fóram Cathrach Cliste Uile-Éireann.
Shínigh an Chomhairle Cathrach comhpháirtíochtaí nuálaíochta le Comhairle Cathrach Barcelona i mí na
Samhna 2019 chun tionscadail chomhoibritheacha cathrach cliste a scur i láthair chomh maith le hacadamh
digiteach FSS i mí na Nollag 2019 chun teicneolaíochtaí nua a phíolótú chun tacú le maireachtáil le cúnamh.

Nochtadh faoi Chosaint
Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 5 nochtadh faoi chosaint in 2019.
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SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA AGUS POBAIL

Bhain Seirbhísí Tithíochta agus Pobail a lán garspriocanna amach in 2018 agus an Roinn ag iarraidh a
cuspóirí a bhaint amach chun tithíocht shóisialta ar ardchaighdeán a sholáthar don chathair seo.
I mbliana rinneadh dul chun cinn maidir le conarthaí a dhámhachtain do Bheart 1 den Chlár Mear-Thógála
toirtmhéadrach, a sheachadfar 261 aonad nua tithíochta sóisialta in 2021. Na ceithre shuíomh atá á dtógáil
faoi láthair seo a leanas:
•
•
•
•

Gleann an Tobair, Séipéal Íosóid, Baile Átha Cliath 20
Sráid Bonham, Baile Átha Cliath 8
Sráid Chorcaí/Sráid an tSeomraigh, Baile Átha Cliath 8
Bóthar Bhun Raite, An Chulóg, Baile Átha Cliath 17

In 2019 cuireadh tús le hobair ar an láithreán i Cor na Móna, Baile Formaid a sheachadfaidh 61 aonad. Tá
obair ag dul ar aghaidh i nGairdíní San Treasa, Sráid Dhoiminic, Plás Sheáin Foster agus Céim 1 de
Ghairdíní Ui Dhuibheannaigh, ina ndéanfar 212 aonad a sheachadadh amach anseo.
Tá dhá shuíomh Comhpháirtíochta Poiblí Príobháidí (CPP) ag Baile Scriobail agus Bán an Aeir chun cinn go
maith. Tá Baile Scriobail, 70 aonad, le bheith críochnaithe in 2020 le Bán an Aeir i Q2 2021, ag seachadadh
150 aonad eile.
Tuigeann an Roinn Tithíochta go bhfuil dul chun cinn le linn 2019 mar gheall ar chaidrimh agus
chomhpháirtíochtaí rathúla le pobail áitiúla, Na Boird Athghiniúna, Comhlachtaí Tithíochta Formheasta agus
an Chomhairle Cathrach, atá lárnach i seachadadh a Straitéise Tithíochta.
Soláthar Tithíochta
In 2019, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in éineacht le Comhlachtaí Tithíochta Formheasta,
tithe ar fáil do 1,210 teaghlach breise, trí chláir tógála, Chuid V, éadála agus léasaithe. Fuair Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 323 aonad agus sheachaid 90 aonad; 45 aonad i gCoill Hampton, i Fionnghlas,
Baile Átha Cliath 11, 24 aonad in An Phrióireacht Nua, Baile Átha Cliath 15, 2 aonad in An Baile Bocht, Baile
Átha Cliath 3 agus 19 aonad i nGort na Silíní , Baile Átha Cliath 10.
I measc na scéimeanna a chuir na Comhlachtaí Tithíochta Formheasta ar fáil bhí Páirc an Charnáin, Baile
Átha Cliath 8, Cearnóg Raleigh, Baile Átha Cliath 12, Áitribh San Máire, Baile Átha Cliath 1, Rae na
Poibleoige, Baile Átha Cliath 1, Cearnóg Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1, Lána Raftéir, Baile Átha Cliath 12,
agus Lána Theach na Scoile, Baile Átha Cliath 8.
Fuarthas 119 aonad Cuid V in 2019 agus 150 aonad eile le seachadadh in 2020.
Chuir an Straitéis Tithíochta béim ar ról tábhachtach leanúnach na hEarnála Cíosa Príobháidí. Ag deireadh
2019, bhí 99 tionóntacht bhreise curtha i gcrích ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i réadmhaoine
faoin tionscnamh Léasaithe Fadtéarmaigh.
Iasachtaí Tithíochta
Cruthaíodh gur rogha mhaith é Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) d’iasachtaithe áirithe atá i mbaol a dteach a
chailleadh agus ar mhaith leo fanacht ann gan an baol a bheith rompu go n-athshealbhófaí a dtithe agus go
gcuirfí isteach ar a dteaghlach. Go dtí seo, tá an próiseas SMC curtha i gcrích ag 266 úinéir tí agus tá siad
anois ina dtionóntaí ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus tá 52 iasachtaithe eile ag dul tríd an
bpróiseas SMC faoi láthair.
Morgáiste faoi thacaíocht an rialtais is ea Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann a tugadh isteach ar fud na tíre
sna hÚdaráis Áitiúila go léir i mí Feabhra 2018. Tugadh an iasacht seo le rátaí úis an-iomaíoch isteach chun
ceannaitheoirí céaduaire a éascú chun iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste trí údaráis áitiúla. Fuair
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Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 741 iarratas go dtí deireadh mhí na Nollag 2019 agus faomhadh 656
díobh. Lean 298 iarratasóir ar aghaidh chuig morgáistí ar luach € 61 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 284 tionónta gur spéis leo a dtithe a cheannach.
Chríochnaigh 122 tionónta a dteach a cheannach faoin scéim seo agus tá 67 iarratas á bpróiseáil faoi
láthair.
Cothabháil Tithíochta
Stoc Tithíochta a Fheabhsú
Rinne Cothabháil Tithíochta bainistíocht ar an 1,082 réadmhaoin athchóirithe in 2019. Ba mhéadú 11.66% é
seo ar an mbliain roimhe sin. Tháinig méadú 12% ar 2018 ar 2017, rud a chiallaíonn go bhfuil méadú
beagnach 25% tagtha ar aschur athchóirithe le dhá bhliain.
Tá sé seo mar gheall ar athstruchtúrú an phróisis bainistíochta folúntais agus trí Chreat Cothabhála Téarma
nua a thabhairt isteach le Comhaontú Leibhéal Seirbhíse ar leith chun maoin fholamh a athchóiriú.
Is féidir na hathchóirithe a críochnaíodh in 2019 a roinnt mar seo a leanas:



Maoin Reatha (Ar Neamhní):
Stoc Tithíochta Nua (Éadálacha)
Iomlán

783
299
1,028

Taispeánann na figiúirí seo go ndearnadh beagnach 30% de na hathchóirithe in 2019 ar stoc nua, figiúr atá
níos mó ná dúbailt le dhá bhliain anuas. Tabhair faoi deara - ní thagraíonn an figiúr 299 thuas ach do thithe
athláimhe a rinne Cothabháil Tithíochta a athchóiriú.
Tá ról ríthábhachtach ag tithe agus árasáin maidir leis na dúshláin tithíochta atá ann faoi láthair a
chomhlíonadh agus bhí méadú suntasach ar líon a ndearnadh athchóiriú orthu:

Cineál Maoine

2018

2019

Meadú/ laghdú

Teach

328

412

+84

Árasán

303

389

+86

Aonad na Seanóirí

338

281

-57

Iomlán

969

1,082

113

Is féidir athchóirithe in 2019 a roinnt sna Réimsí Riaracháin seo a leanas:

Iomlán de réir ceantair
Teach
Árasán
Aonad na Seanóirí
Iomlán

Lárnac
h
38
68
38
144

Lár
Thuaidh
103
18
65
186

Iarthuaiscear
t
137
43
76
256

Lár Theas
124
148
55
327

Oirdheiscear
t
10
112
47
169

Iomlán
412
389
281
1082

Clár Oiriúnuithe Tionóntaí
Lean Cothabháil Tithíochta lena chlár chun réadmhaoine a oiriúnú agus a leathnú do thionóntaí a raibh
fadhbanna inrochtaineachta nó míchumais acu in 2019. Rinneadh beagnach 500 feabhsúchán agus áiríodh
leis seo 15 síneadh ar phlódú nó ar mhíchumas.
Is féidir na hoiriúnuithe a rinneadh in 2019 a roinnt sna catagóirí seo a leanas:
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Chatagóir

Líon

Síntí

15

Ardaitheoirí Staighre

37

Rampaí

35

Cithfholcadáin

141

Mionoibreacha

267

Iomlán

495

Oibreacha Cothabhála Pleanáilte
In 2019 chonacthas clár uaillmhianach cuimsitheach de chothabháil phleanáilte ar fud Chathair Bhaile Átha
Cliath. Tá cuid de na príomhthionscadail seo a leanas:
Oibreacha Cothabhála Díon Críochnaithe i:
 Lána Sheoirse
 nGairdíní Canon Mooney
 mBóthar Chaisleán na Croma
 Lána Mhuire Mhaith
 dTeach San Michan
Deimhnithe rialála dóiteáin a fhaightear i:
 Eastát an Chartúin
 Árasáin Ghort Marr
 Árasáin an Sráid Eabhrac
 Cúirt an Rath Eanaigh

Suiteálacha aláraim dóiteáin agus blaincéad dóiteáin:
 5,000 aláram dóiteáin suiteáilte
 4,500 blaincéad dóiteáin suiteáilte
Suirbhéanna Coinníollach
Tá an clár suirbhéanna coinníollach curtha i gcrích anois.
Tionscadail Feabhsúcháin Purlán
Críochnaíodh iad seo in 2019 i:







nGairdíní Canon Mooney
gCnoc an Bunreachta
Sráid an Easpaig
Cúirt Droichead na hInse
Sráid an Báisín
Tá tionscadal mór beagnach críochnaithe i dTeach an Chuntaois Markievicz

Iarratais ar Dheisiúchán
Fuair Cothabháil Tithíochta 63,866 iarratas deisiúcháin san iomlán in 2019. Díobh seo rinneadh 18,373 a
chatagóiriú mar phráinneach agus freagraíodh 97.2% díobh sin laistigh de chreat ama 1-5 lá na
Príomhtháscaire Feidhmíochta (PF).
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Cíosanna
Bhailigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath díreach faoi bhun € 86.1m in ioncam cíosa, le linn 2019.
Sláinte Comhshaoil
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freagrach as caighdeáin cháilíochta a fhorfheidhmiú san earnáil
tithíochta ar cíos príobháideach. Tugann Oifigigh Sláinte Comhshaoil, i dTithíocht & Seirbhísí Pobail,
cigireachtaí ar na réadmhaoine seo faoi na Rialacháin um Thithíocht (Caighdeáin Tithíochta ar Cíos) 2019
agus tionscnaíonn siad gníomh forfheidhmithe, lena n-áirítear ionchúisimh, nuair is gá. Déantar cigireachtaí
ar bhonn réamhghníomhach agus imoibríoch agus freisin maidir le réadmhaoin ar cíos ar an Scéim
Cóiríochta ar Cíos (SCC) agus ar an Scéim Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta (SICT).
Rinne Oifigigh Sláinte Comhshaoil iniúchadh ar 5,606 teaghais in 2019, agus fuarthas go raibh 4,973 díobh
neamhchomhlíontach ar an gcéad iniúchadh. Rrinneadh 9,099 iniúchadh san iomlán i rith na bliana, lena náirítear athchigireachtaí. . I ngach cás inar aithníodh neamhchomhlíonadh rinneadh beart forfheidhmithe
iomchuí. Mar chéad chéim, seoladh 4,562 Litir Feabhsúcháin agus leanadh leis sin agus seirbheáladh 1,118
Fógra Feabhsúcháin nuair ba ghá. Seirbheáladh 61 Fógra Toirmisc agus tionscnaíodh caingean dlí i 55 cás.
Faoi dheireadh na bliana tugadh 4,189 teaghais suas go caighdeán, ag cinntiú tithe níos sábháilte agus níos
sláintiúla do thionóntaí.
Tá Foireann Mearfhreagartha d’Oifigigh Sláinte Comhshaoil ann freisin a thugann freagra ar ghearáin maidir
le plódú comhlán agus airíonna tromchúiseacha neamhchomhlíontacha. Tá sé mar aidhm ag an bhFoireann
seo freagra a thabhairt laistigh de 24 uair an chloig tar éis dóibh atreorú a fháil. Ansin, cuirfidh aon
chigireacht an fhoireann ar an eolas maidir le treo aon imscrúduithe ina dhiaidh sin a bhfuil údar ag na
rannóga éagsúla leo ar nós Pleanáil nó Briogáid Dóiteáin laistigh den Chomhairle Cathrach.
Aonad Cóiríochta do Thaistealaithe
Is é 906 líon iomlán na dTeaghlach Taistealaithe i Limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath atá
comhionann le figiúr 2018. Tá 148 teach in 8 Scéim Tithe Grúpa agus 91 bánna i 5 Suíomheanna Stad a
sholáthraíonn cóiríocht shonrach don Lucht Taistil do 239 teaghlach taistealaithe.
Rinneadh 27 leithdháileadh ar theaghlaigh taistealaithe in 2019.
Tá 576 teaghlaigh taistealaithe ina gcónaí i gCóiríocht Bhuan, i.e. Tithíocht chaighdeánach, Tithíocht Ghrúpa
ar leith do Thaistealaithe, Cíosanna Príobháideacha ar Cíos, Tithíocht Cheadaithe, méadú 17 ó 2018. Tá 67
Teaghlaigh ag comhroinnt le tionóntaí, Suíomhanna Stad Seirbhísithe, Cóiríocht Shealadach, Láithreáin
Neamhúdaraithe, laghdú 2 ó 2018.
Tá 88 teaghlach taistealaithe ina gcónaí i gCóiríocht Éigeandála, laghdú 18 ó 2018. Tá 108 áititheoir
neamhúdaraithe ina gcónaí in aonaid ar fud Limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, gan athrú ó
fhigiúirí 2018.
In 2019 chríochnaigh Aonad Cóiríochta do Thaistealaithe an méid seo a leanas faoin bPlean Cóiríochta do
Thaistealaithe:








6 slat a athdhromchlú
oiriúnú 1 seomra folctha
5 neamhní taistealaithe
1 síneadh plódú
Atógáil 2 theach
Teach 1 athchóirithe
6 dheisiúchán bóthair agus cosán

Tá 680 glao cothabhála á phróiseáil ag an tAonad Cóiríochta Taistealaithe in 2019.
Glacadh an Clár Cóiríochta Taistealaithe nua 2019 - 2024 i Márta 2019 agus cuireadh tús le cur i bhfeidhm
an chláir láithreach.
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Leas Tithíochta
I rith 2019 bhí éileamh méadaithe ar an tSeirbhís Oibre Sóisialta le feiceáil i méadú ar ghlaonna chun
dleachta. Atreoruithe agus iarratais ar fhorais shóisialta eisceachtúla. Bunaíodh foireann Oibre Sóisialta atá
tiomnaithe d’obair le do Dhaoine gan Dídean ó athstruchtúrú na bhfoirne atá ann cheana atá ag obair le
hOifigí Ceantair agus Taistealaithe.
Príomhréimsí oibre:










Seirbhís Oibre Sóisialta do thionóntaí, Teastalaí, daoine atá i Soláthar do Dhaoine gan Dídean a
chuirtear ar fáil trí Fheidhmeannas do Dhaoine gan Dídean Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRBAC) agus i
dtacaíocht Tithíochta Sóisialta eile a chuirtear ar fáil tríd an gComhairle Cathrach e.g. Scéim Íocaíochtaí
Cúnaimh Tithíochta.
Seirbhís Idirghabhála Pobail ag baill foirne atá oilte mar Idirghabhálaithe cláraithe. Déanann Oifigigh
Eastáit Tionscadail, Bainisteoirí Ceantair agus DRHE atreoruithe ar an tseirbhís seo.
Seirbhís Idirghabhála Pobail ag baill foirne atá oilte mar Idirghabhálaithe cláraithe. Déantar atreoruithe
chuig an tseirbhís seo ag Oifigigh Eastáit Tionscadail, Bainisteoirí Ceantair agus DRBAC.
Tacaíocht d’Oifigí Ceantair (Bainisteoirí Tithíochta Ceantair, Oifigigh Eastáit Tionscadail agus Oifigigh
Teagmhála Tithíocht Dídean); Cíosanna; Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean agus Leithdháiltí / Aistrithe.
Comhpháirtíocht idirghníomhaireachta le Gníomhaireachtaí agus seirbhísí Reachtúla agus
Neamhreachtúla i gcásobair agus ar choistí agus grúpaí oibre ilghníomhaireachta.
Ag eascairt ón mbonn eolais a fuarthas trína cuid oibre le húsáideoirí seirbhíse, leanann an Rannóg ag
aithint, ag ionchur i mbeartas agus ag dul i bhfeidhm ar athrú ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar
shaol daoine nach mbeadh in ann abhcóideacht a dhéanamh ar a son féin. Rinneadh idirghabhálacha
beartais den sórt sin ar leibhéal Áitiúil, Náisiúnta agus Eorpach.
(SORAM) Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis). Leanann Oibrí Sóisialta Sinsearach i ról
Ionadaí na nÚdarás Áitiúil Náisiúnta san Oifig Náisiúnta SORAM ag obair i gcomhpháirtíocht le Gardaí,
an tSeirbhís Promhaidh, an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh TUSLA) agus an tSeirbhís
Phríosúin le sainchúram chun ciontóirí gnéis ardriosca a bhainistiú sa pobail.

Seirbhís
Dualgas
Clinic
Forais shóisialta Eisceachtúla (ESG) Iarratais
Ualach Cásanna Gníomhach in aghaidh an Oibrí Sóisialta
ag aon am faoi leith

Líon na n-úsáideoirí seirbhíse
3,122
894
672
35-40

ATREORUITHE
Cineál an atreoraithe
Míchumas
Daoine scothaosta agus leochaileacha
Tacaíocht tionóntachta
Cosaint leanaí agus daoine fásta
Sláinte Mheabhrach
Foréigean teaghlaigh
Tuairiscí tithíochta
Saincheisteanna tithíochta
Easpa dídine
Saincheisteanna Bainistíochta Eastáit
Fadhbanna Leighis
Ceisteanna Leasa
Riaráistí Cíosa

Foinsí atreoraithe
Féin-Atreorú ag Úsáideoirí Seirbhíse
Atreoruithe ó Fhoireann na Comhairle Cathrach
lena n-áirítear: Bainisteoirí Tithíochta Ceantair
 Oifigigh Eastáit Tionscadail
 Oifigigh Teagmhála Tithíocht Dídean
 Cíosanna Tithíochta
 Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
 Leithdháiltí / Aistrithe Tithíochta
• Rannóg Cóiríochta an Teastealaí
Atreoruithe ó Ghníomhaireachtaí agus seirbhísí
Reachtúla agus Neamhreachtúla lena n-áirítear:
 Comhairleoirí Cathrach
 TDanna
 Ospidéil
 Altraí Sláinte Poiblí
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Dochtúirí Teaghlaigh
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha
Daoine eile atá baint acu

Faireachlann Tithíochta
Chuir aonad beartais, taighde agus straitéise tithíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ar a dtugtar
an Faireachlann Tithíochta, sraith torthaí ardtionchair ar fáil i rith 2019. Ag obair i gcomhar le Cathair Vín
agus leis an nGníomhaireacht Tithíochta, choinnigh an Faireachlann Tithíochta seachadadh an taispeántais
phoiblí Múnla Vín - Tithíocht do Chathair an 21ú hAois, thar cheithre ionad i mBaile Átha Cliath do mhí
Aibreáin agus Iúil.
Seachadadh clár tiomnaithe imeachtaí do gach ionad lena n-áirítear seimineáir ar phleanáil agus ar
thithíocht i mBaile Átha Cliath; Athruithe déimeagrafacha Bhaile Átha Cliath; dúshláin imirce agus
comhtháthaithe do thithíocht; forbairt inbhuanaithe agus mear-uirbiúchas i bhfoirgneamh CHQ na ndugaí
Bhaile Átha Cliath. Dhírigh imeachtaí eile ar infheistíocht, forbairt agus scileanna tithíochta agus taispeántas
gnó in Ionad Athfhionnachtana Baile Munna agus cíos nua inacmhainne a sheachadadh do Bhaile Átha
Cliath i mBeairic Richmond na hInse Chór. I measc na n-acmhainní eile a táirgeadh bhí podchraoltaí agus
craoltaí raidió. Is féidir an t-ábhar go léir a fháil ar an suíomh Gréasáin www.housingmodeldublin.ie. Ag obair
le Meáin Athena, sheachaid an Réadlann Tithíochta sraith podchraoltaí ar gach gné de thithíocht darb ainm
Seo an áit a bhfuil cónaí orainn - ar fáil anseo www.thisiswherewelive.ie.
I measc na mbuaicphointí eile bhí taighde na Faireachlainne ar thionchar ligean gearrthéarmach i mBaile
Átha Cliath a cuireadh i láthair ag seimineár idirnáisiúnta arna óstáil ag Ollscoil Ghlaschú, féach anseo: :
https://housingevidence.ac.uk/the-sharing-economy-disruptive-tech-and-stressed-housing-markets-earlyevidence-from-dublin/ .
Lean an t-aonad ag tacú le CPS Tithíochta Chathair Bhaile Átha Cliath le linn 2019. D'oibrigh sé go dlúth
freisin le comhghleacaithe san Aonad Claochlaithe chun tacú leis an Aonad Bainistíochta Sonraí nua agus le
comhghleacaithe sa Roinn Pleanála ar ullmhúcháin do Straitéis Tithíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath atá athbhreithnithe go hiomlán chun fás dlúth a sholáthar agus forbairt inbhuanaithe,
uilechuimsitheach faoin gCreat Pleanála Náisiúnta nua-ghlactha. Trína chomhoibriú ar thionscadail chíosachostais agus athghiniúna eastáit na Comhairle Cathrach, lean an t-aonad lena chuid oibre chun tacú le
seachadadh an chláir forbartha tithíochta.
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Coiste Forbartha Pobail Áitiúila Chathair Bhaile Átha Cliath (CFPA)
Tá an CFPA freagrach as cur chuige comhtháite maidir le forbairt áitiúil agus pobail a fhorbairt, a chomhordú
agus a chur i bhfeidhm.
Tá 19 ball i CFPA Chathair Bhaile Átha Cliath, tagann 9 mball ón earnáil reachtúil agus 10 n-ionadaí ó na
hearnálacha pobail, deonacha, sóisialta agus eacnamaíocha. Rinneadh ballraíocht ar CFPA Chathair Bhaile
Átha Cliath a athnuachan in 2019 tar éis na dToghchán Áitiúil.
Ballraíocht agus Freastal CFPA 2019
Ainm

Post

Comhairleoirí Eanáir go Meitheamh 2019
Paul McAuliffe
Comhairleoir (FF)
Éilis Ryan
Comhairleoir (PO)
Dermot Lacey
Comhairleoir (PLO)
Daithí Doolan
Comhairleoir (SF)
Hazel de Nórtúin
Comhairleoir (CDRB)
Anthony
Comhairleoir (SF)
Connaghan
Comhairleoirí Meitheamh go Nollaig 2019
Patrick Costello
Comhairleoir (Glas)
Tara Deacy
Comhairleoir (DS)
Rachael Batten
Comhairleoir (FF)
Colm O’Rourke
Comhairleoir (FG)
Noeleen Reilly
Comhairleoir (SR)

Eagraíocht

Freastal ar an
21ú Feabhra
2019

Freastal ar an
23ú Deireadh
Fómhair 2019

CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC



N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC
CCBÁC

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A






N/A
N/A

Baill Reachtúla eile
Brendan Kenny

LeasPhríomhfheidhmeannach

CCBÁC



Greg Swift

Ceannasaí OFD

CCBÁC



Martina Queally

Príomhoifigeach

FSS Theas
agus Thoir
Theas



Blake Hodkinson

Stiúrthóir Breisoideachais
agus Oiliúna

Mannix Flynn

Comhairleoir

Bord
Oideachais
agus Oiliúna
Chathair
Bhaile Átha
Cliath
CCBÁC
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Baill Neamhreachtúla
Ainm

Post

Eagraíocht

Anne Fitzgerald

Líonra forbartha áitiúla
na hÉireann (LFAE)

Comhpháirtíocht
Bhaile Formaid

Paul Rogers

LFAE

Comhpháirtíocht an
taobh ó thuaidh

Freastal





Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (LRP) baill Eanáir go Meán
Fómhair 2019
Mel MacGiobúin

LRP, Ionchuimsiú
sóisialta

Tascfhórsa drugaí
agus alcóil i lár na
cathrach ó thuaidh

Maria Tyrell

LRP, Ionchuimsiú
sóisialta

Ionad
Dífhostaíochta
Larkin

Máirín Ó Cuireáin

LRP C agus V

Líonra Eagraíochtaí
Pobail agus
Cónaitheoirí (LEPC)

NA

Godfrey
Chimbganda

LRP C agus V

Ardán Óige

N/A

Claire Wheeler

LRP comhshaoil

N/A



N/A

Jan Mingle

LRP C agus V

Focus Ireland



N/A

N/A



N/A

Baill LRP Meán Fómhair go Nollaig 2019
Sandra Dillon

Cuimsiú Sóisialta LRP

Líonra
Féinmharaithe
Fhionnghlas



Kelley
Bermingham

LRP Pobal agus
Deonach

Ardeaglais Naomh
Pádraig



Anne Talbot

LRP Pobal agus
Deonach

Margadh páirce
gnóthach



Baill na hEarnála Socheacnamaíche
Darragh O’Connor

Comhairle
Ceardchumann Bhaile
Átha Cliath

An tAontas
Seirbhísí, Tionscail,
Gairmiúla agus
Teicniúla (ASTGT)

Deiric O’Broin

Sóisialta agus
eacnamaíoch

Comhghuaillocht
Bhaile Átha Cliath
Thuaidh Teoranta
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An Clár Gníomhachtaithe Cuimsithe Shóisialta agus Pobail 2018-2022
Tá an Clár Gníomhachtaithe Cuimsithe Shóisialta agus Pobail (CGCSP) 2018 - 2022 maoinithe go náisiúnta
ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Is é CGCSP Chathair Bhaile Átha Cliath an t-údarás conarthach
don chlár a sheachadtar i gcúig ‘Lotaí’ scoite ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath le buiséad foriomlán de € 5.4
milliún in 2019. Le linn 2019 d’oibrigh na cúig Fheidhmitheoir Cláir CGCSP le 3974 duine aonair agus 384
grúpa pobail áitiúil ar fud na Cathrach.
An Clár um Fheabhsú Pobail 2019
In 2019, bhronn CGCSP Chathair Bhaile Átha Cliath maoiniú deontas caipitil de € 212,306 ar 75 grúpa
pobail agus deonach, agus € 39,267 ar ‘Men’s Sheds’ faoi Chlár Feabhsúcháin Pobail Chathair Bhaile Átha
Cliath 2019.
Ciste Éire Shláintiúil 2019
D’éirigh leis an CGCSP € 246,050 a fháil faoin gCiste Éire Shláintiúil agus faoin gCiste Meabhairshláinte
Pobail 2019-2021.
Deontais Pobail
Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tacaíocht d’áitritheoirí, do chumainn phobail, do ghrúpaí
a sholáthraíonn cúnamh do Dhaoine Scothaosta, do Ghrúpaí Comhshaoil agus do roinnt Féilte agus
imeachtaí Áitiúla ar bhonn bliantúil. Is iad na critéir a theastaíonn chun tacaíocht a fháil ón gciste deontais
seo ná go bhfuil Grúpaí lonnaithe go háitiúil, agus go gcuireann siad go mór leis an bpobal áitiúil. Fuarthas
1,166 iarratas mar fhreagairt ar an nglao ar iarratais ar dheontais Chomhphobail in 2019. Rinne foireann an
Chomhphobail na hiarratais seo a phróiseáil, agus rinne an tOifigeach Sinsearach Forbartha Pobail ábhartha
iad a mheas i gcomhairle le Comhairleoirí áitiúla. Bronnadh deontais de € 984,150 ar 1,042 grúpa.
Clár Aoisbhá Bhaile Átha Cliath
Mar chuid den dul chun cinn atá déanta go dtí seo tá fíor-athrú a chur i bhfeidhm ar raon bealaí samhlaíocha
agus éifeachtach ó thaobh costais - cláir aclaíochta, feabhsúcháin sráidbhailte, seideanna fir, faisnéis,
imeachtaí idirghlúine agus sóisialta, Oiliúint foirne intí Réimse Poiblí d’ailtirí / phleanálaithe / innealtóirí, liosta fada de thionscnaimh a thacaíonn le haois a tugadh isteach.
In 2019 bhí an Chomhairle Cathrach i gceannas ar thionscadal taispeántóra ilghníomhaireachta ‘tithíocht le
tacaíocht’ a sheachadfaidh 52 teach aoisbhá in Inse Chór. Is é aidhm an tionscadail seo samhail nua
tithíochta a fhorbairt do dhaoine scothaosta ina bhfuil na príomhchodanna; cuirtear timpeallacht fhisiciúil
agus tacaíochtaí cúraim ar fáil ar an láithreán. Rinneadh athbhreithniú ar struchtúir oibre Chlár Aoisbhá
Bhaile Átha Cliath in 2019 agus moladh 3 réimse gníomhaíochta tosaíochta - iompar agus an timpeallacht
thógtha; tithíocht agus baile; agus cumarsáid aoisbhá. . Tá Comhghuaillíocht Aoisbhá ilghníomhaireachta
nua ar fud na cathrach - ina bhfuil ionadaithe sinsearacha ó gach cearn de na príomhghníomhaireachtaí curtha i bhfeidhm chun maoirseacht a dhéanamh ar an dul chun cinn ar fud na dtrí réimse tosaíochta
comhaontaithe. Tá dhá Chomhghuaillíocht réigiúnacha ann - an Taobh Thuaidh agus an Taobh Theas den
chathair, iad araon faoi cheannaireacht Bhainisteoirí Sinsearacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a threoróidh cur i bhfeidhm na ngníomhartha tosaíochta.
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OIFIGÍ CEANTAIR

Oifig an Lárcheantair
Tithíocht








Árais San Muire:
Chuir Cluid in iúl go bhfanann an obair thógála de réir an sceidil agus measann siad go mbeidh sé
críochnaithe sa chéad ráithe de 2020. Is éard a bheidh san athfhorbairt críochnaithe 80 teach in
árasáin 1 go 4 sheomra leapa.
Forbairt Oaklee:
Tá tógáil The Oaklee Complex ar Poplar Row beagnach críochnaithe. Cuirfidh an coimpléasc
críochnaithe 29 teach ar fáil do Sheanóirí.
Plás Sean Foster (Sráid an Rí Thuaidh)
Leanann an obair ar an scéim seo 30 aonad cónaithe thar 6 urlár. Is é an dáta críochnaithe a bhfuil
súil leis ná earrach 2021.
Sráid Dhoiminic íochtarach
Tá an obair thógála ar siúl tithe baile 5-3 leaba, 67 árasán comhdhéanta de 5-3 leaba, 50-2 leaba
agus 12 aonad 1 leaba, saoráid pobail agus aonaid mhiondíola / tráchtála. Tá an clár de réir sceidil
le bheith ar fáil i rith Samhradh 2021.

Fearann Poiblí
Tionscnamh CCTV
Laghdaigh sé seo na teagmhais dumpála go mór. Fanfaidh na ceamaraí i bhfeidhm ar feadh roinnt
seachtainí chun íomhánna inúsáidte a fhionnadh agus dumpáil a dhíspreagadh sa cheantar. Tógadh
comharthaíocht fógra CCTV sular tharla an oibríocht CCTV. Tá na comharthaí a chuirtear suas ilteangach
(Gaeilge, Polainnis, Rómáinis, Sínis agus Béarla).
Tionscnamh in aghaidh salachar madraí
Lean an tAonad Fearainn Phoiblí lena dtionscnamh salachar madraí. Tá go leor páirceanna agus spotaí
dubha salach ar mhadraí sa Lárcheantar. Bogfaidh aonaid soghluaiste ó cheantar go ceantar d’fhonn dul i
ngleic le salachar madraí.
Suirbhéanna Doras go Doras
Tá an córas CRM á úsáid chun sráideanna a aithint ina mbíonn dumpáil neamhdhleathach ag tarlú go rialta.
Scríobhtar chuig sealbhóirí tí, ag iarraidh orthu fianaise a sheoladh isteach go bhfuil cuntas nó socrú i
bhfeidhm acu le cuideachta ceadúnaithe diúscartha dramhaíola. Díríonn Maoir Bruscair ar sheoltaí teaghlach
neamhchomhlíontach ag glaoch chun an dorais agus ag iarraidh ar shealbhóir an tí fianaise a thabhairt ar an
gcaoi a ndéanann siad a gcuid dramhaíola a dhiúscairt.
Comórtas Comharsanachta na Cathrach
Is ócáid thar a bheith tábhachtach é seo ina n-oibríonn na cónaitheoirí agus na cumainn ghnó go léir le
chéile chun daoine a spreagadh chun a dtimpeallacht a fheabhsú. Is é atá ann Coiste Comharsanachta
Cathrach éifeachtach agus díograiseach a fheabhsaíonn ár gceantair áitiúla agus cáilíocht beatha na
gcónaitheoirí agus a fhorbraíonn dea-chaidrimh leis an údarás áitiúil, scoileanna agus cumainn ghnó eile.
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Tithíocht An Chabrach/Glas Naíon


Gairdíní O’Devaney
Tá ‘Carey Construction’ ag dul ar aghaidh leis an obair ar luas ar an gcéad tráinse tithíochta, 56
aonad soir ó thuaidh ón láithreán. Táthar ag súil go mbeidh siad seo críochnaithe faoi Ráithe 4 2020.
Síníodh conarthaí le Bartra Capital ar an 6ú Nollaig 2019 don tionscadal níos mó a mbeidh 768
aonad ann ar an gcuid eile den láithreán. Tá 6 mhí ag na forbróirí ón dáta seo iarratas a dhéanamh
ar Chead Pleanála. Is iarratas díreach é seo ar an mBord Pleanála faoin gclár Forbartha Tithíochta
Straitéisí.



Cúirt San Finbar
Cuireadh tús le hoibreacha ag tús mhí Mheán Fómhair 2019 ar scartáil an dá bhloc árasáin. Tá
Sean Harrington ailtirí comhairleacha ag ullmhú cáipéisí Cuid 8 faoi láthair.

Oifig Ceantair An Chabrach/Glas Naíon
Tacaíonn baill foirne in Oifig Ceantair An Chabrach / Glas Naíon agus tá siad ina mbaill ghníomhacha
d’Fhóraim Póilíneachta Cathrach i gChabrach, Bóthar na hUaimhe agus Glas Naíon. Tacaíonn siad freisin
leis an bhFéile Phizzfest bliantúil agus le Scéim Faire Gnó Baile Phibs agus an Cheantair.
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Oifig Ceantair an Oirdheiscirt
Tithíocht
Le linn 2019, thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cúnamh do Chumainn Tithíochta Deonacha
éagsúla (CTD) chun líon mór coimpléasc Daoine Scothaosta san Oirdheisceart a phleanáil, a thógáil agus a
leithdháileadh.


Bóthar Ard Mhacha
Chuaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i dteagmháil le FOLD CTD d’fhonn 103 Aonad do
Dhaoine Scothaosta nua-thógtha a sholáthar ar Bhóthar Ard Mhacha, Cromghlinn. Cuireadh tús leis
an tógáil in 2018 agus críochnaíodh bloc amháin faoi dheireadh 2019 agus 2 bhloc eile críochnaithe
go substaintiúil. Chríochnaigh an Chomhairle Cathrach ainmniúcháin, rinne sí seiceálacha
Bainistíochta Eastáit ar níos mó ná 40 iarratasóir agus chuir sí saoráidí áitiúla ar fáil do FOLD CTD
chun iarratasóirí a chur faoi agallamh agus oiliúint tionóntaí a dhéanamh.



Lána Rachtaí
Chríochnaigh WALK CTD coimpléasc nua do Dhaoine Scothaosta in 2019 ar shuíomh a chuir
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar fáil. Is éard atá sa choimpléasc seo aonaid 10 x 1 leaba do
Dhaoine Scothaosta mar aon le haonad comhchoiteann 5 leaba do Dhaoine Scothaosta a dtugtar
dúshlán intleachtúil dóibh. Chabhraigh an Chomhairle Cathrach freisin le bainistíocht na n-aonad
seo a aistriú ó WALK CTD go Circle CTD.



Cearnóg Raleigh
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cúnamh do CTD Tuath le tógáil leanúnach an
choimpléasc nua seo do Dhaoine Scothaosta. Chuaigh tógáil an choimpléasc 33 aonad chun cinn
go suntasach i rith 2019 agus bhí sé 70% críochnaithe faoi dheireadh na bliana.



Cúirt An Stannaway
Chríochnaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath oibreacha uasghrádaithe ar a coimpléasc
Daoine Scothaosta i gCúirt An Stannaway i 2019. Áiríodh leis na hoibreacha seo insliú seachtrach ar
an gcoimpléasc, suiteáil doirse halla nua, athlonnú seirbhísí gáis agus suiteáil coirí gáis níos tíosaí
ar fhuinneamh.

Feabhsúcháin Sráidbhaile
Plean Feabhsúcháin Sráidbhaile Ráth Garbh (PFS)
Cheadaigh Coiste Ceantair an Oirdheiscirt Plean Feabhsúcháin Sráidbhaile Ráth Garbh (PFS) in Eanáir
2015. In 2019, díríodh ar chéim 2 a chuimsigh críochnú Limistéar Cluichí Ilúsáide (LCI) ar shuíomh na faiche
babhlála mar aon le plandáil ghaolmhar a rinne na Seirbhísí Páirceanna. Rinne an Rannóg Bainistíochta
Dramhaíola oibreacha chun an tIonad Beir a ailíniú ag bealach isteach na páirce in 2019.
Táthar ag súil le hoibreacha a chur i gcrích sa pháirc in 2020. D’éirigh go hiontach leis an tionscadal go dtí
seo agus tá tacaíocht aige ó chomhairleoirí áitiúla, cónaitheoirí, gnóthais agus scoileanna.

Páirc Gairdíní Raghnallach
Leagadh cosáin nua agus críochnaíodh suiteáil binsí páirce nua in 2019. Tá oibreacha chun an áirse
príomhbhealach isteach a lasadh agus a fheabhsú beartaithe do 2020.
Paiste Cabáiste
Tá stair fhada d'iompar frithshóisialta ag an Paiste Cabáiste in aice le Sráid Kevin agus ba splancphointe ar
leith é Oíche Shamhna 2017 agus bhuail muid le cónaitheoirí agus ionadaithe poiblí araon chun an bealach
chun tosaigh a mheas. In 2019, rinneamar comhairliúchán fairsing poiblí chun plé a dhéanamh le
cónaitheoirí áitiúla ar na saincheisteanna dóibh sa Phaiste Cabáiste agus na rudaí a theastaigh uathu a
fheiceáil amach anseo. I measc na bpríomhiarrataí ó chónaitheoirí bhí an pháirc peile a fheabhsú, limistéar
súgartha a thabhairt isteach agus sábháilteacht an phobail a fheabhsú i gcomharsanacht na Páirce agus ó
shin i leith bhíomar ag obair le grúpa fairsing geallsealbhóirí seachtracha mar Ardeaglais Naomh Pádraig, An
Garda Siochana, Iontaobhas Iveagh, gasóga áitiúla agus an Club peile áitiúil chun an Paiste Cabáiste a
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fheabhsú agus chun daoine a mhealladh ann ar na cúiseanna cearta. In 2019 reáchtáil muid roinnt
imeachtaí sa Pháirc ar nós Lá Spraoi Teaghlaigh, bailiúchán athchúrsála, imeacht glantacháin agus d’éirigh
go hiontach le himeacht Oíche Shamhna go háirithe. Táimid ag dul ar aghaidh anois chun an pháirc peile a
fheabhsú agus machnamh a dhéanamh ar conas gné súgartha a fheabhsú sa Phaiste Cabáiste agus tá súil
againn dul chun cinn a dhéanamh ar na míreanna seo in 2020.
Forbairt Pobail
In 2019 rinne níos mó ná 750 imeacht aonair ceiliúradh ar dhátaí bliantúla lárnacha, ceiliúradh sonrach
bliantúil agus téamaí i ngach sráidbhaile d’fhonn saol na gcónaitheoirí uile a fheabhsú agus a shaibhriú. I
measc na n-imeachtaí bhí clár Cásca, clár Oíche Shamhna agus clár Soilsiú Crann Nollag inár sráidbhailte
go léir. Bhí níos mó ná 18 lá féile i gceist leis seo amháin a rinne ceiliúradh ar na dátaí féilire bliantúla
tábhachtacha seo. Féile na Cásca (6) Féile Oíche Shamhna (7) Féile na Nollag (10) Fiabhras Lá Féile &
Teaghlaigh (11) Cóisirí Sráide / Laethanta Spraoi (12) Cóisirí Gairdín (5).
Siúl agus Caint
Tharla níos mó ná 300 siúlóid ag díriú ar a bheith aclaí, bualadh le daoine agus go leor a fhoghlaim faoinár
gCathair Álainn.
Croíthionscadail Athghiniúnach
Tá Oifig Ceantair an Oirdheiscirt ag díriú ar limistéar Ringsend agus Bhaile na hÉireann agus an limistéar
paiste cabáiste a athghiniúint i mBaile Átha Cliath 8. Tá Tionscadal Oíche Shamhna Fhéile na nDocálaithe &
na nDeamhain agus an Tionscadal Athghiniúna Paiste Cabáiste ríthábhachtach don obair seo.
Margaí Sráidbhaile
Cúnamh agus tacaíocht do phríomh-mhargaí Sráidbhailte ar fud an SEA ag tacú agus ag cur chun cinn
forbairt eacnamaíoch agus ghnó áitiúil.
Bailte Slachtmhara
Tugaimid cúnamh do cheithre phríomh Sráidbhaile lena n-iontrálacha gach bliain. Déanann pobail
Dhomhnach Broc, Raghnallach, Dumhach Thrá agus Tír an Iúir an-chuid oibre gach bliain chun na
sráidbhailte a ghlasú agus a ghlanadh don chomórtas mór le rá iomaíoch seo. Chomh maith leis na
sráidbhailte a fheabhsú, is iad torthaí eile comhtháthú pobail feabhsaithe, ag nascadh le daoine iargúlta agus
ag cabhrú le go leor daoine a bhfuil dúshláin ina saol.
Tionscnaimh Chomhshaoil





Forbraíodh níos mó ná fiche tionscadal ar leithligh in 2019 ag cur rannpháirtíochta cathartha chun
cinn agus ag feabhsú an Chomhshaoil.
Rinneadh bainistíocht agus forbairt ar níos mó ná 50 cuibhreann i bPáirc Hoirbeaird agus i bPáirc na
Rinne.
Bláth do Cheantar! Tharla 10 ndíolachán plandaí samhraidh i rith na bliana.
Na hEalaíona a Cheiliúradh le go leor gníomhaíochtaí ealaíon-bhunaithe lena n-áirítear Lá na
Bláthaigh, Lá Yeats, Cosáin Siúil Sráidbhaile, Ceol sa phobal agus Turais Stairiúla.

Deontais Pobail 2019
Deontais Droichead Tom Clarke:
Oideachas Neamhfhoirmiúil d'Aosaigh:

20 Deontais ar suim iomlán de
27 Deontais ar suim iomlán de

€61,950
€20,379

Deontais Ghinearálta Pobail:

170 Deontais ar suim iomlán de

€63,500

Cúnamh agus comhairle tugtha ar Dheontais Aviva agus próiseas Chiste Gnóthachan Pobail Dramhaíola go
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath.
Dugairí agus Deamhain
Is féile Oíche Shamhna é ‘Dugairí agus Deamhain’ a seoladh in 2017do Rinn / An Baile Gaelach/ Cheantar
na nDugaí. Is í aidhm agus misean na Féile ná naisc níos mó a chruthú idir pobail Bhaile na hÉireann, An
Rinn agus Ceantar na nDugaí chun an brú le linn na tréimhse Oíche Shamhna ar an bpobal agus ar
chomhlachtaí póilíneachta oíche tine chnámh a mhaolú trí ghníomhaíochtaí malartacha a thairiscint roimh an
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31 Deireadh Fómhair. agus ar an oíche féin. Tá an tionscadal seo tiomanta go láidir do ghrúpaí agus daoine
aonair ó gach glúin agus cúlra a áireamh lena n-áirítear iad siúd a sheachnaítear uaireanta in iarrachtaí
pobail agus a fhéadann iad féin a fháil lasmuigh de thionscadail um chuimsiú pobail agus struchtúir
mhaoinithe shóisialta. Tá sé mar aidhm ag ‘Dugairí agus Deamhain’ cur leis na struchtúir tacaíochta atá ann
cheana sa cheantar áitiúil agus oibriú ar aon dul leo chun meas agus bród cathartha, gníomhaíocht
chultúrtha áitiúil a chur chun cinn agus rannpháirtíocht nua a chruthú i bhforbairt agus i gceiliúradh na nealaíon agus an chultúir. Bíonn foireann chruthaitheach na féile i dteagmháil leis an iliomad pobail agus
daoine éagsúla atá ina gcónaí agus ceangailte leis an gceantar. Ina 4ú bliain tá sé ag pleanáil anois d’Oíche
Shamhna 2020.
Dámhachtainí Comharsanachta Cathrach Cheantar an Oirdheiscirt
Spreagann Dámhachtainí Comharsanachta Chathair Bhaile Átha Cliath daoine de gach aois a gcuid féin a
dhéanamh chun cathair tharraingteach a dhéanamh i gcathair Bhaile Átha Cliath. Is comórtas
limistéarbhunaithe é agus tá 3 chatagóir ar leithligh ann, gnó, cónaithe agus scoileanna. Cuirtear béim láidir
ar luachanna traidisiúnta agus i rith na bliana thiomnaigh na cónaitheoirí, na grúpaí deonacha agus na
gnóthais a gcuid ama, fuinnimh agus buanna chun a gcuid pobail a dhéanamh mar áit níos fearr le
maireachtáil, obair agus spraoi.
Le haghaidh 2019, shroicheamar amach chuig na hearnálacha Gnó agus Scoileanna chun iontrálacha nua a
spreagadh. Fuarthas 165 iontráil lena n-áirítear 44 i gcatagóir Glantacháin Pobail Bhaile Átha Cliath agus 10
scoil. Bhí ionadaíocht mhaith ag Cromghlinn, tar éis dó dul isteach i gCeantar an Oirdheiscirt anuraidh, agus
d’éirigh go maith leo sa chéad bhliain acu i gcomórtas an Oirdheiscirt, agus 3 ghrúpa áitiúla ag dul ar
aghaidh chuig an gcomórtas ar fud na cathrach. Bhí an searmanas bronnta duaiseanna ceantair ar siúl i mí
Mheán Fómhair inar bhronn an Comhairleoir Dermot Lacey, Cathaoirleach Choiste Ceantair an Oirdheiscirt,
dámhachtainí a thaispeánann na 3 Chaisleán a bhí saincheaptha don Chomórtas leis an Ealaíontóir
Éireannach Raymond Kingham.
Tionóladh searmanas Gradaim Citywide i bPáirc an Chrócaigh an 26 Meán Fómhair agus d’éirigh go
hiontach le ceantar an Oirdheiscirt ar an oíche: ghlac Little Bird Café & Yoga Studio, SCR, an gradam is
fearr don Tionscnamh Timpeallachta Gnó & Inbhuanaitheachta agus chuaigh sé ar aghaidh chun an Duais
foriomlán Buaiteoir Gnó freisin. Bhuaigh an Center Circle Group ó teach Rahilly An Rinn, iontráil nua in 2019,
an chatagóir Coimpléasc Maol / Árasán agus bhuaigh Gairdín Pobail & cuibhrinn Pháirc na Blarnan, atá nua
i gceantar an Oirdheiscirt in 2019, an Chatagóir Leithroinnte. Ba iad Bailte Slachtmhara Domhnach Broc
buaiteoirí an Chomórtais Chónaithe Iomlán. Bhuaigh Scoil Speisialta Naomh Declan, Bóthar
Northumberland, arís i mbliana i gCeantar an Oirdheiscirt agus chuaigh siad ar aghaidh chun duais
Tionscnamh Comhshaoil a bhuachan ag an gComórtas Scoile ar fud na cathrach, a bhronn an tArdmhéara i
dTeach an Ard-Mhéara i mí na Nollag.
Art on Traffic Light Boxes
This is a creative approach to the problem of graffiti on the traffic light boxes. The success of the traffic light
boxes that has been rolled out across the city demonstrates that there can be a creative solution to a
problem. This initiative has brought colour to the city, involved local artists and reduced the costs associated
with graffiti removal. 36 Traffic boxes were selected for completion throughout the South East Area in 2019
with additional boxes decorated as part of the Velo Cycle project.
Abandoned Bicycles
The procedure for the removal of abandoned bicycles, adopted by the Transportation Strategic Policy
Committee in 2016, amended in 2018, allows for a Tag to be placed on bicycles that would appear to have
been in the same location unmoved for a period of more than 2 weeks. Such bicycles are identified by their
condition (flat tyres on both front and back wheels, buckled or missing wheels, damaged frames or heavily
rusted chains and sprockets etc.) or are reported by members of the public.
400 bicycles were removed throughout the City in 2019, 267 of those in the South East Area.
South East Area Dog Fouling Campaign
Authorised Officers patrolled throughout 2019 in the South East Area. Patrols were targeted at the parks and
open spaces primarily. Temporary signs were positioned at various locations around the entrances to the
Parks and Open Spaces for the duration of the patrols. Officers wore hi Viz vests as shown below and
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distributed rolls of dog foul bags. The objective was to engage with dog walkers and encourage compliance
with the Litter Pollution Act with regard to picking up after their dogs.
Some of the patrols were joint South East Area Public Domain/ Dog Wardens collaborations. The Dublin City
Council Officers patrolled these areas with the emphasis on dog foul compliance. The Dog Wardens
enforced the Control of Dogs Act and the Parks Bye Laws. (Dog Licence Checks, Microchip checks, dogs off
leads, restricted breeds etc.
The South East Area also ran a number of Community Dog Shows across the area with the focus on caring
properly for your pet. These shows were extremely popular with dog owners. Dogs of all shapes and sizes
were entered and non-breeds were especially welcome with up to one hundred pet entrants at some events.
The emphasis was on fun and inclusion with prizes for various categories, including dogs handled well by
children. Each show had a local vet or groomer in attendance who reminded owners on the value of having
their pet chipped and also on their obligation to clean up after their dog.
Grá a bheith agat do na Lánaí
Suiteáladh soilsiú thar na seolta áille ar Lána Uí Dháire agus an suiteáil iontach ‘Flow’ ar Lána Bedford ag
cur dath nua ar na lánaí seo i mBarra an Teampaill. Is cuid é seo de thionscadal iontach idir Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Cuideachta Barra Teampall agus Fáilte Éireann ar a dtugtar ‘Grá a bheith agat
do na Lánaí’.
Péinteáil Troscán Sráide
Coinníodh troscán sráide ar fud Cheantar an Oirdheiscirt i rith 2019. D'aithin foireann an fhearainn os cionn
105 post lampa le haghaidh péinteáil. Cuireadh suíocháin eibhir nua ar Shráideanna Phádraig, An Bóthar
Beag agus Rí Dheas agus rinneadh athphéinteáil ar na suíocháin a bhí ann cheana ar fud an cheantair.
Dian-Ghlanadh Sráidbhailte
Rinneadh glanadh dian ar cheantair sráidbhailte tráchtála ard-líon daoine ar fud limistéar an Oirdheiscirt in
2019. Is éard atá i gceist leis an obair seo gaile ísealbhrú, teocht ard a úsáid ar na cosáin chun guma
coganta a bhaint, ach smáil chomh maith agus bréan madraí, troscán sráide a ghlanadh, dífhabhtán a chur i
bhfeidhm ar cheantair nuair is gá lena n-áirítear timpeall araidí, agus dramhaíl a bhaint. Rinneadh an obair ar
an oíche chun míchaoithiúlacht do thrádálaithe a sheachaint, ach chun cónaitheoirí a chur san áireamh nuair
is ábhartha.
Bailiúcháin duilleoga
Tá líon mór sráideanna le crainn i gCeantar an Oirdheiscirt agus gach fómhar bíonn titim an-duilleog ar an
oifig ceantair le ham an-ghnóthach. Spreagann foireann an fhearainn phoiblí rannpháirtíocht ghníomhach i
mbailiú duilleoga, go háirithe i gceantair chónaithe, agus soláthraíonn sí cúnamh, i dteannta le Bainistíocht
Dramhaíola, do go leor grúpaí pobail, cumainn cónaitheoirí agus daoine aonair ar fud limistéar an
Oirdheiscirt, ag soláthar málaí gorma, lámhainní, sluaiste agus scuaba,
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Oifig Cheantar an Lárdheiscirt
Dáta Cultúir le Baile Átha Cliath 8
Bhí an tríú ‘Dáta Cultúir le Baile Átha Cliath 8’ bliantúil ar siúl an 18 agus an 19 Bealtaine 2019. Cuireann an
fhéile béim ar cheantar poist Bhaile Átha Cliath 8 mar cheann de na cinn scríbe cultúrtha is fearr in Éirinn. Ag
an deireadh seachtaine bhí sraith de níos mó ná 30 imeacht saor in aisce agus faoi choimeádaí speisialta
thar na sainchomharthaí stairiúla is fearr lena n-áirítear gaol Chill Mhaighneann, Ardeaglais Naomh Pádraig
agus Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann (MNEE). Bhí sé mar aidhm ag an bhféile daoine a spreagadh atá
ina gcónaí agus ag obair sa cheantar nó a thugann cuairt air chun díol spéise i bhfolach i gceantar Bhaile
Átha Cliath 8 a fháil amach.
Fearann Poiblí
In 2019, Baineadh Thart ar 5,000 méadar cearnach de ghraifítí i Lárchathair an Iardheiscirt, Baile Formaid,
Gort na Silíní, Droimeanach agus Baile Bhailcín.
Bhuaigh Gairdín Pobail Gort na Silíní An Iontráil Nua is Fearr agus bhuaigh Grúpa Comhshaoil Rialto an
Gradam Iarracht ag Searmanas Dámhachtainí comharsanachtaí Cathrach 2019. Bhuaigh Cumann Cultúrtha
na Saoirsí an gradam Bród Áite do Chomhlachtaí Poiblí na hÉireann (CPE).
Bhuaigh CBS Naomh Proinsias an duais um Ghnóthachtáil Comhshaoil sa chatagóir Scoileanna.
Tionscnaimh chomhshaoil - thug an Oifig Ceantair faoi roinnt tionscnamh ar chostas íseal le fócas láidir ar
oideachas agus gnóthachan pobail.
Ina measc bhí:


Sraith rathúil Seónna Madraí a tionóladh ag Droim Fionn, Páirc na bhFíodóirí, Páirc Éamoinn
Ceannt, Sráid Uí Rinn agus Páirc San Mártan. Chuir ábhar oideachasúil, málaí cac madraí agus
éagsúlacht duaiseanna bréagán madraí go mór le caidreamh pobail agus spreag sé comhlíonadh
fodhlí.



Ceardlanna Garraíodóireachta Inbhuanaithe - smaoineamh nua do 2019. Tionóladh ceithre
cheardlann, arna n-éascú ag Aoife Munn, gairneoir / comhshaolaí cáiliúil, in áiteanna éagsúla. Is
éard a bhí sna ceardlanna seisiúin maidin agus tráthnóna a mhaireann 2.5-3 uair an chloig, gach
Satharn / Domhnach malartach ag Cúirt an Bulfin agus Cuibhrinn an Cloigín Gorm. D’éirigh go
hiontach le clár tráthnóna ag Réimsí Flanagan agus rinneadh poiblíocht fhorleathan air agus fuair sé
clúdach áitiúil ar na meáin raidió.



Plandálaithe - suiteáladh 48 plandálaí trí shraith ar fud an Cheantair Theas Theas lena n-áirítear
roinnt áiteanna nua ar chuir cónaitheoirí agus ionadaithe áitiúla fáilte roimhe. Ní dhearnadh aon
loitiméireacht in aon áit cé gur fhulaing fungas roinnt plandálaithe mar gheall ar an taise ard i rith an
tsamhraidh. Faighfear speicis atá frithsheasmhach in aghaidh fungas do 2020.

Imeachtaí Pobail
Bhí an-áthas ar Oifig Ceantair Lár na Cathrach Iardheisceart I gcomhpháirtíocht le cónaitheoirí áitiúla ó
Theach Oliver Bond, Sráid an Bhiocáire, Pimlico agus na ceantair máguaird mar aon le heagraíochtaí
pobail agus forbartha áitiúla, Paráid na Saoirse Haunt 2019 a mhaoiniú agus tacú leo.
Ba í paráid Oíche Shamhna an chéad cheann a bhí ar siúl sna Saoirsí. . Banna Máirseála na hEilvéise
CHOTTLEBOTZER a bhí i gceannas air agus bhailigh sé grúpaí ó 3 limistéar cruinnithe ainmnithe i
mBaile Átha Cliath 8. Bhí a gcruinniú pobail agus a gcuid siamsaíochta féin ag gach ceantar agus iad ag
fanacht le teacht an bhanna máirseála.
Beannaíodh an Chottlebotzer Band, agus a ghrúpa ollmhór leantóirí a mheastar a bheith os cionn 1000
leanbh agus duine fásta ag an gceann scríbe deiridh sa Mhol Digiteach, Sráid Rainsford, áit ar bhain na
haíonna feithimh taitneamh as déileálann Oíche Shamhna ar an láithreán lena n-áirítear péinteáil
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aghaidhe, caisleán preab ollphéist, teach ciaptha, Siúlóir ar chosa croise, comórtais PlayStation agus
léirithe grúpa damhsa áitiúil.
D'éirigh thar barr leis an ócáid mar ghlac pobail ó na Saoirsí leis an bparáid le bród agus onóir. I gcás go
leor den ghlúin óg bhí sé ann den chéad uair a bheith páirteach i bparáid trína sráideanna áitiúla.
Cuibhreann nua i mBaile Átha Cliath 8
Forbraíodh 10 cuibhreann nua ag ‘Back of the Pipes’ / Sráid Reuben in 2019. Rinne na ceapacha seo
freastal ar iar-shealbhóirí cuibhrinn i gCearnóg Weaver ar éilíodh orthu an láithreán a fhágáil chun tógáil
tithíochta sóisialta nua a éascú. Ina theannta sin, leithdháileadh ceapacha ar roinnt cónaitheoirí áitiúla.
Is síneadh corraitheach iad na cuibhrinn ag an láthair seo ar an ngairdín pobail rathúil agus rathúil ag
Flanagan’s Field.
Ciste Lánroghnach 2019
Leithdháileadh € 631,000 ó Chiste Lánroghnach 2019 do 32 tionscadal i Limistéar Chromghlinne /
Lárchathrach an Iardheiscirt. Bhain 21 de na tionscadail seo le Lárchathair an Iardheiscirt. Maoiníodh
roinnt uasghráduithe ar chlóis súgartha áitiúla i mBaile Átha Cliath 8 lena n-áirítear Lána Mhuire Mhaith,
Sráid Basin agus Sráid Poole ón gCiste Lánroghnach in 2018/2019.
Tithíocht Lár na Cathrach Thiar Theas
Nuashonraíodh CCTV leis an teicneolaíocht is déanaí agus chuir sé go mór le spásanna maireachtála
níos sábháilte a chruthú dár dtionóntaí. D'oibrigh Foireann Tithíochta Lár na Cathrach Thiar Theas le
pobail áitiúla chun feabhsuithe comhshaoil a sholáthar laistigh de na coimpléisc agus na ceantair.
Páirceanna agus Spásanna Poiblí
Críochnaíodh roinnt athchóirithe ar pháirceanna ceantair lena n-áirítear: Páirc San Audeon agus Ballaí
na Cathrach, Páirc na Síochána agus Ardeaglais Theampall Chríost, agus gairdín poiblí nua ag Eaglais
San Lúcás in 2019. Cuireadh máistirphlean do pháirc líneach James’s Walk chun cinn le linn na bliana.
Áiríodh ar na hoibreacha glasaithe agus tírdhreachaithe: plandáil / athsholáthar crann ag Sráid Chorcaí,
Ascaill San Lúcás, críochnú airmheán lárnach na hArd-Shráid agus Mhargadh an Choirn, plandálaithe a
chur leis i Sráid an Ghraeigh, Halla na gCarraeirí, Scabhat Swift agus South Earl Street. Cuireadh tús le
tírdhreachú ag Lána Mhuire Mhaith go déanach in 2019.
Críochnaíodh obair dhearaidh mhionsonraithe do Scéim Feabhsúcháin Comhshaoil Shráid Francis agus
cuirfear tús le hoibreacha sráide in 2020.
Tugadh faoi oibreacha caomhnaithe ar bhalla an 17ú haois i bPáirc San Caitríona agus san obelisk
Rutland ag Sráid San Séamas.
Suiteáladh trasrianta comhartha nua ag Ascaill San Lúcás / An Com agus Ospidéal Mhuire Cromghlinn. I
measc na bhfeabhsuithe pábhála agus carrbhealaigh bhí Sráid Bhun Droichid, Sráid Echlin, Sráid Pim,
an tSráid Ard, Lána Mhuire Mhaith agus an Cuarbhóthar Theas.
Tionscnaimh Ghnó
Thacaigh an Scéim Feabhsúcháin Aghaidh Siopa 2019 le 22 tionscadal sna Saoirsí, Rialto agus Na
Cuithí Dubha.
I measc na n-oscailtí gnó nua sna Saoirsí in 2019 bhí oifig nua agus spás comhoibrithe do 800 ar Shráid
Thomáis, 11 caifé agus bialann nua, dhá dhrioglann agus óstán nua. Fuair Ionad Fiontar Guinness cead
agus maoiniú chun a chumas oifige, comhoibrithe agus spásanna nua-thionscanta a dhúbailt.
Baile Formaid/Droimeanach
Tionchar mór ar an gceantar ba ea na hathruithe teorann a tugadh isteach tar éis na dtoghchán áitiúil i
mBealtaine 2019. Is é an toradh atá air seo ná dúbailt beagnach a dhéanamh ar réimse geografach na
freagrachta d’fhoireann oifige ceantair Bhaile Formaid.
Imeachtaí Pobail
Reáchtáladh líon suntasach imeachtaí pobail sa cheantar faoi stiúir na foirne pobail go príomha i
gcomhar leis na cónaitheoirí. Chomh maith leis na bailte slachtmhara bliantúla, féilte, seachtain an
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chuimsithe shóisialta, imeachtaí idirnáisiúnta lae na mban, i mbliana bunaíodh mol traidisiúnta nua, seid
nua d’fhir, agus gníomhaíochtaí cultúrtha éagsúla. Tionóladh ócáid an-chuimhneacháin ag Ionad
Cathartha Bhaile Formaid i mí Mheán Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar fhir agus ar mhná, beo
agus marbh le nochtadh pla i ngairdín nua-shuiteáilte os comhair an fhoirgnimh chathartha. Dhearadh
agus rinne an cheardlann príosúin áitiúil na binsí atá suiteáilte sa ghairdín anois. Bhí páirt mhór ag an
bhfoireann pobail freisin i bplean agus eagrú na féile Oíche Shamhna i gceantar Bhaile Formaid /
Droimeanach ag tosú le himeachtaí do leanaí i bPáirc Markievicz agus ag críochnú i nGort na Silíní. I
measc na n-imeachtaí bhí seó draíochta, teach ciaptha, dioscó, imeachtaí do dhéagóirí agus taispeántas
tinte ealaíne. Ba é an éifeacht fhoriomlán ná laghdú ar líon na tine chnámh ar fud an cheantair agus
cuidiú le hiompar frithshóisialta a laghdú.
Rinneadh ceiliúradh an-mhaith ar Nollaig 2019 freisin le Aonach a tionóladh san Ionad Cathartha inar
tairgeadh stallaí do chónaitheoirí áitiúla a bhí ag iarraidh a gcuid táirgí a thaispeáint agus a dhíol. Chuir
an stáisiún raidió áitiúil ceol ar fáil agus fuair na páistí cuairt ó Daidí Na Nollag. Bhí neart earraí saor in
aisce le raifil agus síntiúis tugtha do charthanas. Thug ceardlann an phríosúin earraí lámhdhéanta don
raifil agus chuir roinnt gnólachtaí a gcuid seirbhísí ar fáil saor in aisce.
Ciste Lánroghnach 2019
Leithdháileadh € 414,500 ar cheantar Bhaile Formaid / Droimeanach in 2019 do thionscadail.
Uasghrádaíodh soilse na Nollag i mBaile Formaid a d’éirigh go hiontach leo bunaithe ar thráchtanna ó
chónaitheoirí agus ghnólachtaí sa cheantar. Athlíonadh an phlandáil ag an bpríomhlimistéar
siopadóireachta freisin, agus cuirtear leis an soláthar bliantúil plandálaithe srathach sa cheantar. Bhain
cuid de na hionaid phobail sa cheantar leas as síntiúis bheaga le haghaidh cothabhála agus
feabhsúcháin ar rochtain do dhaoine faoi mhíchumas.
Páirceanna agus Spásanna Poiblí
Rinneadh oibreacha móra i bPáirc Le Fanu le suiteáil na Páirce Scátála agus an chlós súgartha, a
thosaigh i mí Lúnasa 2019 agus a mbeidh dáta críochnaithe measta san Earrach 2020. Bhí leanaí áitiúla
i mbun dearadh na ngeataí don Pháirc chun stair na Páirce a chuimsiú. Rinneadh comhairliúchán le
cónaitheoirí maidir leis na tograí don Pháirc Shibhialta, a sholáthróidh áit chun imeachtaí beaga a óstáil
agus chun nasc a dhéanamh leis an ionad cathartha. Rinneadh mionathruithe ar fhálú agus ar gheataí
California Hills chun slándáil a fheabhsú agus daoine a spreagadh chun an Pháirc a úsáid. Ceann de na
himeachtaí Oíche Shamhna, reáchtáladh rith spraoi Zombaí den chéad uair agus d’éirigh go hiontach
leis.
Uasghrádaíodh na cosáin i bPáirc an Chloigín Ghorm a ndearnadh damáiste dóibh ó fhréamhacha
crainn ag teacht tríd an dromchla. Críochnaíodh oibreacha feabhsúcháin ar Bhóthar na nDéise, agus
rinneadh aghaidheanna siopaí a phéinteáil, gáitéir a dheisiú, cumhacht na gcosán a dhúnadh agus
maoin thréigthe a shlachtú. . Tá uasghrádú mór ar siúl i bPáirc na Coille Móire agus tá comhairliúchán ar
siúl le cónaitheoirí. Uasghrádaíodh an CCTV cheana féin mar fhreagairt ar na saincheisteanna
iompraíochta frithshóisialta sa Pháirc. Suiteáladh roinnt plandálaithe ar fud an cheantair chun an sráiddreach a fheabhsú. Uasghrádaíodh bóthar Bhaile Formaid agus tá soilse comhartha nua suiteáilte ar
Bhóthar Coille Móire. Rinneadh feabhsuithe éagsúla ar thrasrianta le síneadh boscaí buí,
comharthaíocht nua agus athrú ar na hamanna ar na soilse tráchta.
Tithíocht
Tá tithíocht Mear-Thógála i nGort na Silíní curtha i gcrích in éineacht leis an suíomh Tithíocht
Cheadaithe ag Orchard Meadows agus tá 144 teach lonnaithe anois. Tá tús curtha le suíomhanna ag
Corr na Móna agus i nGleann an Tobair freisin agus seoladh Máistirphlean don Cloigín Gorm in 2019.
Cuireadh grúpa oibre ar bun in 2019 chun an fhorbairt tithíochta atá beartaithe ar Bhóthar an
tSáirséalaigh a phlé agus rinneadh comhairliúcháin tosaigh le cónaitheoirí chun a n-aighneachtaí a
áireamh in aon dearaí don láithreán amach anseo.
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Oifig Cheantar an Lárthuaiscirt
Bhí bliain rathúil ag Limistéar an Lár Thuaidh in 2019 agus aitheantas náisiúnta mar bhunchloch d’obair
a rinneadh i gcomhpháirtíocht le hoifig an Limistéir Lár Thuaidh agus leis an bpobal. Sampla iontach
amháin ba ea Ráth Eanaigh ag fáil bonn cré-umha sa chomórtas “Bailte Slachtmhara Náisiúnta
Supervalu”. Ghnóthaigh siad an chéad cheann freisin le dámhachtain inbhuanaitheachta náisiúnta do
leabhrán siúlóide Ráth Eanaigh, faoi cheannas Ghrúpa Slachtmhar Ráth Eanaigh i gcomhar le Cumann
Oidhreachta Ráth Eanaigh agus an Oifig Ceantair Lár-Thuaidh (rannpháirtíocht ón Oifig Spóirt) agus
maoinithe ag an Oifig Ceantair Lár Thuaidh.
Tionscadal eile a fuair aitheantas Náisiúnta ba ea iontráil Éadan Mór sa chomórtas Náisiúnta bród áite
2019, áit a raibh a dtionscadal sínithe (indéanta trí mhaoiniú lánroghnach) ina láithreán tréigthe a
d’athraigh iarrachtaí herculean ina ghairdín céadfach. Ba iad na hionchuir sa chlaochlú ná
ranníocaíochtaí flaithiúla gnó agus aonair, go leor oibre crua ag oibrithe deonacha, deonacháin
trealaimh, acmhainní ó Páirceanna (e.g. comhairleach) agus cead chun an spás seo a shaoradh le
haghaidh cruthú fíor-inspioráideach. Bhí ceannaire pobail paiseanta agus banna oibrithe deonacha as
ceantar Edenmore i gceannas ar an tionscadal seo agus fuair sé an dara háit sa chomórtas Náisiúnta
bród áite.
Rinneadh go leor feabhsuithe bonneagair agus taitneamhachta i dteannta le hinfheistíocht ó ranna eile
lena n-áirítear Páirceanna & Bóithre. Mar thoradh air seo tháinig feabhas ar shiúlbhealaí do choisithe,
feabhsúcháin ar pháirceanna ag páirceanna Stardust, San Benedict agus San Anne, le níos mó ná 140
deisiúchán áitiúil agus feabhsúcháin chosáin fhairsinge i Marino agus i gceantar Chúlóg. Suiteáladh
comharthaíocht nua freisin ar fud áiteanna éagsúla i Limistéar an Lár Thuaidh, mar aon le huasghrádú
agus suiteáil spásálaithe nua agus plandálaithe maisiúla araon. Tá spéis mhéadaitheach san Fhearann
Poiblí agus sa chur chuige straitéiseach i leith spáis tréigthe, ag tabhairt aitheantais, comhthéacs agus
comhtháthaithe d’áiteanna nach raibh a leithéid ann roimhe seo. . Cuireann sé seo teorainn leis na
deiseanna chun na spásanna bána seo a bheith tréigthe nó a bheith mar lócas ar iompar frithshóisialta.
Chun na spásanna seo a fheabhsú agus a uasghrádú, tá comharthaíocht curtha leis, ag glacadh
oidhreacht ceantair áitiúil.
Ceantar eile inar briseadh talamh nua go liteartha is ea ceantar An Choill Mhór. Tá gairdín pobail curtha
leis tar éis gnáth-spás líneach glas a athrú go ósais suaimhnis. Tá gluaiseachtaí nuálacha comhchosúla
ar siúl i réimsí eile, ag tabhairt torthaí an-tarraingteacha, mar shampla, i gCill Bharróg le grúpa oibrithe
deonacha tiomanta ag obair gan staonadh chun a dtimpeallacht áitiúil a uasghrádú. Ó thaobh an phobail
go gníomhach, bhí an-chuid imeachtaí pobail ann lena n-áirítear Laethanta Spraoi Teaghlaigh
Samhraidh, imeachtaí Oíche Shamhna agus na Nollag.
Reáchtáladh roinnt imeachtaí sínithe a thacaíonn le hAois i rith na bliana. Bhunaigh Comhghuaillíocht
Chairdiúil Aois na Cathrach Thuaidh a chomhcheanglaíonn limistéar an Lár-Thuaidh, an Lár agus an
Iarthuaiscirt agus tá sé ag dul i ngleic le tionscnaimh phíolótacha feadh na dtrí shnáithe den straitéis
Aoisbhá 2020-2025, a dhíreoidh ar iompar agus ar an gComhshaol Tógtha, Tithíocht agus Baile agus
Cumarsáid.
Is sampla eile iad seideanna fir den leibhéal gníomhaíochta seo agus níl 12 ar a laghad sa Limistéar Lár
Thuaidh. I gcomhpháirtíocht idirghlúine Aois-chairdiúil le DCU ar imeachtaí i rith 2019, bhí seideanna fir
ag nascadh le scoileanna agus le hAoisghrúpaí Gníomhacha áitiúla. Tá rath ar an Acomhal ag Cluain
Ghrífín (a osclaíodh i mí na Bealtaine 2018) le grúpaí ancaire suntasacha mar na Gasóga & Foroige ag
úsáid an spáis.
Tá tús curtha le sraitheanna meán oíche i Darndál i gcomhar leis an FAI & na Gardaí le glacadh andearfach.
Tá méid mór infheistíochta déanta i bpáirc an Darndál i gceantar an Lár-Thuaidh ó 2017 agus cuireadh é
seo i gcrích in 2019 le MUGA nua agus tá uasghrádú suntasach mar thoradh air seo in éineacht le
hobair ar an limistéar seachtrach.
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I gCeantar an Lár-Thuaidh, tá infheistíocht déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in
uasghrádú coimpléisc na Seanóirí agus in 2019 dhírigh sí ar Chúirt San Lúcás agus leanann an obair
seo ar aghaidh le 2020 le Tithíocht.

I Plás Bhearaigh, Cill Bharóg, rinneadh obair fheabhsaithe shuntasach ar an gcoimpléasc agus ar an
bhfaiche in aice láimhe, láthair a úsáidtear go han-mhaith in aice leis an mbealach chuig stáisiún DART
Chill Bharóg agus cuid den bhealach.
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Oifig Cheantar an Iarthuaiscirt
Fionnghlas
Tionscadail Fearainn Phoiblí a Rinneadh in 2019:

















Faiche Chroit an Choill - Feabhsú agus ath-thírdhreachú an spáis ghlais mhóir ar Bhóthar San
Eiléana lena n-áirítear, athsholáthar na limistéar féir a ndearnadh damáiste dóibh tar éis Oíche
Shamhna agus plandáil bolgán taobh istigh de na ráillí.
Faiche Ghort na Sméar - Crainn nua a ndearnadh damáiste dóibh roimh agus thar thréimhse
Oíche Shamhna.
Cipiúr - Féar a athbhunú ar an spás glas agus imeall iomlán na faiche.
Sráidbháile Fionnghlas - Plandáil geimhridh sna Plandálaithe timpeall an tSráidbhaile (breisiú le
plandáil an tsamhraidh).
Suíocháin phoiblí le suiteáil le comhaontú ó Ghrúpaí Cónaitheoirí i bPáirc na Sailí, Wadelai agus
Chnoc an Ghleanna.
Dunne’s Stores, Bóthar Dhroichead Chairdif: Tá Dunne’s Stores ag pleanáil an taobh amuigh dá
n-áitribh a uasghrádú in 2020. D’fhonn a cheangal leis an bhfeabhsú seo tá socrú déanta ag an
bhFoireann Fearainn Phoiblí roinnt bláthanna fiáine a phlandáil ar feadh an bhalla os comhair an
stóir.
Lána Fergal: Mullaird a thógáil chun dumpáil ó fheithiclí a chosc.
Deisíodh Ráillí Glún ag Bóthar Bhinn Aoibhinn agus Bóthar Griffith.
Ráillí suiteáilte ar Céide Ráth Bhile chun dul i gcoinne Iompar Frithshóisialta
Ráillí suiteáilte ar Fhaiche Shangan chun cosc a chur ar Leanaí rith amach ar an mBóthar
Monatóireacht agus treoir leanúnach chuig an bhFoireann Piocadh Bruscair i mBaile Munna
Deisíodh agus athchlúdaíodh balla ag cúinne Ascaill Glasnevin agus Bóthar Bhaile Munna.
Deisíodh go leor ráillí beaga timpeall Fhionnghlas Theas chun Iompar Frithshóisialta a mhaolú.
Mullaird suiteáilte ar Bhóthar Bhaile Munna agus ar Bhóthar Phapáin.

Forbairt Pobail & Sóisialta
Ba bhliain ghnóthach í 2019 do Rannóg Forbartha Pobail agus Sóisialta Fhionnghlas. Chuaigh an fhoireann i
dteagmháil le grúpaí éagsúla i rith na bliana lena n-áirítear cumainn chónaitheoirí, grúpaí comhshaoil,
tionscadail samhraidh, grúpaí scoir gníomhacha, grúpaí tacaíochta agus grúpaí sainspéise. Ina theannta sin,
chuir an fhoireann imeachtaí chun cinn agus dhírigh siad orthu a dhírigh ar shaol cultúrtha agus ealaíne an
phobail. I measc na n-imeachtaí seo bhí Comóradh Céad Bliain Seamus Inis, draíocht na gceoldrámaí,
ceolchoirm na Nollag, Filíocht 2020, Lá Idirnáisiúnta na mBan, cuairteanna ar Shráid Henrietta agus Beairic
Richmond, srl. Cuid riachtanach d’obair na foirne is ea tacaíochtaí do Ghrúpaí Pobail áitiúla, cuimsíonn an
tacaíocht comhairle, abhcóideacht, deontais, cúnamh le struchtúir ghrúpa agus cúnamh le háitribh e.g.
Seomra comónta Cúirt an tSrutháin.
Phróiseáil an Fhoireann Forbartha Pobail & Sóisialta 75 deontas Pobail anuraidh ar luach € 30,000. Tugadh
cúnamh airgeadais de thart ar € 20,000 chun tacú le 30 grúpa eile. Is ócáid mhór í Oíche Shamhna sa
cheantar. Tá an-éileamh ar an bhfoireann maidir le heagrú agus seachadadh an tionscadail. Tá an ócáid
tábhachtach anois, áfach, sa mhéid gur chuidigh sé le hiompar frithshóisialta a laghdú, is é an dúshlán atá
romhainn dul ar aghaidh chun costas na hócáide a íoc in 2020.
Baile Munna
I 2019, cuireadh tús le céim spreagúil d’fhorbairt nua i mBaile Munna ó thaobh tithíochta agus forbartha
tráchtála de. Lean O’Cualann ag seachadadh Tithíocht Inacmhainne ar shuíomhanna Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath i mBaile Munna. . Chomh maith le scéim de 49 teach a chríochnú i gCrann Phapáin,
cuireadh tús le tógáil 37 teach inacmhainne ar Lána Bhaile Bhúiséir, a bhí le críochnú in 2020.
Fógraíodh roinnt suíomhanna seirbhísithe tithíochta inacmhainne eile i mBaile Munna in 2019 agus tá siad
ag dul ar aghaidh trí na próisis cheadaithe éagsúla. Ina theannta sin cuireadh láithreán le haghaidh
cóiríochta do sheanóirí isteach le breithniú faoi Scéim Beart CPP an rialtais. Cuireadh tús leis an tógáil ar
láithreán forbartha úsáide measctha ar an tSráid Mhór Baile Munna a bheidh comhdhéanta de stór LIDL,
aonaid oifige agus miondíola agus 364 aonad cóiríochta do mhic léinn. Críochnófar an tógáil i Samhradh
2020. Fuair Decathlon cead pleanála dá gcéad stór i bPoblacht na hÉireann i mBaile Munna agus cuireadh
tús le hobair thógála R2 2019 agus bhíothas ag súil go gcríochnófaí agus go n-osclófar an siopa in Aibreán
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2020. Reáchtáil Decathlon roinnt laethanta earcaíochta i mBaile Munna ag obair i gcomhpháirtíocht lenár
nOifigeach Forbartha Eacnamaíochta agus Ionad Poist Bhaile Munna.
Cuireadh tús le scartáil an iar-Ionad Siopadóireachta i Ráithe 2 2019 agus críochnófar é in Aibreán 2020. Tá
an láithreán seo suntasach agus tábhachtach go háirithe ó thaobh athghiniúint shóisialta agus thráchtála
agus soláthar deiseanna fostaíochta i mBaile Munna.
Baile Munna le haghaidh Gnó
Lean an tOifigeach Forbartha Eacnamaíochta ag obair leis an eagraíocht Baile Munna le haghaidh Gnó, atá
ag fás sa bhallraíocht bliain i ndiaidh bliana. Reáchtálann siad roinnt imeachtaí a sholáthraíonn líonrú agus
tacaíocht do ghnólachtaí áitiúla.
Ina theannta sin d'eagraigh an tOifigeach Forbartha Eacnamaíochta roinnt imeachtaí nuathionscanta Baile
Munna maidir le téamaí a bhaineann le gnólachtaí nuathionscanta agus gnóthais atá ann cheana lena náirítear an ócáid 'Growing a Business in Turbulent Times' a tharla an 23 Deireadh Fómhair, 2019.
Reáchtáladh an ócáid mar chuid de Sheachtain Nuathionscanta Bhaile Átha Cliath.
Chuaigh roinnt Scéimeanna Bonneagair Bóthair chun tairisceana lena n-áirítear an Scéim Bonneagair
Shaileoige agus Scéim Athchumraithe Acomhal Lána Bhaile Bhúiséir. Is cuspóirí de chuid an Phlean
Ceantair Áitiúil (PCA) iad na scéimeanna seo maidir le bonneagar bóithre, sábháilteacht agus
inrochtaineacht laistigh de Bhaile Munna a fheabhsú.
Seachadadh go leor imeachtaí rathúla, tionscadail phobail agus chomhshaoil in 2019.
I measc na n-imeachtaí a thacaigh agus / nó a d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath bhí:










Féile Rith Bhaile Munna
An Lá Glantacháin Mór
Cúrsaí garraíodóireachta
Clár Páirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath/BRYR
Seachtain um Aosú Dearfach
Mí Téarnaimh
Seachtain na Meabhairshláinte
Féile Oíche Shamhna ‘Otherworld’
Imeacht Soilsiú Crann Nollag.

D’fháiltigh Ballymun freisin roimh Thaispeántas ar Mhúnla Tithíochta Vín mar aon le sraith díospóireachtaí
agus comórtas ealaíne do leanaí chuig an Ionad Athfhionnachtana i mBaile Munna agus d’óstáil sé 2
Ghrúpa Idirnáisiúnta a thug cuairt ar Bhaile Munna ó Fheidhmeannas Tithíochta Thuaisceart Éireann agus
Ionadaithe Tithíochta Sóisialta na Danmhairge as Cóbanhávan, an Danmhairg lena n-áirítear a nArdmhéara.
Mar fhreagairt ar rátáil dhiúltach i nGnó na hÉireann in aghaidh Bruscair (GEAB) bhunaigh an Comhphobal
Pobal Bhaile Munna in aghaidh Bruscair (PBAB) a ghníomhaigh, i gcomhpháirtíocht le Bailte Slachtmhara
Bhaile an Bhaile agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Plean chun déileáil le bruscar i mBaile Munna.
D’éirigh le Bailte Slachtmhara maoiniú a fháil ó Chiste Pobail na hÉireann le haghaidh Éiceolaí chun cabhrú
leis an gceantar leis an bPlean Bithéagsúlachta do Cheantar Bhaile Munna a nuashonrú. Seachadfar an
tionscadal seo i gcomhar leis an Oifig Ceantair áitiúil agus le hOifigeach Bithéagsúlachta Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Seachadadh roinnt tionscnamh ealaíne sráide a choimisiúnaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun
dath agus beogacht a chur leis an bPríomhshráid. Tionscadal amháin den sórt sin ba ea Sunburst agus Cool
Waves ag Ionad Spóirt agus Aclaíochta Bhaile Munna. Is féidir le húsáid dath sa réimse poiblí tionchar
tairbhiúil a bheith aige ar dhearcadh, muintearas agus mórtas i bpobal. I measc roinnt tráchtanna dearfacha
ar an tionscadal bhí: “We opened our curtains after coming back from holidays to see colour “I walk this way
to the shops now with a smile on my face” “Thank you, thank you, thank you” Na healaíontóirí Kevin Bohan
agus Pawel Iljin, naisc chruthaitheacha.
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SEIRBHÍS DÓITEÁIN, TARRTHÁLA & ÉIGEANDÁLA BHAILE ÁTHA CLIATH

Soláthraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC) Seirbhís Otharchairr Dóiteáin, Tarrthála agus
Éigeandála comhtháite do Chathair agus Contae Bhaile Átha Cliath. Oibríonn BDBÁC 12 Stáisiún Dóiteáin
Coinnithe lánaimseartha agus 2 Stáisiún Dóiteáin Coinnithe, Ionad Oiliúna creidiúnaithe go náisiúnta agus
go hidirnáisiúnta, Ionad Cumarsáide Réigiún an Oirthir (ICRO), Rannóg um Chosc / Fhorfheidhmiú Dóiteáin,
Rannóg Riaracháin agus Rannóg Lóistíochta a bhfuil baint aige le bainistíocht agus cothabháil cabhlach mór
agus éagsúil feithiclí, gach ceann acu ag iompar raon éagsúil trealaimh agus gaireas speisialaithe le húsáid
in oibríochtaí comhraic dóiteáin agus tarrthála.
Soláthraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath clúdach éigeandála do Chathair agus Contae Bhaile Átha
Cliath, réigiún le daonra os cionn 1.35 milliún agus a chlúdaíonn limistéar 921.7km2. In 2019, láimhseáil
Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath rochtain ar 180,000 glao éigeandála 999/112, 35,694 slógadh Dóiteáin
& Tarrthála agus 101,011 slógadh ón tSeirbhís Leighis Éigeandála ar fud na gceithre údarás áitiúla.
Tháinig laghdú beag ar 2019 i líon na nglaonna 112/99 a próiseáladh san ICRO i gcomparáid le 2018. Ba í
an phríomhspreagadh chun glaonna dóiteáin a laghdú ná aimsir réasúnta neamhurchóideach in 2019 i
gcomparáid le tonn teasa 2018 a chonaic 100% + de ghníomhaíocht tine fiáine agus Stoirm Emma a tháinig
méadú ar ghlaonna a bhain leis an aimsir. Mar thoradh ar ghlaonna na seirbhíse dóiteáin ar BDBÁC agus ar
na húdaráis dóiteáin réigiúnacha tháinig laghdú foriomlán ar líon na nglaonna dóiteáin éigeandála a
próiseáladh. . Thug Met Éireann rabhaidh do 7 stoirm ainmnithe le linn 2019, agus níor ghin aon cheann de
na himeachtaí seo aon ghníomhaíocht ghlaonna shuntasaigh agus tháinig laghdú mór ar líon na dtinte fiáine
a tuairiscíodh mar gheall ar aimsir réasúnta gnáth sa samhradh.
I ngach catagóir de ghlaonna seirbhíse dóiteáin tháinig laghdú ar ghníomhaíochtaí bliain i ndiaidh bliana ach
amháin timpistí tráchta a thug faoi deara méaduithe i mBaile Átha Cliath agus in údaráis réigiúnacha
dóiteáin.
Lean líon na nglaonna otharchairr éigeandála ag méadú i 2019 le méadú bliain ar bhliain de 4.69% den
ghníomhaíocht arb ionann é agus méadú 28% thar na 5 bliana roimhe sin. I mí na Nollag, phróiseáil an
ICRO 15,203 glao otharchairr arbh é an líon glaonna ba mhó riamh a próiseáladh le linn míosa féilire i stair
BDBÁC.

Ba í Oíche Shamhna an oíche ba ghnóthaí sa bhliain le haghaidh gníomhaíochta glaonna. Próiseáladh 646
glao thar thréimhse 6 uair an chloig agus próiseáladh 171 glao idir 18:00 agus 19:00, rud a chiallaíonn gurb
é seo an uair is gnóthaí sa bhliain don ICRO.
Cuirtear oiliúint ar gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha mar pharaimhíochaineoirí agus rothlaíonn siad
go leanúnach idir comhrac dóiteáin agus dualgais na Seirbhíse Leighis Éigeandála (SLÉ). Tá dhá
pharaimhíochaineoir ar fáil do chabhlach BDBÁC de 12 otharcharr éigeandála atá ar fáil chun freagairt 24
uair sa lá, 365 lá sa bhliain.
Ina theannta sin, tá 21 fearas dóiteáin túslíne le suas le 120 paraimhíochaineoir ar fáil chun freagairt go
laethúil. Cuirtear oiliúint ar gach Comhraiceoir Dóiteáin lánaimseartha de réir caighdeán paraimhíochaine
agus éilítear orthu clárú na Comhairle Cúraim Éigeandála Réamh-Ospidéil (CCÉRO) a choinneáil mar
chleachtóirí paraimhíochaine le 77 ar leibhéal Ard-pharaimhíochaine. Cuirtear oiliúint ar gach comhraiceoir
dóiteáin coinnithe go leibhéal Céad Fhreagróra Éigeandála. Saothraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha
Cliath clár leanúnach cigireachtaí foirgnimh chun Faisnéis Chriticiúil ar Riosca a bhailiú, ag tabhairt aird ar
leith ar na háitribh sin a mheastar a bheith ina bpriacail dóiteáin mhóra, chun tacú le cosaint beatha agus
réadmhaoine agus chun éifeachtacht agus sábháilteacht an phearsanra atá ag freagairt a fheabhsú.
Déanann Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath Pleanáil Réamh-Dóiteáin ar áitribh trí chatagóiriú riosca agus
próiseas tosaíochta. Ullmhaítear Pleananna Réamh-Dóiteáin ansin roimh eachtra agus tá forbhreathnú ar an
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tsaoráid agus faisnéis táblaithe faoin riosca, ag achoimre ar na gnéithe criticiúla d’fhoirgneamh ó thaobh
freagartha na seirbhíse dóiteáin de. . Tá Pleananna Réamh-Dóiteáin ar fáil faoi láthair d’áitribh ardriosca,
casta agus tosaíochta ó thaobh riosca de sna ceithre Údarás Áitiúla i mór-Réigiún Bhaile Átha Cliath.
Mar chuid dá ghnáthoibríochtaí, roghnaíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath áitribh i réigiún Bhaile Átha
Cliath don phróiseas seo, tá na pleananna seo úsáideach d’Oifigigh Dóiteáin agus iad ag freagairt tine nó
éigeandála. Áirítear leis seo saincheisteanna a mheas mar rochtain ar Fheithiclí Éigeandála agus
Comhraiceoirí Dóiteáin, cineál foirgnimh, rioscaí saoil, guaiseacha ar an láthair, suíomhanna hiodrant, risers
tirim agus sonraí ábhartha eile. Tá Pleananna Réamh Dóiteáin ar fáil faoi láthair le haghaidh 1,203 áitreabh i
gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath. Is é cuspóir an Chosc Dóiteáin sábháilteacht dóiteáin a chur
chun cinn trí oideachas agus comhairle. . Chun a chinntiú go gcloítear le caighdeáin sábháilteachta dóiteáin
sna foirgnimh atá ann cheana agus chun a chinntiú go gcomhlíontar na Rialacháin Foirgníochta trí dheachleachtas dearaidh foirgneamh ag dearthóirí gairmiúla inniúla i bhfoirgnimh nua nó modhnaithe. Táimid faoi
threoir an chur chuige “innealtóir, oideachas agus forfheidhmiú” maidir le sábháilteacht ó dhóiteán in Éirinn.
Teastaíonn iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin do gach foirgneamh nua nó athrú ar fhoirgnimh
atá ann cheana. Ba bhliain an-ghnóthach í 2019 maidir le Cosc Dóiteáin, próiseáladh 1439 iarratas ar
Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, comhairle Contae
Fhine Gall Dún Laoghaire Ráth an Dúin agus Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, a dhéanann thart
ar 50% de líon náisiúnta na n-iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin. agus is léiriú é ar an méid
gníomhaíochta san earnáil seo i réigiún Bhaile Átha Cliath.
Leagtar amach sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997 go 2015 nósanna imeachta agus rialuithe a
éilíonn ar úinéirí, tógálaithe, agus gairmithe foirgníochta cláraithe a thaispeáint go ndearnadh na hoibreacha
nó na foirgnimh lena mbaineann a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialachán Foirgníochta. Le teacht na
Rialachán um Rialú Foirgníochta (RRF) in 2014, tá níos mó maoirseachta agus cuntasachta ann anois
maidir le tógáil foirgneamh agus oibreacha i réigiún Bhaile Átha Cliath ó 1992.
Soláthraíonn Oifigigh Sábháilteachta Dóiteáin faisnéis chun cabhrú le húinéirí / bainisteoirí áitribh neamhtheaghlaigh na caighdeáin riachtanacha um chosc agus sábháilteacht dóiteáin a choinneáil. Déanaimid
cigireachtaí ar go leor cúiseanna agus úsáidimid tosaíocht bunaithe ar riosca chun cigireachtaí a threorú. Is í
an aidhm comhairle, oideachas agus faisnéis a thabhairt ach, nuair is gá, é a fhorfheidhmiú nó a
ionchúiseamh i ndeireadh na dála i gcásanna neamhchomhlíonadh na gceanglas sábháilteachta dóiteáin.

In 2019, bhí na torthaí seo a leanas san áireamh in aschur na rannóige um Chosc Dóiteáin:





Rinneadh 2,579 Cigireacht Sábháilteachta Dóiteáin.
1,387 Iarratas Ceadúnaithe faighte.
Seirbheáladh 49 Fógra Sábháilteachta Dóiteáin ar 9 Áitreabh éagsúla.
4 Ordú Ard-Chúirte.

Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (Institiúid O’Brien); suite ar Bhóthar Mhullach Íde is é an
tsaoráid oiliúna dóiteáin is mó in Éirinn. Éascaíonn sé oiliúint i go leor disciplíní agus soláthraíonn sé saintheagasc do chláir inmheánacha agus seachtracha. Ina measc seo tá oiliúint Dóiteáin, Tarrthála agus
Paraimhíochaine Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, Cúrsaí d’fhoireann na n-údarás áitiúil agus oiliúint do
sheirbhísí dóiteáin eile go náisiúnta.
Is áis nua-aimseartha é an tIonad Oiliúna a sholáthraíonn oiliúint d’iontrálaithe nua, teagascóirí, Oifigigh,
inniúlachtaí gairmiúla leanúnacha, oideachas idirghairmiúil, agus raon cúrsaí tráchtála agus a óstáil cláir
agus imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin. In 2019, ghnóthaigh an tIonad Oiliúna thart ar 12,118 lá
oiliúna agus teagascóra, do phearsanra DFB chomh maith le 1001 lá oiliúna le haghaidh oiliúna tráchtála.
Cinntíonn BDBÁC ullmhacht le haghaidh freagra comhordaithe idirghníomhaireachta ar mhór-éigeandálaí a
eascraíonn as imeachtaí áitiúla agus réigiúnacha, mar shampla tine, timpistí iompair, eachtraí a bhaineann le
substaintí guaiseacha agus drochaimsire ag leibhéil áitiúla agus réigiúnacha de réir an Chreata le haghaidh
Éigeandálaí Móra. Níos déanaí i bhfianaise líon na n-oll-eachtraí taisme agus ionsaithe sceimhlitheoireachta
a tharla ar fud na hEorpa, d’fhreastail BDBÁC i gcomhar leis na príomhghníomhaireachtaí freagartha eile
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(PF), an Garda Síochána agus FSS ar ghrúpaí pleanála GMBE agus d’eagraigh siad cleachtaí maidir le
teagmhas den sórt sin cineálacha.
In 2019 bhunaigh agus chomhordaigh BDBÁC cruinnithe de Ghrúpa Oibre um Bainistíocht Géarchéime
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ar an obair bhí athbhreithniú ar an bPlean Bainistíochta
Géarchéime, an Plean Cumarsáide Géarchéime agus Pleananna Aimsire Trom. Tá obair ar siúl faoi láthair
ar athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Mór Éigeandála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do 2020.
Bhí ról mór ag BDBÁC freisin ag obair le Grúpa Oibre Réigiúnach an Oirthir chun Clár Oibre
Idirghníomhaireachta agus Measúnú Riosca Réigiúnach a tháirgeadh de réir an chláir oibre náisiúnta.
Soláthraíonn DFB ionadaithe ag leibhéal na bainistíochta sinsearaí do ghrúpaí móra Bainistíochta
Éigeandála (GMBE).
D'óstáil BDBÁC roinnt cúrsaí oiliúna faoi Chlár Cosanta Sibhialta an Aontais Eorpaigh, ag soláthar
bainistíochta cúrsaí, oiliúnóirí, roll-imreoirí agus tacaíocht lóistíochta. Ghlac BDBÁC páirt i bpleanáil agus i
gcur i bhfeidhm Exercise Tuilte, cleachtadh tuilte réigiúnach le Seirbhís Dóiteáin Chill Dara, an Bord
Soláthair Leictreachais (BSL) agus údaráis áitiúla sa réigiún.
Bhí baint ag BDBÁC freisin le hullmhú roinnt pleananna Réigiúnacha Idirghníomhaireachta mar an Plean
Aslonnaithe agus Ionad Scíthe, an Plean Meán agus Cumarsáide agus Plean Freagartha Teagmhas
Aerárthaí Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ghlac BDBÁC páirt i gcleachtaí agus i dtástáil na bpleananna seo.
Glacann BDBÁC páirt ghníomhach i nGrúpaí Oibre agus Stiúrtha Bainistíochta Éigeandála Réigiún an Oirthir
ar leibhéal Réigiúnach an Oirthir le Príomhghníomhaireachtaí Freagartha eile. Tá Réigiún an Oirthir
comhdhéanta d’ionadaithe ó cheithre Údarás Áitiúla Bhaile Átha Cliath mar aon le hionadaithe ó Chomhairlí
Contae Chill Dara agus Chill Mhantáin, an Garda Síochána agus Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (FSS).
Cuidíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála líne tosaigh le linn tubaistí nádúrtha agus / nó
cásanna éigeandála móra. Tá beagnach 400 saorálaí ag Aonad Cosanta Sibhialta Bhaile Átha Cliath agus
soláthraíonn sé tacaíocht dara líne do gach údarás áitiúil sa réigiún i gcás éigeandálaí. Soláthraíonn an
tAonad tacaíocht dara líne do bhriogáid dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus tá baint aige ar bhonn leanúnach le
Tarrtháil Uisce, Clúdach Dóiteáin agus Tacaíocht Leighis a sholáthar ag raon imeachtaí ar fud Chathair agus
Chontae Bhaile Átha Cliath.
Soláthraíonn Cosaint Shibhialta Dídean Aimsire Fuar Éigeandála do Dhaoine gan Dídean. Is éard atá i
gceist leis seo foscadh éigeandála a sholáthar san Esplanade do 20 duine ó 20.30 go 09.00 uair, seacht lá
na seachtaine agus triúr saorálaithe Cosanta Sibhialta ar a laghad gach oíche.
Bliain thar a bheith gnóthach ab ea 2019 do Chosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath le 362 imeacht pobail, 7
n-oibríocht Cuardaigh agus Tarrthála (rinneadh 3 chorp a aisghabháil), agus 442 glao amach le haghaidh
drochaimsire. Glaodh Max - an madra Brathadóir Taisí Daonna (MBTD) ar 17 ócáid dhifriúla anuraidh lena náirítear roinnt uaireanta chun cabhrú leis an nGarda Síochána.
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COMHSHAOL AGUS IOMPAR

Tionscadail Lár na Cathrach
Bíonn an Roinn Comhshaoil agus Iompair (C&I) i dteagmháil leis an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) agus le
Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) i soláthar bonneagair iompair straitéisigh, lena n-áirítear Naisc Bhus,
Tionscadal Metrolink agus An LUAS.
Trí rannpháirtíocht le pobal gnó na cathrach i bhfoirmiú réitigh straitéiseacha iompair agus soghluaisteachta
tá iompar níos glaine á sholáthar do lár na cathrach, ag cruthú níos mó deiseanna do shráideanna saor ó
ghluaisteáin agus ag cruthú atmaisféar níos fearr d’áitritheoirí, do shiopadóirí, do thurasóirí agus do
ghnóthaí.
Tá tionscadail laistigh de limistéar an Mháistirphlean Réimse Poiblí ag dul ar aghaidh. Faomhadh togra Cuid
8 maidir le feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí ar Shráid na Life in 2019. Tá tograí nua á n-ullmhú freisin
maidir le Sráid na hArdeaglaise agus Plás Sackville. Tá tionscadail réimse poiblí Cheathrú Shráid Grafton ag
dul ar aghaidh freisin le hiarratas faoi Chuid 8 atá á ullmhú faoi láthair do Shráid Anne Theas.
Tá coisithe ar Shráid Suffolk á thriail anois agus beidh iarratas nua ann ar phlás Faiche an Choláiste. Tá tús
curtha le scéim nuashonraithe comharthaíochta fithiseach laistigh agus lasmuigh agus críochnófar í go luath
in 2020.
Taisceadh pleananna chun an fearann poiblí a fheabhsú ag Faiche an Choláiste leis an mBord Pleanála i
mBealtaine 2017. Dhiúltaigh Bord Pleanála cead pleanála i mí Dheireadh Fómhair 2018. Tá pleananna
athbhreithnithe á n-ullmhú do Phlás Cathartha ag Faiche an Choláiste le bearta bainistíochta tráchta
coimhdeacha, ag cur san áireamh chinneadh an Bhoird Phleanála agus tá sé beartaithe iarratas pleanála
nua a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála in 2020.
Is cuspóir tábhachtach don Roinn seo seachadadh na gcuspóirí sa Staidéar Lár na Cathrach thar raon
tionscnamh. Tá foireann iompair lár na cathrach ag leanúint ar aghaidh ag obair ar an iliomad tionscadal atá
sa Staidéar Iompair i Lár na Cathrach lena n-áirítear:





Plás Fhaiche an Choláiste
Sráid Suffolk
Comharthaíocht i lár na cathrach
Sábháilteacht coisithe

Téamh Ceantair
Tá dul chun cinn déanta ag Córas Teasa Dúiche Bhaile Átha Cliath (CTDBÁC) in 2019 leis na héachtaí seo
a leanas:


Fuarthas leithdháileadh le suas € 20 milliún don CTDBÁC ó Phlean Gníomhaíochta Aeráide an
Rialtais, i mí na Samhna 2018. Tá an Fhoireann Tionscadail ag obair leis an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC) chun an maoiniú seo a fháil.



D'oibrigh baill den Fhoireann Tionscadail le hoifigigh ón Roinn Comhshaoil agus Iompair agus le
daoine eile ar an nGrúpa Oibre Teasa Dúiche. Mar thoradh ar an gcaidreamh seo, d’fhógair an tAire
comhairliúchán poiblí ar théamh ceantair in Éirinn, a dhúnfaidh go déanach i mí Feabhra 2020.



Chríochnaigh an Comhairleoir Teicniúil tuarascáil ar ‘Roghanna Múnla Seachadta Gnó agus
Athbhreithniú Innealtóireachta’ ar an tionscadal, agus tá réamhdhearadh á dhéanamh aige faoi
láthair.
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Rannpháirtíocht leanúnach le Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath
(GBFCBÁC), agus leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Airgeadas Forbartha (GNAF) mar
chomhairleoirí airgeadais.



Bíonn foireann an tionscadail i dteagmháil go leanúnach le líon na bpáirtithe tráchtála leasmhara a
d’fhreagair fógra r-tairiscintí leasa mhargaidh agus Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE) go
déanach in 2018.



Chuir ball den Fhoireann Tionscadail an tionscadal i láthair ag an gcéad chomhdháil de Chumann
Fuinnimh Dúiche na hÉireann i mí Aibreáin.



Rinneadh athbhreithniú ar rialachas an tionscadail i rith na bliana.



Fostaíodh comhairleoir dlí i mí na Samhna, tá Comhairleoir Teicniúil nua á sholáthar go leanúnach.



Tuarascáil amháin curtha faoi bhráid an Choiste um Beartas Straitéiseach Comhshaoil (BSC).



Idirchaidreamh le páirtithe leasmhara ríthábhachtacha mar TII / Cuideachta Chalafort Bhaile Átha
Cliath / Cathracha Cliste Bhaile Átha Cliath.



Idirchaidreamh le tionscadail na Comhairle Cathrach mar Droichead Dodder, agus na scéimeanna
iomadúla Fearann Poiblí.



Idirchaidreamh le forbróirí lena chinntiú go bhfuil forbairtí nua ‘Cumasaithe Teasa Dúiche’.



Maoiniú a fuarthas go rathúil mar chomhpháirtí tionscadail don tionscadal Geo-Uirbeach a bhfuil sé
mar aidhm aige na cúlchistí teasa geoiteirmeacha domhain faoi Chathair Bhaile Átha Cliath a aithint
agus a mheas. Faoi láthair tá na sonraí Geoifisiceacha ó oibreacha suirbhéireachta á bpróiseáil
chun samhail 3D de shraitheanna fo-chomhéadain limistéar an tionscadail a ullmhú.

Bainistíocht Dramhaíola
In 2019 thug an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola clár grádaithe sráide isteach a dearadh chun a chinntiú go
bhfuil ardchaighdeáin glantacháin á seachadadh go seasta ar fud na cathrach. Déanann an clár caighdeán
na n-oibríochtaí glantacháin sráide a mheas agus tugann sé aghaidh ar shaincheisteanna trí
mhonatóireacht, mheasúnú agus aiseolas leanúnach.
Tugadh isteach cabhlach nua de scuabóirí sráide móra in áit an chabhlaigh atá ann agus tá triail á baint as
sideloader leictreach agus veaineanna leictreacha nua i lár na cathrach.
Rinneadh triail ar thionscadal múirínithe duille i roinnt iosta ar fud na cathrach, agus é mar aidhm dheiridh
bailiúchán duilleoga sráide sa chathair a atreorú chuig múiríniú. Atreoraíodh 1200 tonna duilleoga go múirín
mar thoradh ar an tionscnamh seo. Tionscnaíodh tionscadal athchúrsála go rathúil chun deighilt cheart
dramhaíola a chinntiú i Coimpléisc Tithíochta na Comhairle Cathrach. Cuireadh an tionscadal seo i bhfeidhm
ar fud choimpléisc Tithíochta Cheantar an Oirdheiscirt in 2019 i gcomhar leis an Roinn Tithíochta. Tugadh
isteach araidí breise comhbhrúiteora gréine mar chuid de thionscadal Dugthailte Cliste i gceantair na
nDugthailte Thuaidh agus Theas. Tá uasghrádú ar bhoscaí bruscair poiblí i sráidbhailte uirbeacha ar fud na
cathrach.
Dhéileáil na Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola le breis agus 28,000 iarratas seirbhíse in 2019 ag baint
úsáide as an gcóras Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí (BCC). Tacaíodh le 4043 glantachán pobail ar fud
na cathrach. Méadú os cionn 700 i gcomparáid le 2018. Críochnaíodh iarratais 1973 ar sheirbhísí toirtiúla
dramhaíola toirtiúla in 2019, méadú os cionn 20% i gcomparáid le 2018. Freastalaíodh ar 400 gearán maidir
le carnadh tine chnámh agus i gcomhar leis na páirceanna agus na ranna ceantair atreoraíodh níos mó ná
410 tonna d’ábhar ó tinte cnámh le linn gníomhaíochtaí freagartha Oíche Shamhna.
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Tháinig Lá Glantacháin Fhoireann Bhaile Átha Cliath ar Lá Glantacháin Pobail Bhaile Átha Cliath agus ba é
an t-imeacht glantacháin is mó i mBaile Átha Cliath a reáchtáil i ngach ceann de na 4 Údarás Áitiúil i mBaile
Átha Cliath agus i gcomhar leis An Taisce, Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (CUUA) agus grúpaí oibrithe
deonacha uiscebhealaí agus canála.
Ghlac an Roinn Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola páirt i dtionscnaimh limistéar-bhunaithe tionscnamh
Frithdhumpála 2019 i gceantair an Lár-Theas, an Lár, an Iarthuaiscirt agus an Iarthuaiscirt. Fuarthas trí
chéad daichead a hocht iontráil i ndámhachtainí comharsanachtaí na cathrach. Chuir an Oifig Feasachta
Comhshaoil raon tionscnamh ar fáil a bhí dírithe ar an timpeallacht áitiúil a fheabhsú agus aird a tharraingt ar
cheist an Athrú Aeráide. Ina measc seo bhí Corn píolótach Taisce agus Tuairisceáin in Oifigí Cathartha,
Faisean ReLove, comórtas faisin inbhuanaithe do Mheánscoileanna i Réigiún Oirthear Lár Tíre, agus roinnt
tionscnamh a bhí dírithe ar phlaistigh aonúsáide a laghdú. Seachadadh sraith ceardlann Gníomhaíochta
Aeráide do phobail. Seachadadh seimineár bailte slachtmhara d’iontrálaithe bailte slachtmhara ar fud na
cathrach. Tugadh isteach Fodhlíthe Dramhaíola nua chun foráil a dhéanamh do chur chuige
comhsheasmhach náisiúnta maidir le stóráil, cur i láthair agus deighilt dramhaíola tí agus tráchtála. Cuireadh
dréachtphlean bainistíochta bruscair nua don chathair faoi bhráid an Choiste um Beartas Straitéiseach.
Cosaint Tuilte
Tháinig Grúpa Comhairleach Tuilte Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le chéile go minic i rith 2019
chun monatóireacht a dhéanamh ar chórais réamhaisnéise (réamhaisnéisí aimsire, rabhaidh aimsire,
teiliméadracht, tomhasairí báistí, réamhaisnéis tuile cósta) agus an fhaisnéis ó na córais seo a anailísiú agus
a léirmhíniú chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag teagmhais tuile féideartha agus leibhéal na rabhaidh
tuile is gá a eisiúint agus comhairle a thabhairt maidir le plean gníomhaíochta iomchuí a chur i bhfeidhm.
Cuireadh feabhas breise ar Chóras Báistí Chathair Bhaile Átha Cliath in 2018. Go nuige seo, tá 27
tomhasairí báistí, 6 stáisiún aimsire, 3 cheamara scáileáin bruscar agus 30 tomhasairí leibhéal abhann,
taoide agus séarachais.
Lean Scéimeanna Maolaithe Tuilte mar a shonraítear i gCláir Chaipitil na Comhairle 2017-2019 i rith 2019.
Leanann Foirne Saothair Dhíreacha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aghaidh ag déanamh
oibreacha beaga maolaithe tuile agus ag freagairt d’imeachtaí tuile cósta agus báistí. Tá gníomhartha
athléimneachta tuile san áireamh sna Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide ar fud na gceithre
Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath.
Beartas agus Forfheidhmiú Páirceála
Chláraigh níos mó ná 54,000 tiománaí breise le seirbhís íocaíochta Airgead Tirim Carranna na gComhairlí in
2019, rud a thug líon na gclárúchán don tseirbhís ó tugadh isteach í go dtí os cionn 258,000 agus 5.64
milliún idirbheart gan airgead tirim a críochnaíodh in 2019. Rinneadh díreach os cionn 173,000 idirbheart ag
baint úsáide as an tsaoráid íocaíochta aonuaire, ag muirearú go díreach ar chárta soghluaiste nó dochair /
creidmheasa. Rinneadh ochtó a dó faoin gcéad de na híocaíochtaí Clibeanna Páirceála go léir tríd an Aip
Clibeanna Páirceála.
Eisíodh 22,388 Cead Páirceála - áirítear leis seo iarratais ar Cheadanna Páirceála Céaduaire, Ball
Neamhtheaghlaigh, Cead Fostaí de chuid na hInstitiúide Cónaithe, Athrú Feithicle, Seoladh a Athrú agus
ceadanna páirceála athnuaite.
Rinneadh clampáil ar 45,958 feithicil, athlonnaíodh 4,407 feithicil, baineadh 443 feithicil. Scriosadh 147
feithicil agus eisíodh 773 fógra rabhaidh.
Tugadh isteach 197 Meaisín Ticéad Íocaíochta agus Taispeána nua ar an tsráid faoi dheireadh 2019, a
ghlacann le cárta mona nó dochair / creidmheasa agus íocaíocht gan teagmháil le haghaidh páirceála.
Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair (TAMS)
Lean rannáin éagsúla den Roinn Comhshaoil agus Iompair (C&I) ag úsáid an Chórais CBSI. Cuireadh an
Córas i bhfeidhm freisin laistigh den rannán Bainistíocht Uisce Dromchla agus Riosca Tuilte in 2019 chun
iniúchtaí agus glanadh faoileán a bhainistiú.
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Lean Aonad Tacaíochta CBSI ag obair i gcomhpháirtíocht le hAonad TF Áitiúil C&I chun tacú le húsáideoirí,
an Córas a bhainistiú agus athruithe agus uasghrádú a chur i bhfeidhm de réir mar is gá. D'éirigh leis an
Aonad an Córas a uasghrádú go V19.2 le linn 2019, lena n-áirítear tástáil iomlán agus rolladh amach.
Leanann ailt ag úsáid an Chórais chun méadrachtaí a bhaint amach chun cabhrú leo tuairisciú i gcoinne a
bPlean Seachadta Seirbhíse. In 2019 d’fhorbair an tAonad Tacaíochta roinnt uirlisí Léarscáil Teasa d’fhonn
na sonraí laistigh den Chóras Deimhnithe a úsáid chun cabhrú le rannáin le cinntí gnó agus úsáid níos fearr
a bhaint as na sonraí laistigh den Chóras. Leanfar le rolladh amach na n-uirlisí seo in 2020.
D'úsáid Seirbhísí Cothabhála Bóithre CBSI chun iarratais ar sheirbhís do chustaiméirí a thaifeadadh,
lochtanna / guaiseacha a thaifeadadh ar an ngréasán bóithre agus chun sreabhadh oibre a chur in ord
tosaíochta, a thaifeadadh agus a bhainistiú. Taifeadadh 15,459 iarratas ar sheirbhís do chustaiméirí in 2019
agus taifeadadh agus tugadh tosaíocht do 7,085 locht / guaise lena ndeisiú, deisíodh / rinneadh 5,517 locht /
guaise sábháilte agus deisíodh / rinneadh 494 locht / guaise criticiúil (tosaíocht 1) ar chosán bóthair agus
líonra rothaíochta na cathrach laistigh de 24 uair.
Tugadh isteach athbhreithnithe breise ar an gcóras TAG in 2019 d’fhonn na próisis a shruthlíniú. Tugadh
isteach na nósanna imeachta nua ‘Scéimeanna Comharsanachta’ agus cuireadh i bhfeidhm iad in 2019.
Rialú Oibreacha Bóthair
Teastaíonn ceadúnú ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun gach obair a dhéanann fóntais ar
bhóithre poiblí. In 2019, bhronn an Chomhairle 13,299 ceadúnas aonair san iomlán faoi réir coinníollacha.
Rinne Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair na Comhairle monatóireacht ar gach láithreán agus rinneadh beart
iomchuí nuair a sáraíodh coinníollacha ceadúnais.
Seirbhísí Cothabhála na Bóithre:
 1,500 oscailt fóntais a athbhunú go buan sa líonra bóithre; agus
 Rinneadh níos mó ná 25,000 iniúchadh ar athshuímh a rinne Fóntais sa líonra bóithre
Troscán Sráide
Deonaítear ceadúnais troscáin sráide i gceantair ina bhfuil go leor spáis ann chun freastal ar tháblaí agus
cathaoireacha srl. Gan bac a chur ar shreabhadh coisithe. Tá síneadh curtha le huaireanta cigireachta
comhlíonta. In 2019 d’eisigh an tAonad Troscán Sráide 186 Ceadúnas Troscáin Sráide ar eisíodh 11 díobh
ina gCeadúnais Troscán Sráide nua. Diúltaíodh trí iarratas athnuachana déag mar gheall ar sháruithe ar
choinníollacha ceadúnaithe. Rinneadh iniúchadh ar 1,235 áitreabh san iomlán agus baineadh troscán sráide
neamhcheadúnaithe as 8 n-áit.
Deonaítear ceadúnais Boird Fógra i gceantair ina bhfuil go leor spáis ann chun freastal ar bhord de mhéid
A1 gan bac a chur ar shreabhadh coisithe. D'eisigh Aonad Ceadúnaithe an Bhoird Fógra thart ar 800
ciorclán faisnéise in 2019. Rinneadh cigireacht ar 2,223 áitreabh agus eisíodh 596 fógra rabhaidh oifigiúla
agus gabhadh 158 Bord Fógra ó 139 gnó. Fuarthas ocht n-iarratas ar cheadúnas agus eisíodh 1 Cheadúnas
Boird Fógra.
Cáilíocht an Aeir agus Monatóireacht ar Thorann
Leanann an tAonad Faireacháin ar Cháilíocht Aeir agus Rialú Torainn ag oibriú agus ag tacú le suíomh
Gréasáin monatóireachta torainn fíor-ama Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an cuntas twitter
gaolmhar a dhéanann tweets ar leibhéil fuaime comhthimpeallacha óna láithreáin monatóireachta, gach uair
an chloig. Is féidir leis an bpobal teacht ar leibhéil fuaime comhthimpeallacha fíor-ama ar an láithreán seo. Le
linn 2019 cuireadh tús le hobair ar shuíomh Gréasáin comhcheangailte aer agus torainn a fhorbairt a
sheolfar go luath in 2020.
Tugann monatóireacht ar cháilíocht an aeir le fios gur féidir caighdeáin cháilíochta aeir an AE a shárú in
áiteanna i mBaile Átha Cliath le linn 2019. Mar thoradh air sin, thionóil an tAire Richard Bruton grúpa oibre
ilpháirtithe leasmhara chun tograí a fhorbairt chun dul i ngleic le truailliú aeir réigiúnach agus náisiúnta a
bhaineann le hiompar agus tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina ball den ghrúpa oibre seo.
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Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le staidéar leanúnach leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (GCC) chun láithreacha féideartha a aithint le haghaidh stáisiúin monatóireachta breise ar
cháilíocht aeir líonra náisiúnta. Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús le suíomhanna a fhorbairt do
líonra monatóireachta aeir áitiúil chun an líonra monatóireachta náisiúnta a chomhlánú agus coimisiúnaíodh
sé shuíomh le linn 2019 ag Bhaile Bhailcín, Sráid Amiens, Sráid an Tiarna Éadbhard, Baile Munna, Cé
Theach an Chustaim, agus Droim Conrach.
Plean Gníomhaíochta Torainn
Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Plean Gníomhaíochta Torainn Ceirtleáin Bhaile Átha Cliath
2019-2024. I gCaibidil 7 leagtar amach na bearta maolaithe torainn agus cosanta atá le leanúint faoin bplean
athbhreithnithe nua.
Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach
Soláthraíonn Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir-Lár Tíre (ROLT) 2015-2021 creat chun
dramhaíl a chosc agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus
sna 11 Údarás Áitiúla eile sa Réigiún. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, mar an Príomh-Údarás um
Pleanáil Réigiúnach um Bainistíocht Dramhaíola ag déanamh maoirseachta ar chur i bhfeidhm Phlean
Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach Oirthear Lár Tíre 2015-2021.
I measc cuid de na príomhghníomhaíochtaí a rinne an Oifig Réigiúnach in 2019 bhí:
 Feachtais Feasachta Náisiúnta (Araid Donn, In-athchúrsáilte Tirim, Cosc ar Dhramhaíl)
 Mí Náisiúnta Athúsáid
 Feachtas Corn Feasach chun deireadh a chur le cupáin caife aonúsáide
 Clár chun feabhsúchán Líonadh Talún Stairiúil a chur chun cinn
 Staidéar Náisiúnta ar Láithreáin Áiseanna Cathartha
 Tuarascáil Acmhainne Náisiúnta um Dhramhaíl Tógála & Scartála
Is í an Oifig Náisiúnta Seolta TransFrontier (ONSTF) a oibríonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an
tÚdarás Inniúil Náisiúnta a bunaíodh chun gluaiseacht idirnáisiúnta dramhaíola as agus isteach in Éirinn a
bhainistiú. Tá sé freagrach freisin as rialáil a dhéanamh ar gach gluaiseacht dramhaíola guaisí in Éirinn. Tá
an Oifig freagrach as Reachtaíocht Eorpach agus Náisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú;
monatóireacht ar lastais dramhaíola; an pobal gnó a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí dlisteanacha
loingsithe dramhaíola a éascú; agus loingsiú dramhaíola mídhleathach a chosc.
I measc na n-iniúchtaí in 2019 bhí seicphointí ar thaobh an bhóthair, cigireachtaí calafoirt, cigireachtaí ar
shaoráidí dramhaíola agus spotseiceálacha, cigireachtaí ar fhoirmeacha aistrithe dramhaíola, fíoruithe
bróicéirí agus déileálaí agus iniúchtaí bróicéirí agus déileálaí. Chinntigh an fhoireann Riaracháin go
gcomhlíonfadh onnmhairí 2,136,744 tonna dramhaíola chuig an Eoraip agus an Áise na Rialacháin um
Loingsiú Dramhaíola (RLD) - Rialachán EC) Uimh. 1013.
Oibríonn an ONSTF le gníomhaireachtaí eile mar Phríomh-Údaráis Réigiúnacha Forfheidhmithe Dramhaíola
(PÚRFD), an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC), GCC, Líonra an
Aontais Eorpaigh chun Dlí Comhshaoil a Chur i bhFeidhm agus a Fhorfheidhmiú IMPEL, Gníomhaireacht an
Aontais Eorpaigh um Chomhar um Fhorfheidhmiú an Dlí (EUROPOL), Údaráis Áitiúla agus na Gardaí agus
bíonn idirchaidreamh aige le hÚdaráis Custaim agus Calafoirt, Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart
Éireann (GCTÉ) agus údaráis idirnáisiúnta inniúla eile. Tuairiscíonn an ONSTF freisin don Choiste Stiúrtha
Náisiúnta um Fhorfheidhmiú Dramhaíola faoi chathaoirleacht an RCGAC. Glacann an ONSTF páirt in
oibríochtaí ilghníomhaireachta agus / nó cuireann siad tús leo nuair a bhíonn amhras ann faoi choireacht
thromchúiseach comhshaoil.
In 2018 ainmníodh an ONSTF mar phríomhúdarás do thionscadal Eorpach ar Éifeachtaí an Bhainc
Iompórtála Sínise ar Bhainistiú Fuaim Phlaisteach ar an gComhshaol. Le linn 2019 chríochnaigh ONSTF
bliain a haon den tionscadal seo a dhírigh ar bhailiú agus ar thaighde idirnáisiúnta sonraí. Mar chuid den
tionscadal seo chuir ONSTF na torthaí tosaigh i láthair Líonra na hÁise um Fhorfheidhmiú Comhshaoil i
Kuala Lumpur, an Mhalaeisia agus do thoscaireacht Síneach de Phearsanra Comhshaoil in Utrecht, an
Ísiltír. Tabharfar faoi chigireachtaí spriocdhírithe ar shaoráidí dramhaíola idirnáisiúnta le linn 2020 agus 2021.
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Le linn 2019 choimisiúnaigh an ONSTF measúnú tagarmharcála neamhspleách ar a oifig, agus léirigh a
thorthaí an ONSTF i bhfianaise fhabhrach le gnéithe dearfacha suntasacha de; Eagraíochtaí láidre le
ceannaireacht agus riarachán soiléir; Foirne comhcheangailte riaracháin agus cigireachta in aon áit amháin;
Foireann ardoilte agus inniúil a bhfuil taithí acu ar phóilíneacht; Úsáidtear príomhtháscairí feidhmíochta chun
líon na gcigirí atá fabhrach a mheas agus tá rangú barr ag an ONSTF ag úsáid cigirí in aghaidh an tonna
onnmhairithe mar mhéadracht.
Tháinig an ONSTF amach go fabhrach freisin i dtuarascáil Eorpach ar Genval (a foilsíodh in 2019) a
rinneadh le linn 2018.
Leanann an ONSTF ag glacadh páirte i Líonra Forfheidhmithe IMPEL agus tá ionadaíocht aige ag
Coinbhinsiún Basle an AE. An ONSTF i láthair ar Thosaíochtaí Náisiúnta Dramhaíola ag cruinnithe ráithiúla
an Choiste Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola. Le linn 2019 rinne an oifig seo go leor oibre ullmhúcháin
ar thionchar Breatimeacht a chuir isteach ar obair chomhordaithe Rialtas na hÉireann. Nuashonraíodh na
páirtithe leasmhara go rialta leis na forbairtí is déanaí ar thionchair Breatimeacht.
Dramhaíl go Fuinneamh
Rinne Áis Dramhaíola go Fuinneamh Bhaile Átha Cliath cóireáil ar 599k tonna dramhaíola in 2019. Tá an Áis
anois tar éis 1.5m tonna dramhaíola a chóireáil ó thosaigh sí ag coimisiúnú in 2017. Reáchtáil an Coiste
Teagmhála Gnóthachan Pobail an tríú Scéim Deontais um Thionscadail Ghnóthachan Pobail Bhaile Átha
Cliath go Fuinneamh in 2019 agus leithdháil sé € 1.4 milliún ar chlubanna, ar ghrúpaí agus ar eagraíochtaí i
ndobharcheantar An Rinn, An Baile Gaelach agus Dumhach Thrá. Lean an Coiste lena gcuid oibre ag íoc an
mhaoinithe deontais in 2019, ag tabhairt thart ar € 8 milliún ar an méid iomlán a dáileadh ar an bpobal áitiúil.
Oibríochtaí agus Cothabháil CLS
Lean an Roinn Comhshaoil & Iompair agus an tAonad Comhaontú Leibhéal Seirbhíse (CLS) in 2019 ag
cinntiú go bhfuil caidreamh fadtéarmach idir an tÚdarás Pleanála Cathrach agus Uisce Éireann d’fhonn
infheistíocht leanúnach i mbonneagar uisce agus fuíolluisce na Cathrach a chinntiú. Tiomantais á
seachadadh de réir an CLS. Rinne an tSaotharlann Lárnach anailís ar níos mó ná 22,500 sampla CLS do
Réigiún Bhaile Átha Cliath i 2019. Ba iad seo uiscí óil, fuíolluisce agus eisiltigh trádála ó dhoirteadh
tionsclaíoch ceadúnaithe.
Le linn 2019, lean an Creat-Treoir Uisce (CTU) / Rannáin Uisce Dromchla ag tuairisciú ar gach Iarratas
Pleanála agus ag cur comhairle ar an Roinn Pleanála faoi na cinntí iomchuí chun a chinntiú go gcuirtear
beartais na Comhairle Cathrach i bhfeidhm maidir le bearta coinneála uisce dromchla bunaithe ar nádúr
(BCUN) ( ar a dtugtar Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe (CDUI) freisin. Lean Rannáin CTU/ Uisce
Dromchla ag obair lenár gcomhghleacaithe i dTithíocht agus Páirceanna chun réitigh BCUN a chur i
bhfeidhm ar fud gach láithreán tithíochta faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Lean na Rannáin CTU / Uisce Dromchla ag díriú ar BCUN oiriúnacha a áireamh i ngach tionscadal sa
réimse poiblí. Bhí ról lárnach ag na Rannáin i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag teacht le hIonad
Athchóirithe Aibhneacha an RA chun bogadh i dtreo cur chuige níos glaise i leith oibreacha cosanta tuile
agus chun cabhrú le haibhneacha a athchóiriú go stádas “maith” mar a éilíonn an CTU.
Tá Rannáin CTU / Uisce Dromchla ag obair ar chur i bhfeidhm na gcodanna ábhartha de Phlean
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide na Comhairle Cathrach 2019 go 2024. Áiríodh leis seo an aighneacht
rathúil chuig “Climathon” maidir le BCUN.
Tionscnaimh Rothaíochta
Aithníodh an dara hoibreoir fruilithe rothar gan stáisiún in 2019. Tosóidh Moby le scéim fruilithe r-rothar in
2020. Faoi láthair tá cabhlach de 450 rothar fruilithe ag Bleeperbike ar fud na Cathrach le beagnach leath
mhilliún ciliméadar san iomlán clúdaithe in 2019 agus breis is 39 Milliún calraí á dhó.
Suiteáladh 977 seastán páirceála rothar breise ar an tsráid le linn 2019 ag soláthar níos mó ná 1,800 spás
páirceála rothar nua. Tá sprioc leagtha síos chun 1,250 seastán a shuiteáil le linn 2020. Baineadh ceithre
chéad rothar tréigthe as na sráideanna le linn 2019.
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D'éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Comhdháil Idirnáisiúnta Rothaíochta Velo-city 2019 a
óstáil san Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath ón 25 go 28 Meitheamh, 2019. Is cruinniú mullaigh bliantúil
rothaíochta domhanda é Velo-city a fhéachann le beartais, pleanáil agus soláthar gach gné den rothaíocht a
fheabhsú agus feictear é mar an fóram is mó chun saineolas agus dea-chleachtas rothaíochta idirnáisiúnta a
mhalartú.
D'éirigh go maith le Velo-city Dublin, ag mealladh an tríú tinreamh Velo-city is mó riamh lena n-áirítear
toscaireacht mhór Éireannach ó gach leibhéal rialtais, abhcóideachta rothaíochta agus grúpaí pobail, lucht
acadúil, agus pearsanra tionscail. Bhí an deis ag toscairí foghlaim ó shaineolaithe a bhfuil cáil dhomhanda
orthu i ngach réimse den nuálaíocht rothaíochta lena n-áirítear beartais bhonneagair, pleanáil uirbeach,
lóistíocht rothaíochta, teicneolaíocht, sláinte, athrú iompraíochta agus sábháilteacht ar bhóithre. Bhí róshuibscríobh mór ar sheisiúin shonracha a sholáthraíonn foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i
réimsí mar pháirceáil rothar, forbairtí i lár na cathrach, agus an comhshaol agus éiceolaíocht.
Bhí fócas láidir ar rannpháirtíocht an phobail roimh an gcomhdháil agus i rith na comhdhála trí bhrandáil
chathrach, tionscadail ealaíon agus spóirt agus Paráid na Rothaíochta Aifreann. Bhí ranníocaíochtaí
tábhachtacha ar fud ranna uile na Comhairle ina fhachtóir ollmhór chun rath na hócáide a chinntiú.
Táimid ag tnúth go leanfaidh Velo-city 2019 de bheith ina phreabchlár luachmhar don chéad chéim eile
d’fhorbairt na rothaíochta i mBaile Átha Cliath agus ag cur go dearfach le díospóireacht agus dearadh
todhchaí soghluaisteachta gníomhaí do chách sa chathair.
Polasaithe / cuspóirí sa Phlean Forbartha agus i bPleananna Ceantair Áitiúil (PCA) / Criosanna Forbartha
Straitéiseacha (CFS) chun na ‘páirceanna líneacha’ a leathnú feadh aibhneacha na cathrach. Campshires
san áireamh i bplean fearann poiblí CFS.
Baineadh amach an méid seo a leanas i rith 2019:
 Chuir an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) an Dearadh is Fearr atá ag Teacht Chun Cinn do
Bhealach Rothaíochta An Life faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i Márta 2019. Ó
shin i leith, rinne an Chomhairle Cathrach roinnt ceardlann idir-rannach, agus tá staidéir deisce agus
talún á ndéanamh aici anois a chuirfidh an treoir ar an eolas go hiomlán comhairleoir dearaidh a
cheapadh. Rinneadh comhairliúchán poiblí neamhreachtúil ón 2 Bealtaine 2019 go dtí an 6
Meitheamh 2019 agus foilsíodh tuarascáil achomair ar gach aighneacht a fuarthas ar shuíomh
Gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Cluain Tarbh go Lár na Cathrach - D’fhorbair na sainchomhairleoirí an dearadh mionsonraithe i rith
2019 agus ba cheart go mbeadh sé críochnaithe go mór i R1 2020. Cuireadh tús le hoibreacha
imscrúdaithe ar an talamh i Ráithe 2 2019 agus críochnaíodh a bhformhór faoi dheireadh 2019;
táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe i R1 2020. Cuireadh seisear tairgeoirí ar an ngearrliosta don
chonradh tógála i Ráithe 2 2019 agus tá cuireadh le tairiscint a dhéanamh dóibh i Ráithe 2 2020.



Glasbhealach na Dothra - cheadaigh an Grúpa Stiúrtha rogha roghnaithe atá ag teacht chun cinn
don tionscadal le linn 2019. Tá sé i gceist ag Oifig Dearaidh Rothaíochta an NTA Réamhdhearaí a
fhorbairt don tionscadal agus an Próiseas Pleanála a thionscnamh le linn 2020.



Tugadh cáipéisí agus líníochtaí tairisceana chun críche in 2019 chun an chuid den ghlasbhealach a
chur chun cinn ar leithligh ag nascadh Páirc Hoirbeaird le Bóthar Domhnach Broc agus táthar ag súil
go dtosóidh tógáil an tionscadail níos déanaí i 2020.



Bealach Cill Fhionntain go Cuas an Ghainimh. Oibreacha curtha i gcrích ach amháin saincheist
draenála ag acomhal Kincora atá fós gan réiteach. Críochnófar é i R2.



Cuireadh tús le tógáil ar Chéim 2 de Ghlasbhealach an Chanáil Ríoga i Ráithe 1 de 2019 agus tá sé
le bheith críochnaithe i Ráithe 2 de 2020. Tá Céim 3 na Canála Ríoga le hathdhéanamh i Ráithe 1
de 2020 agus táthar ag súil go dtosóidh an tógáil i Ráithe 2 2020.
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Cuireadh dearadh mionsonraithe do Chéim 4 de Ghlasbhealach an Chanáil Ríoga ar aghaidh le linn
2019. Meastar go rachaidh réamhobair ar Bhóthar Dhroichead Broome chun tairisceana le haghaidh
tógála i R1 2020. Meastar go mbeidh dearadh mionsonraithe don chosán tarraingthe críochnaithe i
Ráithe 2 2020. Tá roghnú roghanna don íosbhealach iarnróid sceidealta do Ráithe 1 2020. Tá
roghnú roghanna do nasc Bhaile na Ásaigh le Páirc an Fhionnuisce ar feitheamh go dtí go ndéanfar
dearbhú faoi phleananna Irish Rail chun crosaire comhréidh Baile an Ásaigh a sheachbhóthar.



Ghluais Céim 2 Rothaíocht an Chanáil Ríoga agus Bealach Coisithe go céim na tógála.



Páirc líneach a thógáil ar Shráid an tSirriam ar siúl. Críochnaíodh naisc le Oileán an Bhulla tríd an
nasc S2S atá in easnamh i gCluain Tarbh a sholáthar.



Dearadh scéim Chluain Tarbh go Lár na Cathrach críochnaithe, ag soláthar feabhsuithe suntasacha
ar na spásanna uirbeacha.



Dearadh Scéim Fitzwilliam críochnaithe, le spás uirbeach a sholáthar ar Bhóthar Adelaide, lena náirítear dealbhóireacht ealaíne a sholáthar.

Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, dhaingnigh an tAonad Pleanála Iompair na deacrachtaí agus na
háirithintí ar thailte forbartha príobháideacha chun soláthar rotharbhealaí pleanáilte a éascú.
In 2019, roghnaigh an AE an tionscadal Hike It Bike It Like It Dublin mar chás-staidéar dea-chleachtais : Is
tionscadal é seo a oibríonn le pobail chun athrú iompraíochta, patrúin taistil níos inbhuanaithe a bhaint
amach. Rinneadh físeán leis an AE i mí an Mheithimh 2019 agus uaslódáladh é ar thairseach domhanda
Eltis le féachaint air ar fud an domhain. (Fuair an tionscadal seo dámhachtain cruinne fuinnimh in 2016 agus
bhí sé sa chluiche ceannais sna Dámhachtainí Glasa Náisiúnta agus sna Dámhachtainí Feabhais sa Rialtas
Áitiúil in 2013.)
An Chreat-treoir Uisce
Tá an tSaotharlann Lárnach creidiúnaithe chun paraiméadair chomhshaoil ábhartha (ceimiceacha agus
micribhitheolaíochta) a thástáil in uiscí dromchla lena n-áirítear monatóireacht ghnáthach agus
imscrúdaitheach ar aibhneacha agus sruthanna, sceitheadh eisiltigh trádála ceadúnaithe chuig uiscí agus
uiscí snámha. Cuirtear tuairiscí ar stádas cáilíochta uisce ar fáil go rialta do gach láthair samplála agus tá
cartlann mhór sonraí stairiúla againn. Le linn 2019, rinneadh tástáil ar níos mó ná 4,400 sampla do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear 2,500 sampla ó Dhuga na Canálach Móire.
Glacann an tSaotharlann Lárnach páirt sa Tionscadal Acclimatise le UCD a bhfuil maoiniú Eorpach aige
agus a bhfuil sé mar aidhm aige cáilíocht uisce snámha a fheabhsú.
Fuair an Rannóg Truaillithe Uisce 184 gearán san iomlán in 2019 agus imscrúdaíodh agus dúnadh gach
ceann acu.
Déanann an chuid um Rialú Truaillithe monatóireacht ar cháilíocht uisce sé abhainn (An Life, An Dothra, An
Tulcha, An Chamóg, An Poitéal agus An Seantrabh) trí gach ceann a shampláil ar bhonn míosúil ag
láithreacha ainmnithe éagsúla. Déantar sampláil bhreise abhann chun críche measúnuithe leanúnacha faoi
chritéir na Creat-Treorach Uisce. Déanann sé monatóireacht freisin ar cháilíocht uisce snámha ag trí
limistéar snámha ainmnithe (Cnocán Doirinne, Dumhach Thrá agus Trá Mhuirfean) trí 20 sampla a thógáil ag
gach trá le linn an tséasúir snámha, Meitheamh go lár mhí Mheán Fómhair. Déanann sé eachtraí uisce
snámha a bhainistiú agus freagairt dóibh nuair a thagann siad chun cinn, trí fhógra a thabhairt don phobal trí
shuíomhanna Gréasáin na Comhairle Cathrach agus EPA agus trí fhógraí a chur ar thránna.
Mar bheart eile chun cáilíocht uiscí dromchla a chosaint, déantar iniúchadh ar thart ar 7,000 teaghais tí /
áitribh thráchtála gach bliain le haghaidh mí-naisc draenála. Rialaíonn sé sceitheadh eisiltigh trádála go
díreach chuig uiscí nó trí séaraigh uisce dromchla trí cheadúnais scaoilte a eisiúint agus monatóireacht a
dhéanamh orthu faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce.
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Plean Gníomhaíochta Aeráide
Bunaíodh Oifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht Aeráide Chathrach Bhaile Átha Cliath (ORGA) go déanach in
2018 le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar an príomhúdarás. Ghlac an Chomhairle Cathrach Plean
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide i Meán Fómhair 2019. Leagtar amach sa phlean seo an ról atá ag an
gComhairle Cathrach maidir le freagairt do na rioscaí athraithe aeráide atá ann faoi láthair agus amach
anseo atá le sárú ag an réigiún agus na bearta atá á ndéanamh chun athléimneacht aeráide a bhaint amach.
Is iad na réimsí gníomhaíochta Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Athléimneacht Tuilte, réitigh Dúlrabhunaithe, Bainistíocht Acmhainní.
Rinne ORGA idirchaidreamh le hAonaid Imeachtaí, Dramhaíola agus Bruscair Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath chun gníomhaíochtaí sonracha a áireamh sa Phlean um Athrú Aeráide do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath maidir le féilte agus imeachtaí cultúrtha níos inbhuanaithe, m.sh úsáid plaistigh aonúsáide
srl.
Bainistíocht Fuinnimh
Dublin City Council is addressing its response to climate change through its Energy Oversight Committee. Tá
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tabhairt aghaidh ar a freagra ar athrú aeráide trína Coiste
Maoirseachta Fuinnimh. Cuimsíonn an coiste ionadaithe ó gach Úsáideoir Suntasach Fuinnimh (ÚSF) agus
tá sé ag obair i dtreo deimhniú ISO 50001, an caighdeán idirnáisiúnta i mBainistíocht Fuinnimh. Tá laghdú
29.8% bainte amach ag an gComhairle in Úsáid Fuinnimh i dtreo na sprice laghdaithe riachtanach de 33%
2020. Is é 9GWh an bhearna chun díriú air agus laghdú CO2 de thart ar 2250 tonna. Tugann tionscadail
aitheanta le fios go sáróidh coigilteas fuinnimh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an sprioc seo.
Tá thart ar 7000 lóchrainn anois mar Theicneolaíocht LED, agus suiteáladh 1500 díobh seo in 2019. Tá sé
beartaithe an ráta athsholáthair a mhéadú go suntasach sa dara cuid de 2020 mar thoradh ar an Tionscadal
Uasghrádaithe Soilsithe Poiblí a dhámhachtain go foirmiúil i mbliana.
Tionscnaimh Tosaíochta do Choisithe
Foilsíodh Croílár na Cathrach, Máistirphlean Réimse Poiblí do Chroílár na Cathrach in 2016 agus tá
tionscadail chéim 1 ag dul ar aghaidh. Faomhadh tograí Chuid 8 do Shráid na Life in 2019.
D'oibrigh an fhoireann Ardú Céime i gcomhpháirtíocht le Scoileanna Glasa chun aghaidh a thabhairt ar
bhacainní a shainaithníonn leanaí ar siúl chun na scoile. Feabhsaíonn an Roinn Comhshaoil & Iompair go
réamhghníomhach bealaí chuig roinnt scoileanna lena n-áirítear saoráidí trasnaithe feabhsaithe,
comharthaíocht agus marcálacha líne. Ceapadh Oifigeach nua um Chur Chun Cinn Siúil agus Rothaíochta in
2019.
Leanann an Rannóg Bainistíochta Tráchta ag tabhairt tosaíochta do choisithe agus tá go leor trasrianta
breise coisithe suiteáilte aici in 2019. Le 12 mhí anuas i bhformhór na dtrasrianta coisithe, tugadh isteach
amanna fear ómra níos faide chun a chinntiú go n-urramaítear riachtanais an daonra atá ag dul in aois
freisin.
Cuireadh tús le tógáil scéim Feabhsúcháin Ceantair Sráid Chatham / Sráid Harry i Meán Fómhair 2017 agus
críochnaíodh í in 2019. Áiríodh ar na feabhsuithe pábháil eibhir ó bhalla go balla agus cosáin níos leithne.
Bhí an pábháil brící dearga a bhí ann cheana féin imithe i léig agus baineadh pábháil eibhir nua di mar chuid
den scéim.
Tugadh cead pleanála Cuid 8 chun Sráid Clarendon / Rae Clarendon a fheabhsú i mí Dheireadh Fómhair
2017. Mar gheall ar fhorbairt shuntasach láithreáin a chuaigh i bhfeidhm ar Rae Clarendon, a thosaigh in
2018, socraíodh oibreacha feabhsúcháin ar Rae Clarendon a chur siar go dtí go mbeidh an fhorbairt seo
críochnaithe agus dul ar aghaidh leis na feabhsúcháin ar Shráid Clarendon. Cuireadh tús leis na hoibreacha
feabhsúcháin seo in 2019. Beidh pábháil shruthlaithe agus cosáin níos leithne ar an gcuid is mó den tsráid
chun coisithe agus siopadóirí a éascú laistigh de Cheathrú Shráid Grafton. Críochnófar oibreacha
feabhsúcháin ar Shráid Clarendon agus ar Rae Clarendon i 2020.
Feabhsaítear an líonra coisithe agus na saoráidí siúil go leanúnach tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha
(iarratas pleanála) trína gcuirtear foirgnimh siar chun cosáin a leathnú, déantar suíomhanna a dhearadh
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chun foráil a dhéanamh do thréscaoilteacht mhéadaithe agus soláthraítear trasrianta do choisithe mar chuid
d’fhorbairtí nua.
Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóithre 15km de chosáin na cathrach a dheisiú agus / nó a atógáil.
D'oibrigh an Grúpa Comhairleach Tráchta agus na Rannóga Sábháilteachta ar Bhóithre go gníomhach ar
thionscnaimh sábháilteachta agus in 2019 d'aontaigh siad síneadh breise ar na criosanna 30kph.
Seirbhísí Cothabhála Bóithre
Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóithre bainistíocht ar infheistíocht de thart ar € 17 Milliún in oibreacha conartha
chun bonneagar bóithre na cathrach a fheabhsú.
Mar thoradh air seo bhí thart ar:
 Athdhromchlú agus / nó atógáil 23km de líonra bóithre na cathrach.
 15km de chosáin na cathrach á ndeisiú agus / nó á n-atógáil.
 Áiríodh ar oibreacha feabhsúcháin Ráithe Shráid Grafton in 2019:
 Uasghrádaíodh Sráid Chatham, Sráid Harry, Sráid Balfe, Lána Chatham agus Lána Swan. I
measc na n-oibreacha bhí dearadh saincheaptha os comhair Óstán Westbury.
 Cuireadh tús le tógáil Shráid Clarendon.
 Rinneadh dul chun cinn ar Dhroichid na nDugthailte mar seo a leanas:
 Droichead Dodder Iompair Phoiblí: Imscrúduithe Suímh críochnaithe agus réamhdhearadh
curtha ar aghaidh.
 Droichead Coisithe & Rothaíochta Blood Stoney: Imscrúduithe Láithreáin críochnaithe agus
réamhdhearadh curtha ar aghaidh.
 Droichead Pointe Coisithe & Rothaíochta: Ullmhaíodh mionteagasc don chomhairleoir dearaidh.
 Droichid Coisithe & Rothaíochta Duga Spencer: Cuid 8 críochnaithe.
 Scéimeanna móra bóthair:
 Príomhshráid Béal Maighne: Ullmhú Doiciméid Tairisceana le comhlánú i R1 2020.
 Bonneagar Shaileoige: Eisíodh Cuireadh chun Tairiscintí i mí na Nollag 2019.
Rinneadh oibreacha deisiúcháin ar:
• Balla Cé Duga Spencer
• Droichead An Rinn

Rinneadh Cigireachtaí Speisialta ar:
• Droichead Cuimhneacháin Mhaitiú Talbóid
• Droichead na Comhdhála
• Droichead An Rinn
I measc na n-oibreacha cothabhála agus deisiúcháin leanúnacha ar dhroichid eile bhí deisiúcháin chruach
agus choincréite, deisiúcháin uchtbhalla, deisiú sciúire, péinteáil agus baint glais ghrá.
Cuireadh tús le tástáil ar ábhair deicéireachta chun friotaíocht duillín ar Shlí Bord Liffey a fheabhsú.
Pleanáil Iompair agus Tionscnaimh Chliste
Cuireann an doiciméad beartais Taistil Níos Cliste athrú iompraíochta agus aistriú chuig taisteal
inbhuanaithe chun cinn. Molann Lámhleabhar Dearaidh do Shráideanna agus Bóithre Uirbeacha (MLDSBU)
déanamh áiteanna agus obair ildisciplíneach. Is foireann ildisciplíneach í an fhoireann Pleanála Iompair a
oibríonn ar leibhéal straitéiseach agus áitiúil chun aistriú chuig taisteal inbhuanaithe a dhéanamh.
Trína cuid oibre leanúnach, bíonn tionchar ag an bhfoireann Pleanála Iompair ar dhearadh an ghréasáin
sráide, na gcomharsanacht, an fhearainn phoiblí agus na cathrach i gcoitinne. Déanann sé é sin ar aon dul
le MLDSBU le béim ar an gcoisithe ar dtús agus ar dhéanamh áiteanna.
In 2019, bhunaigh an Rannán Pleanála Iompair Grúpa Oibre Iompair le húdaráis áitiúla eile i Réigiún Bhaile
Átha Cliath. Tagann an grúpa seo le chéile gach ráithe chun saincheisteanna réigiúnacha a phlé lena n-
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áirítear tionscadail réigiúnacha iompair, ábhair bheartais agus dúshláin a thagann chun cinn in oibríochtaí ó
lá go lá ar fud na gceithre údarás áitiúla.
Oibríonn an fhoireann Pleanála Iompair go dlúth le foireann Cathair Cliste agus geallsealbhóirí seachtracha
chun cineálacha cur chuige nuálacha a fhorbairt i leith iompair agus chun feidhmchláir a fhorbairt do
theicneolaíocht nua sa réimse iompair.
Le linn 2019, chuaigh roinnt páirtithe leasmhara agus soláthraithe seirbhíse i dteagmháil leis an bhFoireann
Pleanála Iompair i réimse na soghluaisteachta roinnte ag iarraidh comhthéacs bheartas iompair Chathair
Bhaile Átha Cliath a thuiscint.
Lean an roinn lena rannpháirtíocht ar thionscadal BE Good FP le cathracha mar Glaschú agus Orleans.
Lean tionscadal Handshake an AE H2020 le linn 2019. I gcomhar le Cóbanhávan, beidh Baile Átha Cliath ag
óstáil siompóisiam i mí Aibreáin 2020 agus é mar aidhm aige polaiteoirí áitiúla, gnólachtaí agus lucht tuairimí
a chur i láthair maidir le conas rothaíocht a fhás agus cineálacha iompair níos inbhuanaithe.
Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an tionscadal um rialú cliste ar thruailliú aeir san Eoraip
(ISCAPE) a fheabhsú le braiteoirí monatóireachta aeir ISCAPES a chomhlonnú le líonra monatóireachta aeir
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d’fhonn a gcumas a thástáil. Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath freisin le forbairt Saotharlann Maireachtála Bhaile Átha Cliath iSCAPE a bhfuil sé mar aidhm aici
an dialóg idir geallsealbhóirí éagsúla a fheabhsú agus a chinntíonn go gcloistear guthanna daoine chun
réitigh a ghiniúint a thugann aghaidh ar fhadhbanna ar nós cáilíocht an aeir agus athrú aeráide. Chabhraigh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin le hábhar acmhainní foghlama a tháirgeadh darb ainm an ‘An
Aer a Análaimid’ atá dírithe ar leanaí bunscoile. Tháinig deireadh leis an ISCAPE i Meán Fómhair 2019.
Tá an Rannán Soghluaisteachta agus Tionscadal Inbhuanaithe curtha ar bun chun aghaidh a thabhairt ar
Phleanáil Straitéiseach Soghluaisteachta Inbhuanaithe agus Forbairt Beartais, Cumarsáid, Cur Chun Cinn
agus Rannpháirtíocht, Forbairt Comhpháirtíochtaí Il-earnálacha, Bonneagar Soghluaisteachta Inbhuanaithe
Pleanáil agus Forbairt, Taighde, Nuálaíocht agus Comhoibriú (An Coimisiún Eorpach CIVITAS agus POLIS)
agus bearta a chur i bhfeidhm maidir le siúl, rothaíocht agus comhtháthú le modhanna eile.
Le linn 2019 lean an Rannán um Chórais Chliste Iompair (CCI) leis an obair ar mhodhnuithe agus ar
fheabhsuithe ar shreafaí tráchta i limistéar na Comhairle Cathrach. Baineadh úsáid as Modúl Comhéadain
Iompair Phoiblí Bhaile Átha Cliath (MCIPBÁC) chun dul chun cinn Busanna Bhaile Átha Cliath a bhainistiú
agus chun na comharthaí tráchta a mhodhnú d’fhonn cabhrú le seirbhís iontaofa bus a sholáthar ar fud an
líonra.
Aonad Ceadúnaithe
Rialaíonn an tAonad Ceadúnaithe Trádáil Ócáideach ar fud na Cathrach agus tá sé freagrach freisin as
rialáil taibheoirí sráide, Bord Fógraíochta neamhcheadúnaithe, Rialú Capaill agus Rialú Madraí. In 2019
chuir sé gaiséabaí, soilse, táblaí agus díonbhrait ar fáil do na 47 Trádálaí Ócáideacha a bhí ceadúnaithe
chun trádáil i Sráid Anraí do mhí na Nollag. Thug sé seo aonfhoirmeacht agus mothú margaidh do thrádáil
stairiúil na Nollag.
D'oibrigh an tAonad Ceadúnaithe go dlúth leis na gníomhaireachtaí Reachtúla eile chun a chinntiú go
gcomhlíontar coinníollacha uile na gceadúnas agus bhí láithreacht laethúil aige ar an tSráid chun aon
fhadhbanna a thagann chun cinn a réiteach. Ag leanúint ó “Tuarascáil 2 ar Shráid an Mhúraigh, Stair a
Dhaingniú mhol Grúpa Comhairleach Shráid Mhúraigh go gceapfaí Grúpa Saineolaithe chun athghiniúint an
mhargaidh a threorú. Tar éis cuireadh a fháil ó dhaoine le scileanna, taithí agus saineolas i dTrádáil Sráide
agus Margaí fuarthas dhá iarratas.
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PLEANÁIL AGUS FORBAIRT MAOINE

Lean an Roinn Pleanála agus Forbartha Maoine in 2019 ag seachadadh príomhbheartais agus tionscnamh
chun athghiniúint a chumasú agus a thiomáint, agus ag an am céanna ag freagairt go hiomlán do na
dúshláin a bhaineann le tograí agus iarratais fhorbartha méadaithe de réir mar a lean an t-ardú sa
gheilleagar ag leathnú, ag cabhrú le freagairt níos leithne agus aghaidh á tabhairt air an ghéarchéim
tithíochta.
Plean Forbartha na Cathrach 2016 – 2022
In 2019 díríodh go láidir ar chroístraitéis an Phlean Forbartha Cathrach a sheachadadh agus freagairt do
chomhthéacsanna beartais atá ag athrú le foilsiú na Straitéise Réigiúnaí Spásúla agus Eacnamaíochta
(SRSE) do Thionól Réigiúnach an Oirthir & Lár Tíre agus Plean Gníomhaíochta Aeráide do Bhaile Átha
Cliath. Tá sé mar aidhm ag croístraitéis na Cathrach cathair dhlúth comharsanachta a sholáthar agus
foráiltear do mhéadú thart ar dhaonra na cathrach. 60,000 faoi 2022, agus an bonneagar fostaíochta agus
sóisialta gaolmhar leis.
Tá an croístraitéis á stiúradh ag ainmniú limistéar Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna (LFSA) ar fud na
Cathrach. Cumasaíonn meascán de chreataí beartais, máistirphleananna agus / nó CFS agus Pleananna
Ceantair Áitiúil athghiniúint dhlúth measctha inbhuanaithe chun tacú le dlús na Cathrach. Mar sin,
cothromaíocht úsáidí agus acmhainní pobail a chinntiú chun pobail agus comharsanachtaí tarraingteacha,
inmharthana a thógáil agus tacú leo. Tacaíonn an SRSE le croístraitéis na Cathrach agus le seachadadh
LFSA in éineacht le príomhinfheistíocht bonneagair.
Lean cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha Cathrach ar aghaidh go tapa, agus cuireadh tús leis an gcéad
chéim lárnach i gcur i bhfeidhm athbhreithniú tailte tionsclaíocha C6 & C7 in ullmhúchán ar athrú ar 20
dáileacht talún. Chuir foirne ar taispeáint agus ar chur i bhfeidhm éagsúlacht chun an SRSE a ionchorprú sa
Phlean Forbartha Cathrach ag leanúint den obair chun athghiniúint a dhéanamh i bpríomhthionscadail LFSA.
Tugadh aghaidh freisin in 2019 ar shraith staidéar chun scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna chun dlúis
tithíochta agus athghiniúint a mhéadú, lena n-áirítear taighde i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Tithíochta ar
athnuachan coimpléisc árasán faoi úinéireacht na Comhairle Cathrach; athbhreithniú ar shuíomhanna
folmha nár úsáideadh faoi úinéireacht na Comhairle Cathrach; agus acmhainní a bheidh dírithe ar
mháistirphlean nua a ullmhú do Belcamp agus Béal Maighne - limistéar a bhfuil cumas suntasach tithíochta
ann.
Éacht mór in 2019 ba ea Plean Ceantair Áitiúil Gort na Silíní agus An Pháirc Thiar a chur i gcrích, a leagann
síos clár cur chun feidhme a mhéadóidh an soláthar tithíochta agus a sholáthróidh d’athghiniúint pobail.
Lean acmhainní foirne tiomnaithe ar aghaidh ag cur i bhfeidhm CFS “Dugthailte” – Na Lotaí Thuaidh agus
Duga na Canálach Móire (LTDCM), agus Phoill Bhig Thuaidh. Rinneadh athbhreithniú mór agus cuireadh
iarratas ina dhiaidh sin faoi bhráid an Bhoird Phleanála de LTDCM CFS chun freagairt do bheartais athraithe
an Rialtais chomh maith le soláthar a dhéanamh do shuíomhanna athbhreithnithe do choisithe agus do
rothair rothaíochta thar an Life. Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth le
Gníomhaireacht Forbartha an Gráinseach Ghormáin ag iarraidh cur i bhfeidhm rathúil CFS an Gráinseach
Ghormáin a lorg. In 2019 bhain an Chomhairle Cathrach úsáid freisin as maoiniú a fuarthas tríd an gCiste
Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil (CGTBÁ) agus tríd an gCiste Athghiniúna agus Forbartha
Uirbí (CAFU), a ritheann an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil araon chun roinnt tionscadal a chur
chun cinn a dhéanann cuideoidh sé le cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha ar fud na Cathrach lena n-áirítear
Baile Munna, Béal Maighne, Phoill Bhig Thuaidh.
Lean an Tascfhórsa Tithíochta (Tógáil 2020) ag déanamh monatóireachta ar sholáthar tithíochta don
Chathair in 2019, agus foilsíodh tuarascálacha ráithiúla ag tabhairt faisnéise mionsonraithe ar cheadanna
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agus ar thógáil tithíochta sna ceithre Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath. Taispeánann scrúdú ar fhigiúirí
2019 méaduithe suntasacha ar fud na gcatagóirí go léir. Nuair a dhéantar comparáid idir Ráithe 4 2018 agus
R4 2019 tá méadú 17% ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar shuíomhanna le cead, méadú 47% ar
aonaid le cead, méadú 108% ar shuíomhanna gníomhacha agus méadú 86% ar aonaid atá á dtógáil.
Cuirfidh an leibhéal seo deontas agus gníomhaíocht tógála go dearfach le cur i bhfeidhm chroístraitéis na
Cathrach.
Pleananna Ceantair Áitiúila / CFS agus Pleananna Eile
Leagann Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016, trína bheartais agus a chuspóirí, plean
gníomhaíochta chun an fhís straitéiseach agus an chroístraitéis don Chathair a chur i bhfeidhm. D'éirigh le
roinnt pleananna agus tionscadal tosaíochta a sheachadadh go rathúil in 2019 agus leanadh den obair ar
bhainistíocht ghníomhach talún agus ar chur i bhfeidhm na bPleananna atá ann cheana. Díríonn na
pleananna agus na tionscadail tosaíochta ar fhorbairt inbhuanaithe suíomhanna substaintiúla
athfhorbraíochta, ceantair a bhfuil athghiniúint de dhíth orthu agus iad siúd a thacaíonn le seachadadh
suntasach nua tithíochta. Tá ullmhúchán pleananna áitiúla agus CFS dian ar acmhainní, lena n-áirítear
ionchur do gach roinn den Chomhairle, agus bíonn comhairliúchán fairsing poiblí agus áitiúil agus
rannpháirtíocht na gComhaltaí Tofa i gceist leis.
Dul chun cinn in 2019:
 Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath PCÁ nua le haghaidh Gort na Silíní / Páirce Thiar i mí
Dheireadh Fómhair 2019, toradh ar ullmhúchán dianphlean a raibh comhairliúchán poiblí fairsing
agus rannpháirtíocht an phobail agus na ngeallsealbhóirí mar thréith aige. Tá foireann feidhmithe
bunaithe anois agus tá obair ar siúl cheana féin chun a chinntiú go dtugtar tosaíocht do
sheachadadh rathúil tithíochta nua in éineacht le príomhinfheistíocht phoiblí i bpáirceanna, in
áiseanna pobail agus fiontar. D'éascaigh maoiniú ón gCiste Láithreán Seirbhísithe atá á reáchtáil ag
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil do shuíomhanna tithíochta inacmhainne i limistéar
PCÁ tús a chur le tógáil 215 uimh. aonaid tithíochta inacmhainne. . Meastar go gcuirfidh glacadh an
Phlean ar chumas tionscadail thábhachtacha eile dul ar aghaidh, faoi stiúir an phobail agus na
príobháideach.


Rinne an Bord Pleanála Phoill Bhig Thiar CFS in Aibreán 2019. Chuir an cinneadh, a thacaigh go
hiomlán leis an gcur chuige a ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an Scéim á
hullmhú, ar chumas na hoibre tús a chur leis an bpríomhlimistéar athfhorbraíochta seo den Chathair
a thabhairt ar aghaidh lena athghiniúint. Tá an chéad chéim den Scéim, ag dearadh an fhearainn
phoiblí, an líonra bóithre agus an bhonneagair, ceadaithe anois ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath mar an chéad iarratas pleanála don CFS. Lean an t-iarratas seo réamhphleanáil
mhionsonraithe le roinnt ranna lárnacha ar fud na Comhairle.



Lean an Chomhairle Cathrach lena tiomantas do chur i bhfeidhm rathúil Scéim CFS Na Lotaí
Thuaidh agus Duga na Canálach Móire. In 2019 shroich an Scéim pointe lárnach inar críochnaíodh
mórbhloic agus áitíodh iad, agus gan ach céatadán an-bheag de bhloic neamhfhorbartha anois. Tá
fearann poiblí agus spásanna uirbeacha nua seachadta anois, agus tá dul chun cinn maith déanta ar
thógáil agus ar dhearadh mionsonraithe ar áiteanna eile.



Tá an Chomhairle tar éis dearaí mionsonraithe a chur chun cinn do thrí mhórdhroichead i limistéar
an CFS, agus tá tograí pleanála beagnach le taisceadh. Táthar ag fanacht le cinneadh maidir le
hathlonnú droichid ón mBord Pleanála a ligfidh d’iarratais dul ar aghaidh.



Tar éis treoirlínte aireachta a fhoilsiú ar ‘Forbairt Uirbeach agus Airde Foirgneamh’ rinneadh
athbhreithniú airde, lena n-áirítear próiseas comhairliúcháin chun an t-athbhreithniú a threorú.
Cuireadh toradh an athbhreithnithe agus na hathruithe beartaithe ar an CFS faoi bhráid an Bhoird
Phleanála ag lorg leasú ar an Scéim. Táthar ag fanacht le cinneadh.



Ba bhliain lárnach í 2019 do PCÁ Cluain Ghrífín / Béal Maighne de réir mar a leathnaigh an tógáil
agus taisceadh iarratais ar fhorbairt nua a thugann aghaidh ar fhormhór na dtailte atá fágtha.
Chuaigh pleananna chun na codanna lárnacha neamhiomlána den Phríomhshráid a thógáil ar
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aghaidh, agus chuir an Chomhairle máistirphlean nua i gcrích do Belcamp / Béal Maighne a
ullmhaíodh le taispeáint go poiblí in 2020. Tugadh príomhthiomantais maidir le seirbhísí poiblí nua a
sholáthar in 2019 lena n-áirítear Stáisiún Garda, ionad cúraim phríomhúil agus meánscoil sa
cheantar, le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth le gach gníomhaireacht chun
na gealltanais seo a chur i bhfeidhm.


Leanadh le PCÁ Bhóthar an Náis a chur i bhfeidhm agus fuarthas roinnt iarratas pleanála mór ar na
tailte le linn 2019. Tá na tailte anois faoi réir staidéar mionsonraithe in éineacht le limistéar níos
leithne Bhóthar an Náis i gceantair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Chomhairle Contae
Bhaile Átha Cliath Theas agus d’ullmhaigh an dá Údarás Áitiúil tairiscint chomhpháirteach in 2019
chun staidéar suntasach réigiúnach a dhéanamh ar thailte an LAP, le ráithe tionsclaíoch níos leithne
a mhúnlóidh creat chun limistéar Bhóthar an Náis / Bóthar na Coille Móire a athghiniúint. Beidh
limistéar PCÁ Bhóthar an Náis ina chuid lárnach de na céimeanna geata luatha chun an fhís
athghiniúna seo ar scála níos mó a chur i bhfeidhm atá mar chuid lárnach de Phlean Straitéiseach
SSER agus Limistéar Cathrach do Bhaile Átha Cliath.



Tá dul chun cinn suntasach déanta ar Scéim CFS an Gráinseach Ghormáin le linn 2019, agus lean
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth le Gníomhaireacht Forbartha an
Gráinseach Ghormáin chun a chinntiú go gcuirtear an CFS i bhfeidhm go hiomlán. Cuireadh tús leis
an spás mór poiblí nua ar Cnoc na Bunreachta a thógáil in 2019, agus tá sé le hoscailt i lár 2020;
suíomh na coda seo den Chathair a athrú. Tá roinnt de na ceathrúna móra atá á dtógáil beagnach
críochnaithe anois. Seachadadh cóiríocht nua sainchuspóireach do mhic léinn chun freastal ar an
Ollscoil. Tá raon agus méid na seirbhísí a sholáthraíonn an Campas ag leathnú i gcónaí agus tá
úsáid an champais ag mic léinn TU ag fás, agus tá athrú suntasach ranna á n-ullmhú agus á
bpleanáil do 2020 anois.



Leanann an Roinn Pleanála & Forbartha Maoine ag bainistiú agus ag cur i bhfeidhm PCÁ Baile
Munna chun athghiniúint an cheantair a chur i gcrích. Críochnaíodh an próiseas tairisceana chun
Ionad Siopadóireachta Bhaile Munna a scartáil, agus tá an conraitheoir scartála ar an láithreán
anois. Cuireadh tús freisin leis an LIDL agus forbairt cóiríochta do mhic léinn ar an bPríomhshráid
agus an Decathlon, stóras spóirt, ar thailte an M50 ar an láithreán; beidh an dá cheann críochnaithe
faoi dheireadh Ráithe 2 2020. Tá dhá thionscadal bonneagair ar mhórscála (Coill Hampton agus
Ascaill Shaileoige) á gcur chun cinn ag an gComhairle, le Coill Hampton ar an láithreán do R1 2020.
Tá dhá shuíomh á n-ullmhú le haghaidh socrúcháin ar an margadh in 2020 chun muinín infheisteoirí
sa cheantar a fháil amach, ceann le haghaidh forbairt phríobháideach agus ceann le haghaidh
costas a fháil ar cíos. Rinne an Chomhairle ceardlann rathúil le forbróirí príobháideacha chun spéis a
fháil sa scéim um Thithíocht Inacmhainne don dá shuíomh i mBaile Munna (Shaileoige agus Baile
Bhúiséir) agus chun cabhrú le forbairt na gcéad chéimeanna eile - tabharfaidh an Chomhairle na
tionscadail seo go céim Cuid 8 i 2020.



Bhog an staidéar ar thailte tionsclaíocha C6 agus C7 go céim nua trí 2019, agus roghnaíodh 20
láithreán ar scála níos lú agus meánmhéide le cur ar aghaidh chun athrú a mholadh ar Phlean
Forbartha na Cathrach chun an deis a thabhairt aghaidh a thabhairt ar thréigean, tearcúsáid agus
tógáil tithíochta a mhéadú. laistigh de chomharsanachtaí tógtha atá ann cheana a fhreastalaíonn go
maith ar áiseanna iompair agus sóisialta. Scrúdaíonn staidéar C6 agus C7 an freagra beartais agus
criosaithe is iomchuí do thailte tionsclaíocha na Cathrach. Cuireadh tús leis an dara céim den
staidéar freisin agus tá obair staidéir tosaigh ar siúl anois ar thrí réimse suntasacha talún (ag
Fionnghlas, Glas Naíon agus Bóthar an Náis / An Choill Mhóir) a sainaithníodh le haghaidh úsáide
measctha sa todhchaí, fás dlúth, i dteannta le nua agus uasghrádaithe. áiseanna.



Rinne dublinbikes Just Eat ceiliúradh ar a 10ú breithlá i Meán Fómhair 2019. Shocraigh an scéim, an
chéad cheann dá leithéid in Éirinn, a sprioc ballraíochta sa chéad bhliain ag 5,000 síntiúsóir. D'éirigh
go hiontach leis an tseirbhís ón tús agus chláraigh níos mó ná 1,000 duine chun na rothair a úsáid
an chéad lá amháin agus níos mó ná 11,000 ag cur isteach ar bhallraíocht sa chéad choicís. Ó shin i
leith tá an scéim tar éis dul thar gach ionchas agus meastar go forleathan go bhfuil sí ar cheann de
na scéimeanna roinnte rothar is rathúla ar domhan le níos mó ná 65,000 ball fadtéarmach.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 68

Oidhreacht
Leanadh le hoidhreacht na cathrach a chur chun cinn le linn 2019. Tá dul chun cinn á dhéanamh ar
ullmhúchán Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta (LCA) do Shráid Sheoirse Mhór Thuaidh. Foilsíodh an
doiciméad Treorach um Athúsáid Tithe Baile Átha Cliath Theas i mí an Mhárta 2019.
 Cuireadh 3 struchtúr / foirgneamh le Taifead na Struchtúr Cosanta agus scriosadh 1 fhoirgneamh ón
TSC in 2019.
 Bronnadh € 308,000 i maoiniú deontais ar 36 tionscadal faoin Scéim Infheistíochta Oidhreachta
Tógtha (SIOT) 2019, ag cruthú breis agus 1900 lá fostaíochta de chleachtóirí caomhnaithe oilte agus
gairmithe. Ghiaráil an scéim deontais seo (SIOT) € 912,853.88 de chistí príobháideacha isteach sa
gheilleagar tógála caomhnaithe.
 Thacaigh scéim deontais an Chiste Struchtúir Stairiúla (CSS) le 5 thionscadal. Faoi Shruth 1
(maoiniú le suas € 50,000), bronnadh € 154,000 ar 4 thionscadal, ag cruthú 754 lá fostaíochta do
chleachtóirí caomhnaithe oilte agus do ghairmithe, agus ag an am céanna giaráil € 240,365.42 i
gcistí príobháideacha. Faoi Shruth 2 (le suas € 200,000 thar 2 bhliain), bronnadh maoiniú € 50,000
ar thionscadal athfheistiú Ardeaglais Naomh Pádraig in 2019, agus leithdháileadh € 150,000 eile do
2020. Ginfidh an tionscadal seo € 473,252.94 i maoiniú príobháideach agus maoiniú eile.
 Tá oibreacha a tosaíodh in 2015 ag leanúint ar aghaidh ag Reilig San Séamas, Séadchomhartha
Náisiúnta, chun leanúint d’oibreacha caomhnaithe ar na cuimhneacháin, chun rochtain theoranta a
sholáthar, cur i láthair a fheabhsú agus feasacht a ardú, mar chuid de mháistirphlean faoi stiúir na
Rannóige Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha.
 Tá na hoibreacha i Reilig agus i bPáirc Phoiblí San Lúcás (a tosaíodh i mí Eanáir 2017) críochnaithe
den chuid is mó, agus an pháirc phóca oscailte don phobal anois.
 Rinneadh comhairle ghairmiúil a choimisiúnú agus tá monatóireacht ar siúl maidir le hoibreacha
athphointeála a dhéanamh ar Bhalla na Cathrach ag Ionad An Ché Adhmaid. Tá na hoibreacha
athphointeála le déanamh i rith an tsamhraidh, 2020.
 Suiteáil Taispeántas An Ché Adhmaid críochnaithe agus seolta i Meán Fómhair 2019.

Iarratais Phleanála, Forfheidhmiú agus Rialú Tógála
In 2019, dhéileáil Roinn Pleanála Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an méid seo a leanas:
 2,942 iarratas bailí pleanála agus ba é líon na n-iarratas a cinneadh ná 2,770.
 Déileáladh le 1,530 gearán nua maidir le forbairtí neamhúdaraithe sa chathair.
Rialú Tógála
Riarann an Rannán Rialaithe Foirgníochta an córas rialaithe foirgneamh agus déanann sí cigireachtaí ar
láithreáin tógála gníomhacha. Is é cuspóir na n-iniúchtaí láithreáin maoirseacht phoiblí a sholáthar ar an
gcóras rialaithe foirgneamh agus freisin cultúr comhlíonta le riachtanais na rialachán tógála a spreagadh
agus tacú leis. Roghnaítear suíomhanna le haghaidh iniúchta ar bhonn measúnaithe riosca agus is é an
tosaíocht shoiléir ná forbairtí cónaithe il-aonad foirgneamh nua, áiteanna saoire poiblí, scoileanna, ospidéil
agus foirgnimh eile ina bhféadfadh obair neamhchomhlíontach tionchar a imirt ar líon mór daoine. Is é
tosaíocht na suirbhéirí foirgneamh agus na gcigirí foirgnimh ar an láithreán a dhearbhú go gcomhlíontar na
riachtanais sábháilteachta dóiteáin, cobhsaíocht struchtúrach, inrochtaineacht agus caomhnú breosla agus
fuinnimh. Cé gur fhan líon na bhfógraí faoi obair thógála nua réasúnta seasmhach in 2019, mhéadaigh scála
agus castacht na dtionscadal nua a thosaigh ar an láithreán go mór.
Taifeadtar na príomhtháscairí seo a leanas don bhliain:
 Fuarthas 1,361 fógra faoi obair thógála atá le tosú
 521 iarratas ar Dheimhniú Rochtana Míchumais
 Rinneadh cigireacht ar níos mó ná 68% de na foirgnimh nua ar fad a fógraíodh ar an láithreán
 993 iniúchadh ar láithreáin tógála gníomhacha
 Dhírigh 320 iniúchadh ar chomhlíonadh sábháilteachta dóiteáin
 1 ionchúiseamh achomair rathúil
 Fógra forfheidhmithe 1 a seirbhéaladh
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Do Chathair Do Spás; Straitéis Ríochta Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath
Chuir Straitéis Réimse Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath a foilsíodh in 2012 agus a ndearnadh athbhreithniú
uirthi in 2015/2016 tús le cleachtadh máistirphleanála do chroílár gnó lárnach na cathrach chun an smior
cathartha a áireamh mar limistéar geografach tosaigh. Tá cur i bhfeidhm na Straitéise mar chuspóir de
Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 go 2022. Foilsíodh Máistirphlean Lár na Cathrach in
2016 d’fhonn uaillmhian shoiléir a leagan amach do réimse poiblí ár bpríomhchathrach. Tugann sé moltaí
chun cinn agus aithníonn sé príomhthionscadail nasctha ar mhaithe leis an gcathair a fheabhsú agus taithí a
saoránach agus a cuairteoirí. Sainmhíníonn an Máistirphlean seo cur chuige, cuspóirí agus tionscadail
tosaíochta don athbhreithniú athbhreithnithe Do Chathair Do Spás; Straitéis Ríochta Poiblí Chathair Bhaile
Átha Cliath. Moltar clár uaillmhianach tionscadail a ailíníonn leis an bPlean Forbartha Cathrach ina fhócas
sna 20 bliain amach romhainn, tréimhse na dtrí Phlean Forbartha Cathrach atá le teacht.
Tá tús curtha anois le 17 de na 21 Tionscadal i gCéim a hAon nó tugadh chun céim dearaidh sceitse iad
chun ár bhfís do chroílár na cathrach a léiriú go soiléir. Tá roinnt acu tríd an bpróiseas pleanála agus á
dtairiscint le haghaidh tógála. Ina measc seo tá uasghrádú ar Chearnóg Tone Wolfe, Sráid na Life
Uachtarach agus Íochtarach, Cearnóg Barra an Teampaill, Cnoc Chorcaí / Sráid an Chaisleáin an chéad
chéim eile de Thionscadail Ráithe Shráid Grafton. Leanann an Grúpa Oibre Réimse Poiblí ag ionchur agus
ag treorú na dtionscadal seo go dtí céim na tógála. D’fhéadfadh sé go n-athróidh céimniú nó ord an
tseachadta mar atá leagtha amach, ag brath ar thionscadail náisiúnta, forbairtí príobháideacha, agus
infhaighteacht acmhainní airgeadais agus daonna. Is príomhchuspóir é a chinntiú go bhfuil an chathair
tarraingteach dá saoránaigh agus a chinntiú go gcoinníonn sí ag gluaiseacht agus go dtacaíonn sí le cuisle
eacnamaíoch an chroí miondíola.
Ranníocaíochtaí Forbartha
Ghlac an Chomhairle Cathrach Scéim Ranníocaíochta Forbartha reatha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath 2016-2020 i mí na Nollag 2015 agus tá feidhm aici maidir le gach cead pleanála a deonaíodh tar éis 1
Eanáir, 2016. In 2019 bhailigh an Scéim € 45m i dtobhaigh forbartha i dtreo bonneagair phoiblí agus saoráidí
a chuirtear ar fáil, nó a bhfuil sé beartaithe go soláthróidh an tÚdarás Áitiúil iad nó thar a gceann. Sonraíonn
alt 48 (2) go mbeidh an bunús chun an ranníocaíocht a chinneadh leagtha amach i Scéim Ranníocaíochta
Forbartha. A bhuí leis an gcor chun donais sa gheilleagar ó dréachtaíodh an Scéim reatha agus d’fhonn
infhaighteacht maoinithe don bhonneagar agus na saoráidí riachtanacha a chosaint, rinneadh athbhreithniú
ar an Scéim. Ullmhaíodh dréacht-Scéim Ranníocaíochta Forbartha de réir fhorálacha an Achta Pleanála
agus Forbartha 2000 arna leasú agus cuireadh ar taispeáint go poiblí í i mí na Nollag 2019. Tar éis na
tréimhse comhairliúcháin phoiblí ullmhóidh an Príomhfheidhmeannach tuarascáil ar aon aighneachtaí a
gheofar don Chomhairle a chinnfidh le rún an Scéim a athrú / a mhodhnú nó a dhéanamh mar a cuireadh
isteach í.
Rannóg Réadmhaoine
Cuimsíonn Eastát na Cathrach thart ar 2,600 léas, a ghineann cíos bliantúil de thart ar € 5.5m faoi láthair.
Bíonn na Rannóga um Fháil agus Diúscairt Maoine i dteagmháil go gníomhach le Ranna Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus le forbróirí príobháideacha chun an úsáid is fearr a bhaint as talamh
forbartha sa Chathair.
Dul chun cinn in 2019
 Aistríodh Léasanna Tráchtála Athghiniúint Teoranta Baile Munna (ATBM) a aistríodh chuig Rannóg
Bainistíochta réadmhaoine na Forbartha agus rinneadh na cuntais chíosa tráchtála a chumasc le
punann réadmhaoine reatha na Comhairle Cathrach.
 Suirbhéanna Coinníll a rinneadh ar Ionaid Chomharsanachta Bhaile Munna a cuireadh i gcrích sular
aistríodh comhlimistéir chuig Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí de réir an Achta um Fhorbairtí IlAonad 2011.
 Leantar leis an gclár cuíchóirithe chun líon na léasanna a bhainistítear go gníomhach a laghdú.
 Cur chun cinn leanúnach ar dhiúscairt Cíosanna Talún Baile.
 Rannpháirtíocht ghníomhach le drochfhéichiúnaithe chun riaráistí a laghdú trí chomhaontuithe
tráthchoda.
 Cuireadh líon beag cásanna faoi bhráid na Roinne Dlí chun imeachtaí dlí a eisiúint.
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Diúscairt roinnt suíomhanna i Lár na Cathrach a mheastar a bheith barrachais do riachtanais na
Comhairle Cathrach.

Láithreáin Tréigthe
Bíonn tionchar diúltach ag suíomhanna tréigthe ar an gceantar máguaird, tugann siad le tuiscint go bhfuil
ceantar ag dul in olcas, is maighnéad iad d’iompar frithshóisialta, agus tógann siad stoc luachmhar tithíochta
as a gcúrsaíocht. Déanann an Chomhairle, trí fheidhmiú éifeachtach na bhforálacha reachtacha san Acht um
Láithreáin Tréigthe 1990, a dícheall chun díothú tréigthe sa Chathair a bhaint amach agus suíomhanna
tréigthe a thabhairt ar ais le húsáid ghníomhach. Is cuid lárnach de Thionscnamh Bainistíochta Talún
Gníomhach na Comhairle é straitéis leanúnach fála a chur i bhfeidhm ó 2017 a bhfuil sé mar aidhm aici tailte
agus foirgnimh tearcúsáidte, folamh agus tréigthe sa chathair a dhíothú. Ní bhfaighidh an Chomhairle ach go
héigeantach mar rogha dheiridh in imthosca ina mbeidh gach iarracht chun oibreacha feabhsúcháin a
dhéanamh ag úinéirí réadmhaoine ídithe. Agus na suíomhanna le ceannach aici, tugann an Chomhairle
tosaíocht do na réadmhaoine sin is féidir a chur ar ais go héasca le húsáid ghníomhach chónaithe.
In 2019, fuair an Chomhairle sé réadmhaoin tréigthe go héigeantach a iontráladh ar Chlár na Láithreán
Tréigthe, a thugann líon iomlán na suíomhanna a fuarthas go héigeantach ó 2017 go fiche trí. Choinnigh an
Chomhairle ceithre cinn de na réadmhaoine a fuarthas in 2019 faoi rialú na Roinne Tithíochta & Pobail le
húsáid chun críocha tithíochta sóisialta. Chuir an Chomhairle tús leis an bpróiseas fála éigeantach i leith dhá
shuíomh tréigthe eile le linn 2019 m.sh Cúirt San Tomás 37, Sráid Thomáis, BÁC8 agus 21 Ascaill
Richmond, 27-29 Ascaill Richmond agus ar chúl 21-29 Ascaill Richmond, Baile Átha Cliath 3. Lorgaíodh
toiliú an Bhoird Phleanála (ABP) sa dá chás tar éis agóidí a fháil ó na húinéirí. Thoiligh ABP éadáil
éigeantach Cúirt San Tomás 37 go déanach in 2019 agus tá socruithe á ndéanamh anois chun an éadáil a
chur i gcrích agus an mhaoin a dhílsiú don Chomhairle. Is réadmhaoin ardphróifíle í seo atá comhdhéanta
d’fhoirgneamh trí stór atá suite idir Eaglais San Caitríona, ar struchtúr cosanta é, agus ardán de theaghaisí
dhá stór. Tá an láithreán laistigh de Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta a Phurláin (LCA) agus Shráid
Thomáis agus tá sé liostaithe i Fardal Náisiúnta Oidhreachta Ailtireachta (FNOA) an stáit. Táthar ag fanacht
le cinneadh ABP maidir leis an éadáil éigeantach ag Ascaill Richmond. Is éard atá sa láithreán tréigthe
forbairt neamhchríochnaithe, a raibh cead pleanála aici 48 árasán a thógáil (Leaba 14 x 1 agus leaba 34 x
2).
Níl sa líon suíomhanna tréigthe a fuarthas go héigeantach ach cuid den scéal. Tá taithí ag an gComhairle go
raibh roinnt suíomhanna ann, in ainneoin éadáil éigeantach. 1) rindreáilte neamh-thréigthe agus bainte den
Chlár Láithreán Tréigthe. 2) Tá úinéirí ag lorg cead pleanála go gníomhach nó tá cead pleanála faighte acu
le haghaidh athfhorbartha. 3) Cuireadh suíomhanna tréigthe ar an margadh agus tá siad ag céimeanna
éagsúla sa phróiseas díolacháin, rud a thugann an t-ionchas go ndéanfar iad a athfhorbairt agus a chur ar
ais lena n-úsáid go gníomhach. Tá idirchaidreamh leanúnach ann idir an Rannán Láithreán Tréigthe agus na
Seirbhísí Tithíochta & Pobail a d’fhág go bhfuarthas cúig shuíomh tréigthe trí chomhaontú chun críocha
tithíochta sóisialta ó 2017 agus dhá éadáil eile faoi chaibidlíocht ag deireadh 2019. Tá idirchaidreamh
leanúnach ann freisin leis an Rannóg Caomhnaithe maidir le bainistíocht comhad cás ina bhfuil láithreáin
tréigthe agus cosanta araon.
Fáil Straitéiseach Réadmhaoine.
Cuid thábhachtach eile de Thionscnamh Bainistíochta Gníomhach Talún na Comhairle is ea deiseanna fála
straitéiseacha a aithint. Cuireann éadáil maoine a gcinntear a bheith tábhachtach go straitéiseach don
Chathair a fháil ar chumas na Comhairle ról ceannaireachta a ghlacadh sa chineál forbartha, a tharlaíonn ar
an láithreán, agus gníomhú mar chatalaíoch d’fhorbairt bhreise.
Fáil trí Chomhaontú
Teach Árainn, Cúinne Shráid Árainn & Lána Mhuire, D7
Tá an mhaoin tadhlach le Margadh Torthaí agus Glasraí na Comhairle agus cuirfidh a éadáil le pleananna
athfhorbartha na Comhairle don cheantar. Fuair an Chomhairle seilbh folamh ar an Margadh Torthaí &
Glasraí i mí Lúnasa 2019 agus tá pleananna á gcur chun cinn chun oibreoir eacnamaíoch a fháil chun
athchóiriú agus oibriú an mhargaidh a dhéanamh de réir an Chead Pleanála Cuid 8 atá i bhfeidhm cheana
féin.
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Fála Éigeantacha
1. Tháinig Ordú Cheannach Éigeantach 2018 i bhfeidhm an 11/04/19 i gCeantar Príomhshráíd Séipéal
Iosóid (Forbairt Cónaithe / Tráchtála).
2. Tháinig Ordú éigeantach 2019 i bhfeidhm i mBóthar Emmet, Ceantar Thiar Shráid Naomh Uinseann
(Athnuachan agus athbheochan).
3. Tháinig Ordú um cheannach éigeantach 2019 i bhfeidhm an 24/10/19 i gCeantar Rae Uí Mharcaigh /
Sráid Parnell / Sráid Chéipil (Forbairt Cónaithe / Tráchtála).
Tá roinnt Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) á n-ullmhú, a chuirfear ar aghaidh in 2020.
Clár Na Láithreán Folamh
Bhunaigh an tAonad Bainistíochta Talún Gníomhach Clár Láithreán Folamh na Comhairle Cathrach an 1
Eanáir 2017 faoin Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht, 2015 (arna leasú) “an tAcht”. Faoin Acht
ceanglaítear ar gach údarás pleanála 'Clár Láithreán Folamh' a choinneáil ar clár é tailte ina limistéar
comhdhéanta de thalamh cónaithe agus athghiniúna, atá folamh (agus a bhí folamh ar feadh 12 mhí ar a
laghad roimh a iontráil ar an gclár). Tá tobhach an Láithreáin Fholamh iníoctha i riaráistí gach bliain, nuair is
iomchuí. Tá sé iníoctha ó Eanáir 2019 ar aghaidh agus tá sé bunaithe ar luacháil ar an láithreán folamh. 32
Éilimh ar an Tobhach Láithreán Folamh do 2018 a íoc a eisíodh i mí Feabhra 2019, agus bhain 12 díobh le
láithreáin faoi úinéireacht na Comhairle Cathrach. Á ríomh ar dtús ag 3% de luacháil margaidh láithreáin,
d’ardaigh an Tobhach Láithreáin Fholamh go 7% in 2019 agus beidh sé iníoctha ó Eanáir 2020.
Faoi dheireadh 2019, eisíodh 201 fógra iontrála beartaithe chun láithreán a áireamh ar an gclár, fuarthas
agus próiseáladh 156 aighneacht maidir leis na hiontrálacha beartaithe seo agus bhí 69 láithreán ar Chlár na
Láithreán Folamh. Díobh seo, bhí 19 láithreán faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Rinneadh achomharc ar 29 iontráil chuig an mBord Pleanála agus sheas an Bord le 21 iontráil agus cuireadh
8 n-iontráil ar ceal.
Eiseofar éilimh ar thobhach ar Shuíomh Folamh do 2019 a íoc go luath i 2020. Measadh go bhfuil 39
láithreán faoi dhliteanas i leith tobhach 2019 arb ionann é agus € 7,093,800.00 - tá 12 de na suíomhanna sin
faoi úinéireacht na Comhairle Cathrach.

Scéim Dreasachta Cánach Thionscnamh na Cathrach Beo (TCB)
Thug an Roinn Airgeadais an scéim dreasachta cánach TCB isteach in 2015 agus rinneadh athbhreithniú
uirthi in 2017 chun iarratais chónaithe ar cíos a áireamh. Tá sé mar aidhm aige cúnamh agus spreagadh a
thabhairt do dhaoine maireachtáil i gceantair stairiúla lár na cathrach i gCathair Bhaile Átha Cliath. Ligeann
an scéim d’úinéirí agus d’infheisteoirí réadmhaoine laistigh de Limistéar Athghiniúna Speisialta faoiseamh
cánach a éileamh ar airgead a chaitear ar athchóiriú agus / nó ar chomhshó maoine cónaithe. Is féidir é seo
a éileamh mar fhaoiseamh cánach ioncaim (do chónaithe cónaithe úinéir-áitithe) nó mar liúntas caipitil (le
haghaidh cónaithe ar cíos).
Bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Aonad Tionscnaimh um Chathair Bheo sa Rannóg um
Bainistíocht Talún Gníomhach chun an Tionscnamh a chur chun cinn. Tá léarscáil idirghníomhach ag aithint
maoine laistigh den Limistéar Athghiniúna Speisialta ar fáil ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath. I mí Dheireadh Fómhair 2019, mar chuid de Bhuiséad 2020, d’fhógair an tAire Airgeadais
síneadh Thionscnamh na Cathrach Beo go Nollaig 2022.
Leanann an tAonad TCB ag cur an Tionscnaimh chun cinn trí na meáin shóisialta, na meáin náisiúnta agus
áitiúla agus trí dhul i dteagmháil le páirtithe leasmhara sa Limistéar Athghiniúna Speisialta. Athbhreithneofar
an bhileog TCB in 2020 chun athruithe ar an scéim a léiriú. Is féidir anois d’iarratasóirí foirm iarratais a
chomhlánú ar líne. Tá Foireann Chomhairleach ildisciplíneach a bhfuil taithí aici ar fáil freisin chun bualadh le
hiarratasóirí agus comhairle a sholáthar ar rialacháin agus riachtanais Phleanála agus Foirgníochta. Is
seirbhís in aisce í seo, ar féidir rochtain a fháil uirthi trí choinne a dhéanamh leis an Aonad TCB. Tá
ionadaithe ón bPleanáil, Ailtirí, Caomhnú, Cosc Dóiteáin agus Luachálaithe ar an bhFoireann Chomhairleach
agus tugann sí comhairle den scoth ar oibreacha athchóirithe nó caomhnaithe beartaithe sula dtosaítear ar
na hoibreacha.
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Seirbhísí Comhroinnte
An Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta (ONRF)
Cultúr comhlíonta leis na Rialacháin Foirgníochta a chur chun cinn chun soláthar ardchaighdeáin de stoc
foirgneamh atá sábháilte, inbhuanaithe agus inrochtana a chinntiú.
In 2019 rinneadh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar phríomhúdarás áitiúil don Oifig Náisiúnta um
Rialú Foirgníochta, a sholáthraíonn maoirseacht, tacaíocht agus treoir d’fhorbairt, do chaighdeánú agus do
chur i bhfeidhm an Rialú Foirgníochta mar sheirbhís chomhroinnte éifeachtach sna 31 Údarás Rialaithe
Foirgníochta. Déantar an comhoibriú tríd an mbord maoirseachta agus trí Choiste Rialaithe Foirgníochta
réigiúnacha (Oirthear agus Lár Tíre, Tuaisceart agus Iarthar agus Deisceart). Próiseáladh 14,286 Fógra
Tosaithe trí chóras bainistíochta rialaithe foirgníochta ONRF (CBRF), mar aon le 3000 ceist ó chustaiméirí a
phróiseáil agus nuachtlitreacha ráithiúla a scaipeadh ar an earnáil. Chuir 122 mac léinn tús le Teastas ONRF
/ IT Ceatharlach i mBainistíocht Rialaithe Foirgníochta, a ainmníodh do dhámhachtain Feabhais
Innealtóireachta Éireann in oiliúint, agus rinneadh córas píolótach cigireachta a thriail i 9 gcontae le rolladh
amach an chuid eile den tír in 2020
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SEIRBHÍSÍ CULTÚRTHA, ÁINEASA AGUS EACNAMAÍOCHA

Aithníonn an Roinn Cultúir, Áineasa agus Seirbhísí Eacnamaíocha go bhfuil cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta
ar Bhaile Átha Cliath as a saibhreas cultúrtha agus a sármhaitheas ealaíne. Le linn 2019 threoraigh agus
thacaigh an Roinn le forbairt imeachtaí cathrach, cultúir, ealaíon, spóirt agus áineasa fisiciúla sa Chathair.
D'oibríomar freisin le raon príomhghníomhaireachtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach
araon 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
bhrainse is fiche agus trí leabharlann soghluaiste. Soláthraíonn sé roinnt seirbhísí speisialta freisin, lena náirítear seirbhísí digiteacha agus ábhar, Ionad Faisnéise Gnó, Ionad Foghlama Oscailte, Wi-Fi saor in aisce,
rochtain ar an idirlíon, agus seirbhísí don phobal, do dhaoine óga agus do scoileanna.
Staitisticí 2019 maidir le ballraíocht leabharlainne, líon na gcuairteoirí, iasachtaí agus imeachtaí
Líon na n-earraí a eisíodh d’iasachtaithe (seachas athnuachana)
1,299,849
Líon na gcuairteanna ar leabharlanna

2,532,697

Líon na gcuairteanna fíorúla

1,034,170

Líon na ndaoine a d’fhreastail ar imeachtaí

36,640

Seo thíos roinnt gníomhaíochtaí a tharla le linn 2019:
Cláir leabharlainne
Tá cláir a phoiblítear i mbróisiúir an earraigh, an fhómhair agus an tsamhraidh nasctha le cláir téamaí
náisiúnta agus cathrach, lena n-áirítear Bealtaine; Feachtas Léitheoireachta Réaltaí Samhraidh; Seachtain
na hOidhreachta; Féile Leabhair Leanaí; Seachtain na hEolaíochta; Ceart Léitheoireachta; Cúrsaí Oibre,
agus Éire Sláintiúil. I measc na gclár mol Cruthaitheach bhí clár damhsa 10 seachtaine i Leabharlann Bhaile
Formaid do 4 scoil sa cheantar, cónaitheacht físealaíne seachtaine le Jane Fogarty i rith an tsamhraidh i
Leabharlann Cabra ina dhiaidh sin i mí na Samhna le taithí tumtha do leanaí ag Chéad Nollaig an leanbh
freisin i Leabharlann Cabra. I mí Iúil thug leabharlanna a Van Déantóir Soghluaiste nua-athdhéanta chuig
Faire Déantóra Bhaile Átha Cliath i gCearnóg Mhuirfean. Thug suas le 800 duine cuairt ar an veain ar an lá
chun páirt a ghlacadh i ngach cineál gníomhaíochtaí déanta, lena n-áirítear ciorcaid páipéir agus airm
róbatacha a dhéanamh, foghlaim faoi smaointeoireacht dearaidh agus an gearrthóir léasair leabharlainne a
fheiceáil ag gníomhú. D’fhág leanaí le leabharmharc pearsantaithe gearrtha léasair, agus bhain leanaí níos
óige taitneamh as seisiún Lego iontach i solas na gréine. In 2020, forbrófar dhá spás déantóra eile i
Leabharlann An Chúlóg agus Leabharlann Shráid an Phiarsaigh.
Seoladh an Stiúideo Cruthaitheach i Leabharlann Bhaile Formaid i mí Dheireadh Fómhair. Is spás saor in
aisce déantóir digiteach a úsáid a éascaíonn cruthú taifeadtaí ceoil, podchraoltaí, físeáin, scéalta digiteacha
agus stair bhéil. Ag croílár an spáis seo tá dhá bhoth taifeadta a thugann rochtain do phátrúin leabharlainne
ar éagsúlacht de threalamh agus bogearraí taifeadta fuaime agus físe. Is áis féinseirbhíse é an stiúideo atá
ar fáil go saor in aisce do phátrúin leabharlainne. In 2019 thacaigh Leabharlann Phoiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath le tionscnamh an Ardmhéara chun Ballraíocht Leabharlainne a sholáthar do gach dalta rang 4.
Tugadh cuireadh do na daoine óga cárta leabharlainne nua a dhearadh do leanaí leis an gcárta nua agus
bróisiúr fáilte a eisiúint do gach rang 4 i gceantar na cathrach.
Leabharlann Mholta Nua na Cathrach, Cearnóg Parnell
Fuair an tionscadal cead pleanála i mBealtaine 2019. I mí an Mheithimh chuir Kennedy Wilson in iúl don
Chomhairle Cathrach go bhféadfadh an tiomsú airgid príobháideach riachtanach don tionscadal 3 bliana a
thógáil agus nach raibh aon ráthaíocht ann go n-éireodh leis. I mí Iúil 2019, mar fhreagairt ar an bhforbairt
seo, thug an Príomhfheidhmeannach le fios go nglacfadh an Chomhairle Cathrach freagracht iomlán as
Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell a fhorbairt, go ndéanfaí scrúdú ar an bhféidearthacht cur chuige dhá
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chéim a leanúint chun an tionscadal iomlán a sheachadadh agus go n-oibreodh sé dhéanfaí é chun foinsí
maoinithe malartacha a aithint. Críochnaíodh an Staidéar Féidearthachta Céimnithe go déanach i 2019.
Seachadfaidh Céim 1 den tionscadal an foirgneamh nua leabharlainne agus na hoibreacha go léir go dtí
Uimh. 27 chomh maith le hoibreacha teoranta do na foirgnimh Seoirseacha eile. Clúdóidh Céim 2
athfhorbairt iomlán na bhfoirgneamh Seoirseach eile agus críochnú na n-oibreacha fearann poiblí. Tugadh
treoir don Fhoireann Dearaidh na líníochtaí mionsonraithe dearaidh d’oibreacha Chéim 1 a chur i gcrích
agus cáipéisíocht tairisceana a ullmhú.
Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO
D’fhreastail Stiúrthóir Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath UNESCO ar dhá chomhdháil idirnáisiúnta de
chuid Líonra Cathracha Cruthaitheacha UNESCO in 2019. Bronnadh samplaí dea-chleachtais ó Chathair
Litríochta Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear an tionscadal Léitheoirí Cónaithe agus Gradam Idirnáisiúnta
Liteartha Bhaile Átha Cliath. Thacaigh an oifig le raon leathan tionscadal agus eagraíochtaí liteartha i rith na
bliana, lena n-áirítear an clár nua scríbhneoireachta san Amharclann Nua, abhainn na h-eala Preas
foilseacháin nua ar scríbhneoireacht Éireannach, an Júcbhosca Filíochta ag Músaem Eipiciúil agus
tionscadal drámaíochta speisialta le príosún na mban Mountjoy, Féile Dante, Féile Leabhar Bhaile Átha
Cliath, Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath, féilte scríbhneoireachta Gaeilge, Spáinnis agus
Meiriceá Laidineach agus Coireacht MurderOne, i measc go leor eile.
Bhuaigh an t-úrscéalaí Meiriceánach Emily Ruskovich, údar Idaho, Gradam Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile
Átha Cliath, údar Idaho. Cuireadh pleananna i bhfeidhm le linn 2019 chun ócáid a óstáil chun 25 bliain den
Ghradam a cheiliúradh ag ócáid speisialta in Ambasáid na hÉireann i Washington DC in 2020.
Decade of Commemorations
The libraries continued our programme with a focus on the centenary of the beginning of the War of
Independence. The exhibition “Goodbye Dublin: The War of Independence in the City” was launched in
August 2019 and was on display in Dublin City Library and Archive for three months. . The programme
included exhibitions, seminars, the commemorative plaque scheme, publications, the Historians in
Residence project and the Dublin Festival of History. The 2019 festival was the biggest festival to date with
over 10,000 attendances at 178 events in 62 venues, with 31 partner organisations contributing to the
programme. Lectures/seminars marking Decade of Commemorations events included discussions on the
War of Independence, Rosie Hackett, Dick McKee, the birth of the Troubles, Ireland and the First World War
First Dail, Partition, the Military Service Pensions Collection, and the Decade of Commemorations Quiz
(organised by the Historians in Residence).
Éireann Chruthaitheach
 Thacaigh Cathair Bhaile Átha Cliath le 15 thionscadal in 2019. Maoiníodh tionscadail ar fud chúig réimse
riaracháin na Comhairle Cathrach, lena n-áirítear Fíodóireacht sna Saoirsí, iarscoileanna cruthaitheacha i
bhFionnghlas, imeachtaí lasmuigh, clubanna cultúir agus go leor eile. Lean Éireann Chruthaitheach lena
thacaíocht don tionscadal Zoom ag An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, ag obair le bunscoileanna
ar fud na cathrach. Tacaíodh freisin le cláir ag Moil Chruthaitheacha agus an Makerspace nua i Leabharlann
An Chúlóg.
Clár caipitil na leabharlann
Leanadh leis an gclár infheistíochta i mbrainsí leabharlainne le críochnú na n-oibreacha athchóirithe ar
Leabharlann An Chúlóg agus obair féidearthachta maidir le hathlonnú Leabharlann Fhionnghlas, leabharlann
nua do Chromghlinn/ Droimeanach, pleananna chun Mo Leabharlann Oscailte a phíolótú agus feabhsúcháin
ar Leabharlann Tír an Iúir.
Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath
Le linn 2019 thosaigh an Oifig Ealaíon ag obair ar Phlean Ealaíon nua 2020-2024 tá sé mar aidhm againn an
plean a lainseáil in 2020. Cuirfidh an plean Ealaíon béim ar an mbaint atá ag gach Rannóg Cathrach ó
Phleanáil go hImeachtaí i Saol Ealaíne Bhaile Átha Cliath.
Tá liosta thíos de chuid de na cláir agus na tionscadail a seachadadh in 2019:
Tionscadail
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An Ciste Forbartha Athghiniúna Uirbí (CFAU) chun spásanna oibre d’ealaíontóirí a fhorbairt. Comhairleoirí a
cheapadh chun Staidéar Féidearthachta a dhéanamh ar dhá shuíomh i mBaile Átha Cliath 8.
Fóram Ealaíne Sráide le hEalaíontóirí Sráide gairmiúla chun tacú le Réimse Poiblí agus Pleanáil.
Imeachtaí & Féilte
Bhí os cionn 100 scríbhneoir agus imeacht ag Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath (FILBÁC)
2019. Chomh maith leis an tseachtain i mí na Bealtaine tá sraith “imeachtaí lasmuigh den leathanach” ag an
bhféile anois i rith na bliana. ilfdublin.com/
Is ócáid 10 lá é MusicTown chun réaltbhuíon éagsúil na gcultúr ceoil atá i mBaile Átha Cliath a iniúchadh
agus a cheiliúradh. www.musictown.ie
Féile Bhliain Nua na Síne dublinchinesenewyear.com/
Ceoldráma Lasmuigh - 4 x Imeachtaí
Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath 2019
Thug Oíche Chultúir 2019 cuairt ar mhúsaeim, dánlanna, tithe stairiúla, stiúideonna ealaíontóirí agus ionaid
chultúrtha.
An LAB
Osclaítear spásanna cleachtaidh stiúideo LAB 4 X thart ar 7 x lá sa tseachtain. 2,000 x duine in aghaidh na
míosa
32 ealaíontóir ar taispeáint i nGailearaí na Saotharlainne.
Cónaitheachtaí Ealaíontóirí
 Lóiste San Pádraig, 6 agus 7 Lostáin Albert agus 9 bhFoirgneamh Adhmaid - cóiríocht do 17 x
ealaíontóir agus cuideachta ealaíne.
 Spás gorlainne Aonaid 3 & 4 Sráid James Joyce.
Deontais / Dámhachtainí
 € 530,000 Íocadh i nDeontais Ealaíon
 € 300,000 i gcláir le hEagraíochtaí Ealaíontóirí agus Ealaíon
 € 20,000 Íocadh i Sparánachtaí
Erasmus
Clár Erasmus + 2019. Tar éis 2 bhliain idir Éire agus 5 x tír Eorpach, fuair 2,813 x dalta 664 x Seisiúin
teagaisc Straitéisí Smaointeoireachta ar fud 24 x scoil agus institiúid Eorpach.
www.permissiontowonder.com/
Ealaín Phoiblí
Sheol an tUachtarán Michael D Higgins dealbh Luke Kelly le Vera Klute ar Shráid an Ghild agus dealbh de
Luke Kelly le John Coll ar Shráid an Rí Theas an 30 Eanáir 2019. Seolfar Clár nua Ealaíne Poiblí do Bhaile
Átha Cliath in 2020.
An Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath
Gailearaí Chathair Bhaile Átha Cliath Tá ról ceannasach ag Hugh Lane i saol cathartha agus cultúrtha Bhaile
Átha Cliath. Spreagann sé rannpháirtíocht, foghlaim agus taitneamh sna hamharcealaíona trína chláir agus
a thionscadail sa ghailearaí agus ar fud na cathrach agus tá sé ina cheannaire ar oideachas ealaíon. In 2019
chuireamar fáilte roimh 174,629 cuairteoir chuig an nGailearaí.
In 2019 chonaic an Gailearaí rannpháirtíocht mhéadaitheach ag leanaí agus daoine fásta ina n-aonair,
chomh maith le scoileanna agus institiúidí foghlama, i gclár foghlama bliantúil fairsing samhlaíoch an
ghailearaí. Chuir Zoom@hughlanegallery, ceann de na tionscnaimh is déanaí againn i gcrích a chéad bhliain
de chláir. Ghlac níos mó ná 800 dalta i gcúig scoil is fiche ar fud chúig limistéar riaracháin Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath páirt. Rinneadh a rannpháirtíocht leis an mbailiúchán agus a gcruth féin a
dhoiciméadú agus a cheiliúradh i scannán beoite a chruthaigh an gailearaí. Tharraing seoladh an scannán
ag an tArdmhéara Bhaile Átha Cliath, Paul McAuliffe, a rinne trácht ar an gcaoi a dtéann Gailearaí Hugh
Lane i bhfeidhm go macánta ar a thionscadail go léir.
Seo thíos roinnt buaicphointí 2019:
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Bhí 133 caint ann:
Bhí 50 Maidin Caife Comhráite
25 Bealach Coláiste an Phobail i léachtaí ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha;
Bhí 8 gcaint ag iniúchadh bailiúchán Hugh Lane i gcomhpháirt le hOideachas Aosach UCD;
Bhí 12 Chaint Bhunúsacha ag iniúchadh cleachtas ealaíne atá ag teacht chun cinn;
Bhí 4 chaint mar chuid de shraith a dhéanann iniúchadh ar Bhaile Átha Cliath san Ealaín;
Bhí 4 chaint mar chuid de shraith a dhéanann iniúchadh ar Artists ’Memoirs;
Bhí scáileán scannáin ag iniúchadh obair na n-ealaíontóirí Agnes Martin, Sean Scully agus Agnes
Varda
Bhí 13 chaint eagraithe ag chlub cultúir Hugh Lane.

Ina theannta sin, cláraíodh cainteanna speisialta in éineacht le Seachtain na hEolaíochta, Lá Idirnáisiúnta na
mBan, Kennedy Browne: Féinchosaint Dhigiteach, Seachtain na hOidhreachta agus Lá Fealsúnachta
Domhanda. Bhí Maidin Staidéir ag iniúchadh saincheisteanna ar tugadh aghaidh orthu inár dtaispeántas Our
Plundered Planet le Mark Dion ar an Aoine 12 Iúil. Ba iad na cainteoirí ar tugadh cuireadh dóibh an Dr Petra
Lange-Berndt (Ollscoil Hamburg); An Dr Tim Stott (Scoil na nEalaíon Cruthaitheach i mBaile Átha Cliath, TU
Baile Átha Cliath); Nigel Monaghan (Ceann na mBailiúchán, Músaem Stair an Dúlra) agus Leslie Moore
(Príomh-Cheannfort Páirceanna, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath). Thairg a gcuid cainteanna réimse
leathan peirspictíochtaí ó ealaín go bithéagsúlacht, athrú aeráide agus stair an dúlra.
A space to Create
A space to Create is a full colour publication documenting artwork made by children during a ten months
collaboration with the City of Dublin Education and Training Board (CDETB) Foundations Project, an initiative
for people using homeless services.
EN PLEIN AIR:
Art into Nature
Bhí En Plein Air mar chuid d’aidhm an chláir oideachais an Gailearaí a dhéanamh níos tréscaoilte agus níos
ceangailte lena thimpeallacht trí ealaín. Ba chlár siúil agus sceitseála é Art into Nature do theaghlaigh agus
do dhaoine fásta a eagraíodh i gcomhpháirt leis an bhFéile Fiosracht.
Soilse Geimhridh
I mbliana, dhear na mic léinn idirbhliana ó Scoil Sráid Synge na Soilse Geimhridh atá réamh-mheasta ar
aghaidh Hugh Lane agus ba iad saothar ealaíontóirí lena n-áirítear Harry Clarke agus Sean Scully a spreag
iad.
Oíche Chultúir
Thug 1,189 duine cuairt ar Ghailearaí Hugh Lane d’Oíche Cultúir 2019 agus bhain siad taitneamh as
déanamh priontaí mír-aníos; déanamh leabhar sceitse, turais luais, scéalaíocht colláis, scagadh scannáin
agus taibhiú ceoil electro.
Taispeántais 2019
Ghlac ealaíontóir na Stáit Aontaithe Mark Dion lenár gcuireadh oibriú ar thaispeántas sa ghailearaí a
thugann aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann le téamh domhanda agus athrú comhshaoil. Thug Our
Plundered Planet (Aibreán - Iúil) aghaidh ar cheist thromchúiseach agus thráthúil an téimh dhomhanda agus
an athraithe aeráide. Tháinig níos mó ná 4,000 cuairteoir breise chuig an ngailearaí le linn an taispeántais.
Taispeántas spéisiúil spreagúil ab ea Kennedy Browne, The Redaction Trilogy: The Redaction Trilogy a
thugann aghaidh ar shaincheisteanna tráthúla maidir le heitic agus maoirseacht sa teicneolaíocht, baint
sonraí agus na meáin shóisialta. Chruthaigh an cúpla ealaíontóir, Sarah Browne agus Gareth Kennedy sraith
saothar ealaíne a dhéanann iniúchadh ar cheisteanna tábhachtacha faoin gcaoi a bhfuil an teicneolaíocht ag
athrú ár dtuisceana ar an ‘sféar poiblí’ - an áit a bhfuil sí suite agus an chaoi a n-iompraímid mar
shaoránaigh inti.
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Seirbhís Spóirt agus Áineasa
Tá Spórt agus Áineas ina phríomhchuid de sholáthar seirbhíse ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Le
linn 2019 soláthraímid raon leathan seirbhísí trí sholáthar díreach saoráidí agus trí chláir spóirt, áineasa,
maireachtála gníomhaí agus folláine a sholáthar. Rinne an tSeirbhís 30 saoráid a bhainistiú agus a oibriú go
díreach agus 4 shaoráid bhreise a oibriú go hindíreach. I measc na n-áiseanna tá áiseanna móra il-spóirt
agus áineasa le linnte snámha agus giomnáisíní chuig ionaid spóirt agus pobail níos lú agus ionaid Áineasa
Pobail. Tá os cionn 250 ball foirne fostaithe chun na seirbhísí seo a sholáthar agus bhí os cionn 3 mhilliún
cuairteoir againn in 2019.
Chuir na háiseanna Spóirt agus Áineasa réimse leathan gníomhaíochtaí agus clár ar fáil do gach
aoisghrúpa. Thairg na gníomhaíochtaí agus na cláir seo deiseanna spóirt, áineasa agus folláine do chách.
D’fhostaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 19 oifigeach Spóirt agus 27 oifigeach Spóirt comhmhaoinithe lena n-áirítear Peil ar leith do Chách agus Oifigeach Forbartha Ban i Peil agus Rugbaí,
d’earcaíomar 2 oifigeach um Chuimsiú Sóisialta agus Comhtháthú (OCSC) freisin chun úsáid níos mó a
bhaint as ár saoráidí agus as ár rannpháirtíocht. inár gcláir trí oiliúint shonrach don fhoireann agus trí chláir
shonracha a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas. D'óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chéad
champa samhraidh do riachtanais speisialta il-spóirt in ionad Óige agus Pobail Bhaile Bocht.
Bhí sé mar aidhm ag Seirbhísí Spóirt agus Áineasa an oiread deiseanna agus is féidir a sholáthar do
dhaoine páirt a ghlacadh i spórt agus i ngníomhaíocht trínár saoráidí agus ár mbonneagar agus ár seirbhísí,
ár gcláir agus ár n-imeachtaí.
Seo thíos cuid dár mbuaicphointí / gníomhaíochtaí a tharla le linn 2019:
Ionad Spóirt Pobail San Caitríona
 Giomnáisiam nua-athchóirithe le limistéar feidhme feabhsaithe.
 Duga caife nua chun spás sóisialta a sholáthar do chuairteoirí.
 Seirbhís réamhscoile agus iarscoile a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil.
 Uasghrádú leanúnach ar an áis chun páirc uile-aimsire nua a áireamh do Sraitheanna do Dhaoine
gan Dídean.
 Gairdín nua bithéagsúlachta le plaic chuimhneacháin nua de Eamon Ceantt agus an 4ú Cathlán
Oibrithe Deonacha.
Halla Spóirt San Mícheál
 Seirbhís nua réamhscoile agus iarscoile a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil.
Linn Snámha Chromghlinne
 Ath-tíleadh na linnte snámha agus na bainc linn snámha
 Rinneadh an limistéar athraithe a athchumrú agus a athchóiriú
 Uasghrádaíodh an seomra plandaí
 Rinneadh athchóiriú ar an ionad fáiltithe
Céim 2 um Bainistíocht Fuinnimh
Uasghrádaíodh 7 saoráid eile faoin gclár fuinnimh in 2019 le coigilteas fuinnimh réamh-mheasta de 30%
agus laghdú 300t CO2 in aghaidh na bliana.
Ionaid Markievicz agus An Baile Gaelach
Ba é 2019 an chéad uair a chuir Ionaid Markievicz agus An Baile Gaelach isteach agus bronnadh Gradam Q
Mark orthu go rathúil, ar clár leanúnach forbartha é i rith na bliana. Roimhe seo bhí Caighdeán Óir na Brataí
Báine ag Markievicz agus An Baile Gaelach.
Tugann Q Mark d’Ionaid Fóillíochta deimhniú tríú páirtí duit ón Eagraíocht Náisiúnta (BFCCE).
Tá an creat marc Q d’Ionaid Fóillíochta bunaithe ar cheithre phríomhghné• Bainistíocht agus Tiomantas
• An Cur Chuige
• Feidhmíocht agus Athbhreithniú
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• Struchtúr agus Seirbhísí
Clár Caipitil Spóirt 2019
D'éirigh leis an Rannóg Spóirt agus Áineasa iarratas a dhéanamh ar 9 ndeontas faoi chlár Caipitil Spóirt na
Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 2019.
Ionaid Áineasa
Tá dífhibrileoirí suiteáilte inár nIonaid Áineasa go léir.
Reáchtáil gach ceann de na 12 Ionad Áineasa bliain de ghníomhaíochtaí séasúracha lena n-áirítear;
 Cláir Naomh Pádraig lena n-áirítear paráid i gcomhar i gceantar an Port Thuaidh.
 Cláir na Cásca
 Cláir samhraidh 5 go 6 seachtaine lena n-áirítear gníomhaíochtaí ar an láthair, spóirt agus lasmuigh
den láthair
 Paráid Pobail Samhraidh i gcomhpháirtíocht leis na saorálaithe áitiúla in Ionad Áineasa An Port
Thoir
 Imeachtaí Oíche Shamhna lena n-áirítear paráid agus teach ciaptha in An Port Thoir agus cláir agus
paráid in An Port Thuaidh mar chuid d’Fhéile Pobail Scread Mór Lárchathair an Oirthuaiscirt.
D'eagraigh na hionaid go léir cláir Nollag lena n-áirítear sean-dinnéar dinnéar na Nollag agus Daidí na Nollag
do na daoine óga.
Osclaíodh ár bpáirc uile-aimsire nua atá tadhlach le hionad Áineasa An Cloigín Gorm go luath in 2019 agus
tá sé curtha in áirithe go hiomlán le clubanna, grúpaí agus scoileanna áitiúla.
Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath (CSFCBÁC)
Tagann Bord Comhairleach Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile gach
dara mí. Tá obair an CSFCBÁC faoi threoir na straitéise Comhpháirtíochta STRIDE 2017 - 2020.
Seachadann an fhoireann bainistíochta in éineacht leis an bhfoireann de 19 Oifigeach Spóirt Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, 2 oifigeach Comhtháthaithe um Chuimsiú Sóisialta (a earcaíodh in 2019),
Oifigeach Cur Chun Cinn Sláinte FSS agus 27 Oifigeach Comh-mhaoinithe ar fud Lúthchleasaíochta,
Dornálaíochta, Cruicéid, Rámhaíochta, Rugbaí agus Sacair ar an straitéis seo. D'oibrigh na hOifigigh ar fud
na gcúig limistéar riaracháin sa chathair ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm cláir agus seirbhísí spóirt agus
gníomhaíochta corpartha lena n-áirítear croíchláir, tionscadail áitiúla, imeachtaí ar fud na cathrach agus
seachadadh tionscnamh faisnéise agus oiliúna. I measc na spriocghrúpaí tá gach leanbh, an óige i mbaol,
cailíní sna déaga, agus daoine faoi mhíchumas, daoine fásta níos sine agus daoine fásta
neamhghníomhacha.
Buaicphointí 2019
 Earcaíocht 2 oifigeach comhtháthaithe um Chuimsiú Sóisialta (OCCS)
 Dúshlán 5 Beo an Ardmhéara: Ba í 2019 an seachtú bliain den dúshlán atá comhdhéanta de 5 rás ó
fhéilire rása Bhaile Átha Cliath timpeall 5km ar fad.
 Athrú don Saol: is clár 8 seachtaine é a reáchtáiltear go bliantúil ó 2013 agus é deartha chun tacú le
daoine a bheith níos gníomhaí go fisiciúil ar bhonn rialta agus aiste bia níos folláine a ghlacadh. In
2019 leathnaigh an clár go suntasach trí mhaoiniú éirinn shláintiúil le thart ar 1000 rannpháirtí ar fud
na cathrach.
 Lá na Seaimpíní: 2 lá il-spóirt do 200 duine fásta faoi mhíchumas intleachta.
 Lá Spóirt do Dhaoine Fásta Níos Sine: Bhain 400 rannpháirtí taitneamh as réimse spóirt agus
gníomhaíochtaí in DCU.
 Clár Neart & Cothromaíochta OTAGO do Dhaoine Fásta Aosta: Clár ceannródaíoch atá dírithe ar
dhaoine fásta níos sine atá i mbaol titim. Rolladh amach i 5 shuíomh ar fud na cathrach i
gcomhpháirtíocht le FSS le 10 rannpháirtí i ngach ceann (Uasmhéid). Bhuaigh OTAGO an Chatagóir
um Maireachtáil Ghníomhach de na Dámhachtainí Affinity mór le rá in 2019.
 Lá GAGA: Bhí thart ar 120 gníomhaíocht ar an lá ‘Get All Girls Active’ (GAGA), ar fud 55 áit sa
chathair, le níos mó ná 6000 rannpháirtí ann.
 Splancscáileán na Canálach 2019 ag Duga na Canálach Móire: Ghlac níos mó ná 150 duine de
gach aois páirt san imeacht a ghlac páirt i gcéasadh le clár uisce, póló uisce agus snorcláil. Bhí an
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ócáid mar chuid d’Fhéile Samhraidh Bhaile Formaid agus eagraíodh í i gcomhpháirtíocht le hIonad
Eachtraíochta Óige Bhaile Formaid.
Yoga Saor in Aisce sa Pháirc: Reáchtáil CFSCBÁC i gcomhpháirtíocht le Bialanna Thai Camille,
seisiúin yoga saor in aisce i bPáirceanna San Anna, i bPáirc na dTór agus i gCearnóg Mhuirfean i
rith an tsamhraidh. Seachadadh seisiún amháin in aghaidh na seachtaine i ngach páirc le thart ar
8,000 rannpháirtí le linn an tionscnaimh.
Cluichí Téigh Chun Saoil: Is tionscnamh é cluichí (TCS) arna mhaoiniú ag Spóirt na hÉireann agus
FSS. Seachadann Oifigigh Spóirt Chomhpháirtíocht Spóirt & Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath
oiliúint réigiúnach ar feadh 8 seachtaine roimh na cluichí ceannais náisiúnta. In 2019 bhuaigh
foireann Bhaile Átha Cliath na cluichí ceannais náisiúnta a bhí den chéad uair le 8 mbliana ó
cuireadh tús leis an gclár.
Scéim Deontas Beag Spórt do Dhaoine Óga: maoinithe ag Spóirt na hÉireann agus á riaradh ag
Comhpháirtíocht Spóirt & Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath. In 2019, fuair 100 club deontas beag
€ 550.00 an ceann.
Maratón na bPaistí: clár 8 seachtaine a rolladh amach do dhalta bunscoile rang 5 agus 6 a
chríochnaigh 4 sheisiún reatha in aghaidh na seachtaine in am scoile ag bualadh 25 míle.
Críochnaíodh an míle deiridh i Staidiam Morton. Reáchtáladh an clár ar fud Chathair Bhaile Átha
Cliath, Fine Gall agus Bhaile Átha Cliath Theas le níos mó ná 80 scoil agus ghlac 6,000 leanbh páirt.

Sportfest 2019
Tionóladh Sportfest 2019, ár dtionscnamh suaitheanta bliantúil le linn Sheachtain Spóirt na hEorpa (23 Meán
Fómhair - 29ú) le 7 n-imeacht suaitheanta, 125 gníomhaíocht ar fud 80 áit sa chathair chun gach duine a
spreagadh agus a spreagadh le bheith níos gníomhaí go fisiceach. Ghlac thart ar 4000 duine páirt i
Sportsfest 2019 a bhí indéanta ag obair i gcomhar le breis agus 30 comhpháirtí / lucht tacaíochta. D’fhonn
Sportfest a chur chun cinn sheolamar ár “Is é seo mo Bhaile Átha Cliath” a d’inis scéalta grúpaí agus daoine
aonair a tháinig chuig cláir agus tionscnaimh Spóirt & Áineasa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Déanann siad cur síos ar an gciall atá ag Baile Átha Cliath dóibh mar gheall ar a mbaint le Spórt agus
Gníomhaíochtaí Coirp.
In 2019 glacadh cur chuige téamaí in Sportsfest agus mar sin bhí téama aonair ag gach ceann de na 7 lá.
Ba iad sin: Leanaí agus Scoileanna Óga, Folláine na mBan, Daoine Fásta Níos Sine, Lá Náisiúnta
Aclaíochta, Daoine Óga, Clubanna agus Teaghlaigh.
I measc na n-imeachtaí agus na ngníomhaíochtaí a bhí ann cheana faoi bhratach Sportfest bhí: Taistil
Rothar Mór Bhaile Átha Cliath, Parkrun agus Parkrun Sóisearach agus Teacht Abhaile CLG Bhaile Átha
Cliath ag Cearnóg Mhuirfean.
Craobh ACPE EURO 2020
Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhpháirtíocht le Cumann Peile na hÉireann (CPE) agus
le tacaíocht iomlán ón Rialtas Náisiúnta tairiscint isteach chun an Tarraingt Cháilitheach do
Chraobhchomórtais EURO 2020 Aontas na gCumann Peile Eorpach (ACPE) a óstáil. D’éirigh go maith leis
an tairiscint agus tharla an tarraingt san Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath Dé Domhnaigh 2 Nollaig 2019.
Tiúnadh os cionn 140 milliún chun féachaint ar an tarraingt beo ar an teilifís ó gach cearn den Eoraip. Bhí
tionchar ag clúdach nuachta ar 300 milliún duine ar fud an domhain. Ghin an tarraingt tionchar eacnamaíoch
€ 2 mhilliún ar an gcathair. An oíche roimhe sin, thionóil an tArdmhéara toscairí ACPE ó gach cearn den
Eoraip ag an dinnéar oifigiúil sa Seomra Babhta.
Chun ócáid stairiúil an tarraingt a bhí ar siúl ag an Ionad Comhdhála a cheiliúradh, reáchtáil Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht leis an CPE Street Legends, ócáid peile pobail, ar thrí oíche
ar leithligh ar fud na Cathrach Istigh Thuaidh lena n-áirítear Sráid Eachroma, Cearnóg Mhuinseo, agus Sráid
na Coitiantachta. Ba é an smaoineamh a bhí taobh thiar den dá imeacht ná Dubliners a chur ag obair le
EURO 2020. D’fhreastail níos mó ná 2,000 rannpháirtí ar Street Legends thar na trí oíche.
I measc na n-imeachtaí eile bhí Trófaí Chraobh na hEorpa ag tabhairt cuairte ar roinnt scoileanna áitiúla. Ina
theannta sin, soilsíodh Droichead Samuel Beckett le lógó Euro 2020 agus bratacha an dá thír óstach déag
ar fad, trí chóras soilsithe LED nua a shuiteáil.
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Páirc an Cnocán Uí Dhálaigh
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag cur moltaí chun cinn maidir le Páirc an Cnocán Uí Dhálaigh
a athfhorbairt i staidiam cathrach nua 6,000 suíochán.
Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha
Páirceanna na mBratach Glas 2019
D’éirigh le Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreachtaithe stádas ‘Bratach Glas’ a choinneáil i ngach ceann de
na 5 Pháirc Bratach Glas: Páirc San Anna, Páirc Crann Phapáin, Páirc Markievicz, Páirc na dTór agus an
Taiscumar, Sráid Bhaile Coimín. Is caighdeán tagarmharcála idirnáisiúnta é seo do Pháirceanna agus
Spásanna Glasa Oscailte a mheastar mar gheall ar a gcaighdeáin gairneoireachta, glaineacht,
inbhuanaitheacht agus rannpháirtíocht an phobail.
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Áineas agus Súgradh
Chuireamar áiseanna gailf, leadóige agus galf dhá mhaide ar fáil ag Saileog, Gleann na Tulchann agus
Páirceanna San Anna le freastal ar ghalf / galf dhá mhaide ag os cionn 35,000 i rith na bliana. Tá áiseanna
cúirte leadóige ag Páirc na dTór agus Páirc Horbeaird araon, rud is díol spéise ollmhór iad, go háirithe i rith
míonna an tsamhraidh.
Freastail ar Chúrsaí Gailf / Gailf dhá mhaide mar seo a leanas:
Limistéar
Páirc San Anna
Páirc Gleann na Tulchann
Páirc Shaileoige

Áis
Galf par 3
Galf Dhá Mhaide
Cúrsa Gailf

Líon na gcustaiméirí
6,000
4,805
23,740

Rinneamar bainistíocht ar na comhaontuithe ligin bliantúla le haghaidh 215 páirc peile áit a bhfuil 96 club
peile cláraithe faoi láthair. Bhí 1,300 custaiméir ag Club Leadóige Pháirc Naomh Áine trí na geataí in 2019
agus tá na Cúirteanna Leadóige i bPáirc na dTór agus i bPáirc Horbeaird in úsáid i gcónaí.
Rith an Pháirc Náisiúnta
Feidhmíonn ritheann páirceanna gach maidin Shathairn i 11 Pháirc de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath le níos mó ná 1,200 rannpháirtí in aghaidh na seachtaine i rith 2019. Is iad na páirceanna seo
Páirc San Anna, Páirc an Athar Uí Choileáin, Darndál, Crann Phapáin, Fionnradharc, Phoill Bhig, Coláiste
Albert Gleann an Tulchann, Muinseo, Páirc an dTór, Gort na mBrící.
Imeachtaí Páirceanna
Bhí 457 imeacht i bPáirceanna na Cathrach i rith na bliana - sonraí mar seo a leanas:
Cineál Imeachta
Imeachtaí Pobail
Spóirt
Ceol
Imeachtaí Carthanachta
Tráchtála
Ealaínagus Cultúr
Scannáníocht
Fótaisheisiún
Féilte
Grianghraif Bainise
Ióga
Eile

Iomlán
104
103
10
40
38
20
76
41
7
7
7
4

:

An Clár Gníomhaíochtaí Forbartha Súgartha 2019
D'éascaigh an tOifigeach Forbartha Súgartha comhairliúcháin phobail agus phoiblí maidir le dearadh
áiseanna súgartha i gcomharsanachtaí áitiúla agus laistigh den fhearann poiblí níos leithne. Chuimsigh sé
seo obair idir-rannach agus chomhoibritheach agus soláthar tacaíochta praiticiúla agus saineolais chun cur
chuige ‘faoi stiúir súgartha’ a fhorbairt maidir le bonneagar súgartha ar fud na cathrach a fhorbairt.
Tugadh faoi na tionscnaimh seo a leanas:
 Clós Súgartha / Uasghrádú Nádúrtha Pháirc Mount Bernard - Céim 4 Muck & Magic
 Gairdín Súgartha Cuimhneacháin 1916 / Tógáil Nua
 Uasghrádú ar na clóis súgartha ag Crois Araild agus Páirc Hoirbeaird
 Clós Súgartha Dumhach Thrá / Páirc Sheáin Uí Mhóra / Tógáil Nua
 Clós Súgartha Cill Bharóg / Tógáil Nua - Spás Oscailte Áitiúil a Athdhearadh agus a Athshamhlú
Lá Súgartha Náisiúnta 2019
D'óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an 13ú ócáid ‘Lá Súgartha Náisiúnta’ ar an gcéad Domhnach
i mí Iúil 2019. Leathnaíodh an ócáid bhliantúil seo i mbliana chun a bheith ina féile súgartha 2 lá - ‘Double
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Bubble Playday’. Mheall an ócáid breis agus 3,500 teaghlach a d’fhreastail agus a bhain taitneamh as an
deireadh seachtaine spraoi, saor in aisce, teaghlaigh seo.
Cláir Tacaíochta Tionscadal Samhraidh 2019
Thacaigh Tionscadail Samhraidh le breis agus 1,000 leanbh agus duine óg taitneamh a bhaint as
cuairteanna fóirdheonaithe ar Zú Bhaile Átha Cliath. Cuireadh fóirdheontais ar fáil freisin maidir le costas
cóistí do thart ar 30 grúpa tionscadail samhraidh taisteal chuig áiteanna a sholáthraíonn timpeallachtaí
súgartha saibhir ó thaobh na bithéagsúlachta de.
Cóisir Gairdín Áras an Uachtaráin
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag onóir an iarratais bhliantúil chun cláir ghníomhaíochta
súgartha a chomhordú agus a óstáil mar chuid de Sceideal Cóisir Gairdín Áras an Uachtaráin; bhí an ‘Picnic
Teaghlaigh’ ar siúl Dé Sathairn 8 Meitheamh 2019. Bhain thart ar 100 leanbh agus duine óg as gach cearn
d’Éirinn taitneamh as a bheith ag imirt i ‘chúlghairdín’ an Uachtaráin Michael D. Higgins.
Straitéis Súgartha Chathair Bhaile Átha Cliath
Críochnaíodh an dara dréacht de ‘Straitéis Súgartha Chathair Bhaile Átha Cliath’ i mí na Nollag 2019.
Cuimseoidh an Straitéis Súgartha críochnaithe plean gníomhaíochta cuimsitheach de chuspóirí
fadtéarmacha, meántéarmacha agus gearrthéarmacha chun a chinntiú go gcuirfear an Straitéis i bhfeidhm
go hiomlán mar thacaíocht do Phlean Súgartha tosaigh Chathair Bhaile Átha Cliath. . Is é 2020 - 2025/7 an tamlíne don doiciméad atá beartaithe.
Seomra Tae
Táimid ag leanúint lenár dtionscnamh leanúnach chun seanfhoirgnimh a athchóiriú i bPáirceanna
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun iad a athrú go seomraí tae / caiféanna faoin mbranda ‘Seomra
Tae’. Cuireann na háitribh seo go mór leis na páirceanna ina bhfuil siad suite, le hoibreoirí aonair ag tabhairt
a mblas agus a mothú uathúil féin do gach Seomra Tae agus ag cur le tarraingt na taitneamhachta poiblí.
Tá seomraí tae anois ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sna suíomhanna seo a leanas:
 Seomra Olive i bPáirc San Anna (Na Stáblaí Dearga)
 Caifé Lolly & Cook i bPáirc Hoirbeaird
 Caifé Blossom Tree i bPáirc San Pádraig
 Noshington’s i bPáirc Crois Araild
 Caifé An Tram i bPáirc Wolfe Tone
 Caifé Happy Out, Balla an Bhulla Thuaidh, Oileáin an Bhulla
Féile na Rósanna 2019
Tionóladh Féile bhliantúil na Rós thar dheireadh seachtaine an 20 agus an 21 Iúil i bPáirc San Anna, Ráth
Eanaigh. Mheall an fhéile móréilimh na sluaite is airde riamh thar an deireadh seachtaine glórmhar
grianmhar. Seachas na gnáthdhíoltóirí a dhíolann bia, bronntanais, plandaí, troscán gairdín, ealaíona agus
ceardaíocht, seodra, cúram peataí agus go leor nithe eile thar an deireadh seachtaine bhí limistéar Súgartha
do Leanaí, arna reáchtáil ag foireann forbartha súgartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
ceardlanna Seandálaíochta agus Pláinéadlann an Béar Mhóir. Seachadadh ceardlanna ar Bhithéagsúlacht,
Inbhuanaitheacht, Éiceolaíocht agus Athrú Aeráide ar bhealach spraíúil agus faisnéiseach.
Caidreamh le Custaiméirí
Is réimse de na Seirbhísí Páirceanna & Tírdhreacha é Riarachán Páirceanna a sholáthraíonn seirbhísí do
chustaiméirí go laethúil. Áirítear leis seo déileáil le ríomhphoist, glaonna teileafóin agus iarratais seirbhíse a
bhaineann le Páirceanna & Spásanna Oscailte ar fud 5 Cheantar Páirceanna. Taispeánann an tábla thíos
staitisticí a taifeadadh do 2019.
Seirbhís
Líon na ríomhphoist faighte
Líon na ríomhphoist faighte ó Chomhairleoirí Cathrach
Líon na nglaonna faighte
Líon na n-iarratas seirbhíse faighte
Líon na gcomhfhreagras poist

Iomlán
14,819
940
10,611
1,954
695
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Margaí agus beochán Páirceanna
Faoi láthair tá ceithre mhargadh ag feidhmiú i bPáirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:  Cearnóg Mhuirfean: Feidhmíonn an ‘Margadh Bia Domhanda’ ag am lóin Déardaoin agus
soláthraíonn sé éagsúlacht roghanna bia te agus fuar d’oibrithe áitiúla agus do chuairteoirí páirce
araon.
 Páirc San Anna (Na Stáblaí Dearga) - margadh feirmeora ag feidhmiú ar an Satharn.
 Páirc Hoirbeaird - margadh feirmeora ag feidhmiú ar an Domhnach. Bíonn margaí Pháirc San Anna
agus Pháirc Hoirbeaird ar siúl go seachtainiúil agus soláthraíonn siad éagsúlacht táirgí ceardaithe, i
glasraí séasúir agus sna healaíona agus ceardaíocht.
 Páirc an dTór - Feidhmíonn margadh pobail seachtainiúil ar an Satharn ó Mhárta go Deireadh
Fómhair. Eascraíonn an margadh seo ón bpobal áitiúil, agus béim ar fhreastal ar tháirgeoirí,
ealaíona agus ceardaíocht áitiúla.
Tionscadail Chaipitil
Tá Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha Clár Caipitil uaillmhianach do Pháirceanna fheabhsú, saoráidí
caitheamh aimsire agus áiseanna do chuairteoirí.
I measc na dtionscadal tá:
Ionad Fionnachtana Biospáis UNESCO Bhaile Átha Cliath
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi thionscadal corraitheach chun Ionad Fionnachtana
Biospáis UNESCO Bhá Bhaile Átha Cliath a thógáil i gcroílár Bhithsféar UNESCO ar Oileán an Tairbh.
Dearadh uaillmhianach ach íogair a chruthaíonn áit chumhachtach d’fhionnachtana agus d’fhoghlaim,
léireoidh agus léireoidh an tIonad Oileáin an Bhulla, Cuan Bhaile Átha Cliath, líonra domhanda na Réigiún
Bithsféar agus saincheisteanna aeráide domhanda. Tá an próiseas dearaidh agus pleanála don Ionad
Fionnachtana ag dul ar aghaidh, go háirithe agus torthaí na gcomhairliúchán agus na bpléití ag deireadh
2019 á gcur san áireamh.
Feabhsúcháin ar Shráid na Life
Tá oibreacha feabhsúcháin ar Shráid na Life uachtarach agus íochtarach i gceist leis an tionscadal seo. Bhí
sé mar aidhm ag na tograí an sráid-dreach a dhíspreagadh agus timpeallacht a oireann do choisithe a
chruthú trí shraith spásanna poiblí sábháilte taitneamhacha a nascann Droichead na Life le Sráid Anraí. Tá
tosaíocht a thabhairt do riachtanais an choisithe thar an bhfeithicil lárnach sa choincheap, agus táthar ag súil
go dtiocfaidh méadú ar líon na gcoisithe nuair a bheidh na tograí curtha i bhfeidhm. Tugadh cead pleanála
don scéim i Meán Fómhair 2019.
Gleann na Life, Páirc Ghleann na Life
Tá Teach Gleann na Life (Teach Seoirseach agus Struchtúr Cosanta) ar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath é suite ar bhruach thuaidh Abhainn na Life ag Na Móinéir Fhada Níl rochtain ag an bpobal ar an teach
agus na gairdíní, atá tréigthe faoi láthair. Le linn 2019 ceapadh foireann deartha faoi stiúir ailtirí adhmaid
dhubha chun cur i bhfeidhm tograí maidir le hathghiniúint Gleann na Life a fhorbairt agus a mhaoirsiú.
D’fhéadfadh go n-áireofaí sna pleananna seo saoráidí do chuairteoirí a thabhairt isteach agus spás
oideachais agus imeachtaí laistigh agus lasmuigh, ag ceiliúradh stair na Life agus an bhithéagsúlacht uathúil
sa cheantar.
Lanaí Baile Átha Cliath 1 a athshamhlú
Le linn 2019 cheap Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Ailtirí Sean Harrington chun Straitéis Lánaí Bhaile
Átha Cliath a fhorbairt. D’fhéach an Straitéis ar bhealaí lána i mBaile Átha Cliath 1, rinne siad iad a
chatagóiriú, agus d’aithin sí gníomhaíochtaí chun iad a fheabhsú. Is é an príomhthoradh ná mionsonraí na noibreacha do chúig lána roghnaithe laistigh de réigiún Bhaile Átha Cliath 1 mar thionscadail phíolótacha /
taispeána chun lánaí a fheabhsú go ginearálta i mBaile Átha Cliath 1 agus ar ndóigh níos fairsinge i lár na
cathrach. Déantar na gníomhartha do gach lána a bhriseadh síos sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus
san fhadtéarma. I measc na ngníomhartha tá suiteálacha ealaíne, feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí,
soilsiú níos fearr, slándáil mhéadaithe, sábháilteacht, comhairle phleanála agus fhorbartha srl. Tá foireann
deartha ceaptha ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun cuid de na gníomhartha a sainaithníodh a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
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Oibreacha Athchóirithe Pháirc San Anna
Bhí athchóiriú ar 12 Amaidí sa pháirc ar siúl i rith 2019 tá an tionscadal beagnach críochnaithe. Tá na
Stáblaí Dearga á n-athchóiriú faoi láthair le Gairdín Geimhridh nua deartha. I measc na bpleananna do 2020
tá an clós a leathnú amach i ngairdín nua agus cuirfear páirceáil agus leithris breise san áireamh freisin.
Páirc Scátáil BMX/Le Faun
Rinneadh saothair fhairsinge i bPáirc Le Faun le linn 2019 agus táthar ag súil go n-osclófar an scátála / BMX
agus páirc súgartha nua-aimseartha seo go hoifigiúil in 2020.
Páirc na Síochána
D’oscail Páirc na Síochána, Teampall Chríost i mBealtaine 2019 tar éis dó a bheith dúnta le breis agus 10
mbliana. Tá sé athraithe go ósais don phobal taitneamh a bhaint as. Tionóladh Searmanas Cuimhneacháin i
bhFlóndras ar an láithreán freisin.
Páirc San Audeon
Athchóiríodh an pháirc seo go hiomlán in 2018 agus athosclaíodh í don phobal i mBealtaine 2019 mar pháirc
níos ornáidí agus inrochtana go poiblí i gcroílár na Cathrach agus feadh chonair turasóireachta Bhaile Átha
Cliath.
Glasú LCTT
Cuireadh Céim 1 de Ghlasú LCTT i bhfeidhm le linn 2019 agus críochnaíodh na réimsí seo a leanas:
 Sráid Dorset - an t-airmheán lárnach feadh cheann thuaidh Shráid Dorset.
 Sráid James Joyce.
 Plás Gloucester.
 Sráid Amiens (Stáisiún Uí Chonghaile)
 Árasáin Sráid Ghairdinéir.
 Cnoc an tSamhraidh (Foirgneamh FSS)
 Plás Sráid an Stórais
 Plás Belvedere
 Plás Seville
Deontais Chaipitil Spóirt
In 2019 fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cead sealadach Deontas Caipitil Spóirt do na tionscadail
seo a leanas:
 Donore Harriers, Páirc Ghleann na Life - Soilse tuile ag an mbóthar reatha
 CLG Chromghlinne, Páirc Chuimhneacháin Mhic Phiarais - Suiteáil Balla Iomána
 Páirc Hoirbeaird - Athsholáthar Faiche Babhláil
Aonad Imeachtaí agus Scannánaíochta
Lean clár imeachtaí agus féilte Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag forbairt agus ag fás in 2019, ar
aon dul le tiomantas spriocanna straitéiseacha nua a bhaint amach. Tá sé mar aidhm ag na haidhmeanna
seo cáilíocht na beatha do shaoránaigh a fheabhsú, próifíl agus achomharc na Cathrach a fheabhsú, an
Chathair a chur chun cinn agus a thaispeáint agus buntáistí eacnamaíocha agus turasóireachta a ghiniúint.
I mí Mheán Fómhair, rinne an Chathair ceiliúradh ar éacht mór spóirt dár Peileadóirí Sinsearacha CLG
Bhaile Átha Cliath. Chruinnigh lucht leanúna na mílte i gCearnóg Mhuirfean chun ceiliúradh a dhéanamh ar
“5 i ndiaidh a chéile” na bhFear Uile-Éireann agus “3 i ndiaidh a chéile” na mBan Uile Éireann.
Bhí sé mar aidhm ag féile Soilse an Gheimhridh 2019 arís Cathair Bhaile Átha Cliath a chur i measc na
gcathracha idirnáisiúnta cáiliúla eile solais, agus deis a thabhairt do gach saoránach taitneamh a bhaint as
an gCathair, ag am a roghnaíonn siad. Cruthaíodh sraith soilsithe uathúil sa tionscadal seo timpeall ar 14 de
na foirgnimh agus na sainchomharthaí tíre is cáiliúla sa Chathair, mar chuid de cheiliúradh níos leithne na
Nollag. Ba é Droichead na Mílaoise an soilsiú ba choitianta do shaoránaigh. Thug Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí, sraith Margaí Nollag i gCaisleán Bhaile
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Átha Cliath isteach den chéad uair. Tháinig “275,000 cuairteoir thar 11 lá i“ Nollaig ag an gCaisleán ”. Bhí
deis ag cuairteoirí ar na margaí cuairt a thabhairt ar sheomraí an chaisleáin saor in aisce.
Chomhoibrigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Fáilte Ireland ar sheachadadh rathúil Fhéilte
Bram Stoker agus na hAthbhliana. Is dáta an-tábhachtach í Féile Bram Stoker sa séasúr turasóireachta
“gualainn”, ag sroicheadh na cúig cinn dheireanacha san Fhéile / Taithí Imeachta is Fearr ag Gradaim
Thionscal Turasóireachta na hÉireann 2019. Bhí an-tóir ar chuairteoirí ar an Tráth Faire na hoíche sna
Dugthailte agus sa Stokerland i bPáirc San Phádraig. Chruinnigh na mílte ar ár Sráideanna ár gCathair chun
taitneamh agus ceiliúradh a dhéanamh ar Fhéile na hAthbhliana 2019, go háirithe leis an seó iontach “Liffey
Lights Midnight Moment”, ag díriú aird náisiúnta agus idirnáisiúnta ar cheantar na nDugthailte thuaidh.
D'éirigh go han-mhaith leis an bhfeidhmíocht “Léiriú Iarnóna” dár saoránaigh níos óige.
D’fhill imeachtaí móréilimh eile den scoth ar ais go Baile Átha Cliath in 2019, lena n-áirítear Níos Teo ná Iúil,
Seisiúin Samhraidh Ché Adhmaid, Cath don Bhá, Féile Lá Bloom, Snámh na Life, Féile Imeallach, Taistil
Rothar Mór Bhaile Átha Cliath, Mionmharatón na mBan, agus Busker Fleadh . In 2019, lámhaigh trí chéad
léiriúchán i gCathair Bhaile Átha Cliath go hiomlán nó go páirteach, ag cur Baile Átha Cliath chun cinn mar
shuíomh a thacaíonn le scannáin, ag tacú le 17,000 post cruthaitheach sa tionscal closamhairc agus ag cur
Baile Átha Cliath ar scáileáin ar fud an domhain. Ceann de na léiriúcháin scannáin is mó sa chathair ba ea
oiriúnú an úrscéil a bhuaigh duaiseanna Sally Rooney, Normal People, faoi stiúir Lenny Abrahamson.
Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth lenár gcomhpháirtithe tionscail Fís Éireann
chun “Ionad Ilfhreastail” a sholáthar don tionscal closamhairc lena chinntiú go n-aithnítear Cathair Bhaile
Átha Cliath go hidirnáisiúnta as a cruthaitheacht, a tallann agus a forbairt scileanna do na tionscail scáileáin.
Forbairt Eacnamaíoch agus Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ)
Dublin.ie
Forbraíodh branda áit chathair Bhaile Átha Cliath tuilleadh in 2019. Tar éis plean Margaíochta Digití a
fhorbairt don bhranda áite, athscríobhadh ábhar an láithreáin de réir phríomhchuspóir an bhranda - An
idirnáisiúnta a mhealladh agus an chathair áitiúil a spreagadh. i mBaile Átha Cliath mar shuíomh chun cónaí,
obair, staidéar agus infheistíocht a dhéanamh. Mhol an plean seo freisin go ndéanfaí níos mó oibre ar
rannpháirtíocht geallsealbhóirí, margaíocht agus na meáin shóisialta. Mheall ábhar nua an láithreáin milliún
milliún cuairteoir i rith na bliana agus tiomsaíodh é seo trí chomhoibriú le príomhimeachtaí cathrach agus trí
rannpháirtíocht mhéadaithe na ngeallsealbhóirí agus na meán sóisialta. Socraíodh dhá fheachtas lasmuigh
chun feasacht ar bhranda a thógáil agus chun na sócmhainní atá ar fáil a úsáid lena n-áirítear cuaillí meitreo,
painéil dhigiteacha, scáthláin bus, boscaí bruscair cliste agus Meirgí lamppost. Tacaíodh leis an ábhar láidir
digiteach a theastaíonn don láithreán agus d’fheachtais lasmuigh trí íomhánna a thógáil agus ábhar físe a
bhainistítear tríd an gcóras Bainistíochta Sócmhainní Digiteacha. Thacaigh Dublin.ie le rannpháirtíocht le
toscaireacht idirnáisiúnta, cur chun cinn imeachtaí faoi stiúir na cathrach mar Fhéile Naomh Pádraig, Féile
Bród, Seachtain Tosaithe Bhaile Átha Cliath, feachtas Soilse Chathair Bhaile Átha Cliath agus Féile na
hAthbhliana.
Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth
Rinne foireann Forbartha Eacnamaíochta ceithre shuirbhé Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth a phleanáil agus
a dhéanamh i rith na bliana. Tá 3,700 duine cláraithe ar an bpainéal. Chabhraigh na torthaí le ceapadh
beartais agus le cinnteoireacht bunaithe ar fhianaise. Ba iad téamaí na suirbhéanna Cathair Dhigiteach,
Iompar, Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail agus An Plean Corparáideach 2020 go 2025. Scaipeadh
torthaí an tsuirbhé go forleathan agus tá siad ar fáil ar an suíomh Gréasáin corparáideach.
Imeachtaí agus Comhdhálacha Eacnamaíochta
Tacaíocht foireann Forbairt Eacnamaíochta 30 imeachtaí agus comhdhálacha a cinn na ceithre philéar den
straitéis gheilleagrach, forbairt dhaonna, áit a dhéanamh agus braislí, cur chun cinn agus infheistíocht agus
nuálaíocht agus claochlú a chur chun cinn ar fud na cathrach.

Cruinniú Mullaigh Printíseachta
Mar thacaíocht d’obair an Choiste um Beartas Straitéiseach Eacnamaíoch agus Fiontar eagraíodh Cruinniú
Mullaigh Printíseachta i mí na Samhna, inar chuir lucht déanta beartas ar leibhéal Eorpach agus náisiúnta,

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 86

fiontair shóisialta agus eagraíochtaí tacaíochta leis an gcomhthuiscint ar gheilleagar na bhfiontar sóisialta
atá ag teacht chun cinn sa geilleagar áitiúil agus náisiúnta.
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse 2019
Rinne foireann na hOifige Fiontar Áitiúil Cathair Bhaile Átha Cliath seachadadh agus sháraigh siad i go leor
cásanna na spriocanna a leagadh síos chun tacú le micreaghnóthas luathchéime agus atá ag fás i gcathair
Bhaile Átha Cliath. Tá Fiontraíocht Éireann ag críochnú na bhfigiúirí a bhaineann le gach ceann de na
príomhspriocanna atá leagtha síos do chathair Bhaile Átha Cliath, ach luaigh siad a leibhéal ard sástachta le
feidhmíocht an LEO agus mhol siad obair chrua na foirne. Chuir an obair a rinneadh in 2019 tacaíochtaí
spriocdhírithe ar fáil, ar bhain na céadta duine leas astu chun poist a chruthú trí ghnólachtaí nuathionscanta
agus scálaithe céim luath. Cuireadh siopa chéad stad ar feadh na bliana ar fáil do na céadta duine a bhí ag
tosú agus ag scálú a gcuid micreaghnóthas.
Seachtain Fiontar Áitiúil
Tionóladh an ceathrú Seachtain Fiontraíochta Áitiúil a chomhordaíodh go náisiúnta sa chéad seachtain de
Mhárta. Chuir an Oifig Fiontar Áitiúil Cathair Bhaile Átha Cliath clár saibhir imeachtaí ar fáil ar théamaí
éagsúla a tionóladh in ionaid ar fud éiceachóras Bhaile Átha Cliath d’ionaid fiontar agus d’ionaid chathrach.
Mar chuid de bhrandáil agus chur chun cinn na Seachtaine Fiontar Áitiúil úsáideadh cuaillí Metro, painéil
agus meirgí cathrach chomh maith le cainéil meán sóisialta, raidió agus preas.
Tionscadail Chaipitil críochnaithe nó tosaithe
Thacaigh an Oifig Fiontar Áitiúil le Cathair Bhaile Átha Cliath leis na pleananna chun Ionad Fiontar Guinness
a leathnú agus d’ullmhaigh sí tuarascálacha do chomhairleoirí bainistíochta agus cathrach maidir leis an
togra seo.
Plean Fiontar Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go 2020
Ionchur na hoifige um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar i bhforbairt doiciméad straitéise náisiúnta, lena
n-áirítear Plean Fiontar Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go 2020, trí rannpháirtíocht in obair an choiste
feidhmithe. Leanann an doiciméad seo ó Phlean Gníomhaíochta Bhaile Átha Cliath do Phoist 2016-2018 a
leag amach 1,010 gníomh chun tacú le cruthú post agus chun téarnamh geilleagrach a luathú, agus
cruthaíodh 95,300 thar an tréimhse a sháraigh na spriocanna a leagadh síos.
Plean Fiontar Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go 2020
Ionchur na hoifige um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar i bhforbairt doiciméad straitéise náisiúnta, lena
n-áirítear Plean Fiontar Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go 2020, trí rannpháirtíocht in obair an choiste
feidhmithe. Leanann an doiciméad seo ó Phlean Gníomhaíochta Bhaile Átha Cliath do Phoist 2016-2018 a
leag amach 1,010 gníomh chun tacú le cruthú post agus chun téarnamh geilleagrach a luathú, agus
cruthaíodh 95,300 thar an tréimhse a sháraigh na spriocanna a leagadh síos.
Plean Gníomhaíochta Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 2019
Thacaigh an fhoireann Forbartha Eacnamaíochta le hobair an ghrúpa Comhairleach ar a bhfuil ball den
Choiste um Beartas Straitéiseach Eacnamaíochta agus Fiontair agus den Choiste Forbartha Pobail Áitiúil
(CFPÁ) chun 143 gníomh a fhorbairt chun tacú leis na 12 sprioc ardleibhéil. Chuimsigh an obair seo 24
chairt a nuashonrú ag soláthar próifílí eacnamaíocha sóisialta a tógadh ó dhaonáireamh 2016.
Cláir / Tionscadail nó Tionscnaimh nua a rinneadh le linn 2019
MODOS - Oiliúint ar Gheilleagar Ciorclach
D'oibrigh foireann Forbartha Eacnamaíochta le hOifig Réigiúnach Oirthear Lár Tíre chun próiseas a threorú
le páirtithe leasmhara seachtracha chun clár oiliúna a fhorbairt d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide chun
cabhrú leo a ngnóthaí a phromhadh sa todhchaí trí fhreagairt ar éilimh gheilleagair chiorclaigh.
Fiontar Sóisialta
Seachadadh clár iomlán oibre faoi threoir an Choiste Fiontar Sóisialta atá mar ghrúpa oibre den Choiste um
Beartas Straitéiseach Eacnamaíoch agus Fiontair. Reáchtáladh Dámhachtainí Fiontar Sóisialta Chathair
Bhaile Átha Cliath agus seachadadh píolótach eacnamaíoch agus reáchtáladh dhá imeacht an-rathúil i
bhFiontar Sóisialta Cistine Glas Baile Bhailcín agus san Ionad Athfhionnachta Baile Munna. Rinneadh
suirbhé freisin ar na 19 duine a fuair Gradam Fiontar Sóisialta Chathair Bhaile Átha Cliath roimhe seo.
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Caidreamh Idirnáisiúnta
Lean an tAonad Caidrimh Idirnáisiúnta ag díriú ar chaidrimh idirnáisiúnta atá ann cheana trí naisc a neartú le
Deirfiúracha atá ann cheana trí thionscnaimh atá comhthairbheach, malartuithe forbartha cultúrtha,
oideachais agus eacnamaíocha. Feidhmíonn an tAonad mar chéad phointe teagmhála do thoscaireachtaí
cuairte gnó agus rialtais ó chathracha domhanda eile agus le hoifigigh comhairle a bhfuil ról acu i
gcaidreamh idirnáisiúnta.
Seo thíos roinnt gníomhaíochtaí a tharla le linn 2019:

Béising (Nasctha le BÁC)
Ag leanúint ó Chlár Malartaithe Pearsanra na Síne i mBéising in 2018, threoraigh an Leas-Ardmhéara
toscaireacht bheag ar chuairt oifigiúil ar Bardas Béising. Tá baint ghníomhach ag údaráis áitiúla sa dá
chathair le tacú le comhoibriú feabhsaithe idir an dá chathair.
Thug toscaireacht ó Choimisiún Bardasach Bainistíochta Uirbí Béising cuairt ar Bhaile Átha Cliath chun
bualadh le foirne sa Roinn Comhshaoil & Iompair chun foghlaim faoi fheidhmeanna bainistíochta agus córais
sórtála agus diúscartha dramhaíola agus freisin na beartais, na dlíthe agus na rialacháin ábhartha a
bhaineann le bainistíocht dramhaíola.
Baile Átha Cliath, Ohio, SAM (Comhaontú Cairdiúil)
Thug an Méara agus an Leasmhéara as Baile Átha Cliath, Ohio cuairt ar Bhaile Átha Cliath agus bhuail siad
leis na foirne Ardmhéara, Príomhfheidhmeannach, Forbartha Eacnamaíochta & Fiontar agus Baile Átha
Cliath Cliste agus na nDugaí Cliste.
Cuairteanna Idirnáisiúnta an Ardmhéara
Beirlín
Tugadh cuireadh don Ardmhéara freastal ar cheiliúradh oifigiúil Chomóradh 30 Bliain na Réabhlóide
Síochánta agus titim Bhalla Bheirlín mar aoi ar Mhéara Rialaithe Bheirlín, an Ghearmáin.
Londain
Tugadh cuireadh don Ardmhéara freastal ar 8ú Cruinniú Mullaigh Méaraí Phríomhchathair an AE i Londain.
Shínigh Méaraí 28 bpríomhchathair - ina bhfuil 40 milliún duine - dearbhú comhpháirteach chun tiomantas a
thabhairt gach a bhféadfaidís a dhéanamh chun dul i ngleic le héagothroime, aghaidh a thabhairt ar an
ngéarchéim aeráide agus leanúint ar aghaidh ag obair i ndlúthchomhar chun saol ár saoránach uile a
fheabhsú.
Toscaireachtaí isteach
Rinne an tAonad Caidrimh Idirnáisiúnta bainistíocht ar líon mór iarratas ó chathracha, ambasáidí agus ranna
rialtais chun toscaireachtaí a óstáil i mBaile Átha Cliath. Tá liosta thíos de roinnt de na toscaireachtaí ar
cuireadh fáilte rompu go Baile Átha Cliath i rith na bliana chun bualadh le ceannairí cathrach, oifigigh agus
geallsealbhóirí chun eolas agus dea-chleachtas a roinnt ar ghnéithe éagsúla den saol agus den ghnó i
mBaile Átha Cliath.













California
Béising
An Iorua
Ceanada
Catalóinis
Columbia
Baile Átha Cliath, Ohio
Comhairle Cathrach Ghlaschú
Atlanta
Shanghai
Seattle
An Ghréig
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Turasóireacht Ghnó
Mar chuid de mhisean na cathrach tairbhí turasóireachta eacnamaíocha agus gnó a ghiniúint, fuair roinnt
comhdhálacha idirnáisiúnta a óstáil i gcathair Bhaile Átha Cliath le linn 2019 tacaíocht trí fháiltiú cathartha nó
trí shócmhainní fógraíochta lasmuigh na cathrach a úsáid chun cabhrú le cur chun cinn na comhdhála agus
chun fáilte a chur roimh an iliomad toscairí chuig Baile Átha Cliath.
Líonraí Eorpacha
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina ball de EUROCITIES, ar líonra de chathracha móra na hEorpa
a bhfuil a mbaill ina rialtais tofa áitiúla agus cathrach i gcathracha móra na hEorpa. Tugann sé le chéile
rialtais áitiúla os cionn 140 de na cathracha is mó san Eoraip agus os cionn 45 cathair chomhpháirtíochta, a
rialaíonn eatarthu 130 milliún saoránach ar fud 39 tír. Ghlac an Chomhairle Cathrach páirt ghníomhach i
roinnt imeachtaí a eagraíodh tríd an líonra seo.
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CÓRAIS FAISNÉISE

Córais Faisnéise
Seachadann Roinn Córais Faisnéise (CF) na Comhairle Cathrach seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus
cumarsáide do níos mó ná 4,200 úsáideoir ag 170 áit ar fud na cathrach. Tacaíonn raon córais agus
próiseas Teicneolaíochta Cumarsáide Faisnéise (TCF) le níos mó ná 500 seirbhís atá ar fáil do shaoránaigh
agus do chuairteoirí Bhaile Átha Cliath. Cuirtear na seirbhísí seo ar fáil faoin gComhaontú Leibhéal Seirbhíse
(CLS) a comhaontaíodh leis na Ranna cliant ag baint úsáide as caighdeáin bunaithe ar Leabharlann
Bonneagair Teicneolaíochta Faisnéise (LBTF) chun seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear comhaontuithe
foirmiúla ar leibhéal seirbhíse inmheánach agus seachtrach. Tá straitéis corparáideach TCF le húinéireacht
láidir gnó mar bhonn agus taca le seachadadh seirbhísí TCF. Úsáidtear feidhmchláir agus crua-earraí atá
chun tosaigh sa tionscal chun tacú leis an straitéis seo, lena n-áirítear príomhghnéithe de shraith r-ghnó
Oracle, a chuimsíonn Airgeadas agus Bainistíocht Caidrimh le Custaiméirí. Úsáidtear freastalaithe
cnuasaithe leibhéal fiontar le teicneolaíocht Líonra Limistéar Stórála fíorúilithe ardfheidhmíochta chun réitigh
athléimneacha a sholáthar.
Tá an Roinn CF struchtúrtha timpeall ar aonaid fheidhmiúla éagsúla a oibríonn go dlúth le chéile chun an
tseirbhís iomlán a sholáthar.
Is iad na haonaid seo:
•
•
•
•
•

Bainistíocht agus Soláthar Cláir
Tacaíocht Feidhmchláir agus Bainistíocht Eolais
Seirbhísí Teicniúla
Bainistíocht Leibhéal Seirbhíse, Comhaontú Leibhéal Seirbhíse, Bainistíocht Teagmhas agus
Ríomhaireacht Úsáideora Deiridh

Bainistíocht clár
Tá an t-aonad seo freagrach as bainistíocht clár agus tionscadal CF tionscadail ghaolmhara. Úsáideann sé
teicnící Mapála agus Feabhsúcháin Próisis Ghnó chun córais nua a fhorbairt agus uasghrádú a dhéanamh
ar chórais atá ann cheana. De réir na gcaighdeán a ghlac an chuid eile den eagraíocht, úsáideann an taonad seo creat CEBT (Comhlacht Eolais um Bainistíocht Tionscadal) i mbainistiú tionscadal.
Le linn 2019, ceithre cinn déag CF rinne an t-aonad seo bainistíocht ar thionscadail ghaolmhara. Ina measc
bhí tionscadail chorparáideacha mhóra go tionscadail bhonneagair agus rannacha teicniúla. Ullmhaíodh
cásanna gnó sular cuireadh tús leis an tionscadal agus táirgeadh tuarascálacha Réadaithe um Measúnú
Sochair tar éis dhúnadh an tionscadail. Forbraíodh pleananna fadtéarmacha tionscadail agus soláthair.
Leanann roinn CF uirthi ag úsáid creataí na hOifige um Sholáthar Rialtais (OSR) agus tairiscintí díreacha na
Comhairle Cathrach dá soláthairtí TCF in 2019.

Tacaíocht Feidhmchláir agus Bainistíocht Eolais
Tá an t-aonad Bainistíochta Feidhmchlár freagrach as córais bhogearraí ríomhaireachta corparáideacha
agus rannacha a sholáthar agus tacú leo. Cinntíonn baill foirne san aonad go bhfuil córais Teicneolaíochta
Faisnéise ar fáil, go dtáirgeann siad tuarascálacha córais agus comhaid aschuir, go riarann siad bunachair
sonraí, go gcuireann siad athruithe i bhfeidhm agus go ndéanann siad conarthaí tacaíochta tríú páirtí a
bhainistiú. Soláthraíonn siad tacaíocht ag baint úsáide as caighdeáin LBTF dea-chleachtais do raon mór
córas corparáideach agus roinne. Cuirtear tacaíocht ar fáil freisin do Chórais Faisnéise Geografaí (CFG)
agus don BI corparáideach, a cuireadh i bhfeidhm i roinnt príomhréimsí. Cuimsíonn an réimse seo an tAonad
Tacaíochta TF Airgeadais freisin.
Seirbhísí Teicniúla

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 90

Tá an tAonad Seirbhísí Teicniúla freagrach as cothabháil agus feabhsú an TF theicniúil. bonneagar a
theastaíonn chun tacú leis an raon mór seirbhísí TF agus córais i bhfeidhm ar fud na heagraíochta.
Cuimsíonn sé seo bainistíocht agus tacaíocht líonra, freastalaí agus deisce. Seachadtar an tacaíocht seo trí
chaighdeáin seachadta seirbhíse atá bunaithe ar LBTF, a chuimsíonn Bainistíocht Fadhbanna, Bainistíocht
Saincheisteanna, Bainistíocht Iarratas, Bainistíocht Acmhainne agus Bainistíocht Athraithe agus Scaoilte.
Tá an t-aonad seo freagrach freisin as Slándáil Faisnéise a sholáthar chun rúndacht, sláine agus
infhaighteacht na gCóras Faisnéise a chinntiú laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Soláthraíonn siad timpeallacht TCF um Athshlánú Tubaiste agus Leanúnachas Gnó don eagraíocht agus
oibríonn siad go gníomhach le grúpaí Bainistíochta Riosca ar fud na heagraíochta chun é seo a chomhordú.
Tá roinnt seirbhísí bainistithe agus conarthaí nideoige i bhfeidhm ag an Roinn CF chun na sainleibhéil
tacaíochta atá riachtanach ar ár mbonneagar teicniúil a sholáthar. Rinneadh athbhreithniú ar na seirbhísí
agus na conarthaí seo mar chuid den timthriall soláthair i rith na bliana.
Bainistíocht Leibhéal Seirbhíse
D'éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath LBTF (Leabharlann Bonneagair Teicneolaíochta
Faisnéise) a chur i bhfeidhm mar chreat bainistíochta seirbhíse. Is creat é LBTF chun seirbhísí TF don ghnó
a aithint, a phleanáil, a sheachadadh agus tacú leo.
Is iomaí sochar a bhaineann le húsáid LBTF d’eagraíocht lena n-áirítear:
• Seirbhísí TF feabhsaithe
• Costais laghdaithe
• Sástacht chustaiméirí a fheabhsú trí chur chuige níos gairmiúla i leith seachadadh seirbhíse
• Táirgiúlacht fheabhsaithe
• Úsáid fheabhsaithe scileanna agus taithí
• Seachadadh feabhsaithe seirbhíse tríú páirtí.
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse
Déanann an Roinn CF bainistíocht ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil ar fud na Comhairle Cathrach trí CLS
sínithe idir an Roinn CF agus an Roinn tacaithe.
Luann an Comhaontú Leibhéal Seirbhíse cad iad na seirbhísí a chuirtear ar fáil; cad iad na suíomhanna a
dtacaítear leo; ról agus freagrachtaí na bpáirtithe uile (lena n-áirítear 3ú páirtithe más infheidhme);
infhaighteacht seirbhíse agus iontaofacht agus faisnéis tacaíochta seirbhíse lena n-áirítear bainistíocht
eachtraí, bainistíocht fadhbanna, bainistíocht athraithe agus bainistíocht scaoilte
Bainistíocht Teagmhas
Tá Deasc Seirbhíse tiomnaithe againn a dhéanfaidh dul chun cinn eachtraí a thaifeadadh agus a bhainistiú
go dtí go ndúnfar é. Sanntar uimhir thagartha uathúil do gach glao mar aon le tosaíocht A, B, C nó D
bunaithe ar shraith critéar sainithe
In 2019, rinne an Roinn CF bainistíocht ar 29,000 eachtra agus iarratas agus baineadh amach 99.88% den
tseirbhís iomlán. 405 athrú curtha i gcrích (72 mór, mionaoiseach 107, caighdeán 226).
Ríomhaireacht Úsáideora Deiridh
Mar chuid den bheartas Ríomhaireachta Úsáideora Deiridh, tá roinnt Aonad TF Áitiúil bunaithe againn arna
mbainistiú ag Bainisteoirí Cuntas Roinne CF ag leibhéal Oifigeach Sinsearach Córais. Tá Bainisteoirí
Cuntas freagrach as foireann daoine, a chuirtear le chéile de ghnáth ó úsáideoirí gnó áitiúla agus ó
fhoireann na Roinne CF. D’éirigh go han-mhaith leis an gcumasc seo d’eolas teicniúil agus gnó chun
Seirbhísí TF ar ardchaighdeán a sholáthar i ngach ceann de na ranna atá clúdaithe. Faoi láthair tá aonaid
TF áitiúla i dTithíocht, Briogáid Dóiteáin, Pleanáil, Comhshaol agus Iompar agus Cultúr, Áineas agus
Seirbhísí Eacnamaíocha (CÁSE)
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ACMHAINNÍ DAONNA AGUS SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

Acmhainní agus Earcaíocht
Bhí leibhéal ard gníomhaíochta in acmhainní agus earcaíocht in 2019. Chuir tiomantais straitéiseacha agus
oibríochta na heagraíochta é seo in iúl mar a chinn agus a cheadaigh an Príomhfheidhmeannach leis an
mbainistíocht shinsearach.
D'oibrigh an Roinn Acmhainní Daonna le bainistíocht ar fud na heagraíochta chun a gcuid riachtanas
acmhainní a sheachadadh i gcomhthéacs pleananna seachadta seirbhíse. Chuige sin tugadh faoi chlár
acmhainní agus earcaíochta i réimsí mar thithíocht, seirbhísí do dhaoine gan dídean, páirceanna, spóirt,
bóithre agus trácht, athrú aeráide agus leabharlanna.
Chun tacú leis an gclár seo, reáchtáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 85 comórtas earcaíochta ar fud
trí chatagóir fostaíochta na Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil (RTPRÁ) de Chléireachas /
Riarachán, Gairmiúil / Teicniúil agus Oibríochtúil / Allamuigh i 2019. Seo thíos sampla de chomórtais trasna
na catagóirí seo:
Cléir/Riar

Oibríochtúil / Allamuigh /
BDB

Gairmiúil / Teicniúil

Oifigeach Riaracháin

comhraiceoir dóiteáin

Innealtóir Cúnta

Cigirí Togála

Oibritheoir Ginearálta

Céimithe Gairmiúla

Oifigeach Tacaíochta Tithíochta

Meicneoir Feisteoir

Pleanálaí Feidhmiúcháin

Oifigeach Páirceanna Dúiche

Oibrithe Ginearálta (Tiománaí)

Teicneoir, Grád 1

Taighdeoir Maoine & Teidil

Oifigeach Stáisiúin (BDB)

Ailtire Feidhmiúcháin

Oifigeach Cléireachais

Freastalaithe Fóirithinte

Comhordaitheoir um Athrú Aeráide

Oifigeach Rothaíochta agus Siúil

Cigire Cúnta

Oifigeach Sláinte Comhshaoil

Cuntasóir Sinsearach

Pluiméir Ceardaíochta

Oifigeach Feidhmiúcháin Eolaíochta

Bainistíocht Shinsearach
In 2019, d’fhógair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, agus
líon siad roinnt post lárnach sa bhainistíocht shinsearach lena n-áirítear Príomhoifigeach Dóiteáin,
Bainisteoir Maoine Corparáidí agus Leabharlannaí Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Earcaíocht Dhigiteach
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a hardán earcaíochta digití isteach in 2019 mar chuid dá
tiomantas chun seachadadh seirbhíse a fheabhsú do gach iarrthóir.
Ba chóir a thabhairt faoi deara gur tharla acmhainní agus earcaíocht i gcomhthéacs timpeallacht oibríochta
dhúshlánach le roinnt fachtóirí a raibh tionchar acu ar chumas na Comhairle fostaithe a earcú agus a
choinneáil ar fud gach grád agus dá bhrí sin freastal ar an éileamh ar acmhainní foirne.
Is é líon na bhfostaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, a cuireadh ar ais chuig an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an 31 Nollaig 2019, ag 5,961 (Líon na gComhaireamh). Léiríonn sé
seo méadú beag de 1.9% nó 111 fostaí ag deireadh na bliana 2018 (Líon na gCuide 5,850).
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An Oifig Comhionannais
I rith 2019 chomhoibrigh an Oifig Comhionannais le Líonra Foirne LADT + na Comhairle agus Líonra
Comhionannais Trasinscne na hÉireann (LCTÉ) chun Beartas agus Treoirlínte um Aitheantas Inscne agus
Slonnachta na Comhairle a seoladh i mí na Bealtaine a dhréachtú. Cuireadh áiseanna inscne neodrach ar
fáil in Oifigí na Cathrach i mí na Nollag 2019.
Lean an Oifig ar aghaidh lena rannpháirtíocht le clár Rochtana ar Phrintíseacht Bhaile Átha Cliath na
hOllscoile Teicniúil (OT). Cuireadh cóiríocht ar shocrúcháin oibre do rannpháirtithe an chláir a tharraingítear
ó dhaoine óga atá i mbaol má tá siad faoi mhíbhuntáiste sóisialta nó eacnamaíoch.
Chomhoibrigh an Oifig freisin le EmployAbility ar scéim phíolótach chun deiseanna fostaíochta a sholáthar
do dhaoine faoi mhíchumas. Is eagraíocht é EmployAbility a thacaíonn le daoine faoi mhíchumas fostaíocht
a fháil agus a choinneáil. Tionóladh agallaimh agus tairgeadh conradh 6 mhí d’Oifigeach Cléireachais
Sealadach do 12 dhuine. Tairgeadh poist bhuana do rannpháirtithe atá faoi réir seirbhíse sásúla.
Ina theannta sin, chuir an Oifig tús le hobair ar Bheartas agus Treoirlínte Faisnéise Inrochtana a dhréachtú
don Chomhairle. Tabharfaidh sé seo treoir maidir le hinrochtaineacht ár gcuid faisnéise agus cumarsáide a
mhéadú d’úsáideoirí seirbhíse faoi mhíchumas agus liostaítear ann freisin ionaid inrochtana atá ar fáil don
Chomhairle le haghaidh cruinnithe, oiliúna agus imeachtaí eile.
Leantar ag eagrú ranganna Teanga Chomharthaíochta na hÉireann d’fhostaithe na Comhairle agus
eagraíonn an Oifig ciorcail chomhrá rialta freisin chun cabhrú leo siúd a ndearnadh oiliúint orthu inniúlacht i
dTeanga Comharthaíochta na hÉireann a choinneáil.
Chomhordaigh an tOifigeach Comhionannais dréachtú Phlean Forfheidhmithe Dualgas Earnála Poiblí na
Comhairle agus oibreoidh sé le comhairleoir comhionannais agus ranna áitiúla ar phleananna
gníomhaíochta roinne ar leith.
Caidreamh idir Fostaithe & Caidreamh Tionsclaíoch
Le linn 2019, lean an Roinn Acmhainní Daonna de bheith ag plé leis an mbainistíocht, leis an bhfoireann,
leis na Ceardchumainn agus le comhlachtaí seachtracha ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar athrú
eagraíochtúil, díospóidí tionsclaíocha a réiteach agus comhlíonadh le beartais chorparáideacha agus foirne
a chinntiú.
Lean an Chomhairle Cathrach ag dul chun cinn roinnt tograí athraithe faoi Chomhaontuithe Cobhsaíochta na
Seirbhíse Poiblí 2018 - 2020. Ina measc bhí:



Aontú go mbunófar píolótach sa Lárcheantar maidir le hathstruchtúrú na Seirbhíse Feighlíochta
Tithíochta.
Athbhreithniú ar an tSeirbhís Maor Bruscair maidir le hathstruchtúrú agus ceapachán beartaithe
Bainisteoir Maor Bruscair ag leibhéal Grád 6.

Is iad na hathbhreithnithe eile a thosaigh in 2019 ná:
1) Seirbhísí Leabharlainne
2) Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
3) Rannóg Luachálaithe Cathrach
D'oibrigh an tAonad Caidrimh le Fostaithe go dlúth leis na Ranna agus na bainisteoirí go léir chun a chinntiú
go mbaintear amach bearta táirgiúlachta. Bhí bainistíocht tinrimh fós mar thosaíocht ard i 2019. Lean an
Roinn Acmhainní Daonna ag cur forálacha caighdeánaithe Scéim Shaoire Bhreoite Aonair na Seirbhíse
Poiblí agus an Phrótacal Breoiteachta Criticiúil i bhfeidhm.
Sláinte, sábháilteacht agus leas san ionad oibre
Cothaíonn agus coinníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath straitéis feabhsúcháin leanúnaigh ina
tiomantas do shábháilteacht, shláinte agus leas fostaithe (SLF), ar aon dul le reachtaíocht agus deachleachtas sláinte agus sábháilteachta. Le linn 2019, thug bainistíocht na Comhairle ceannaireacht
thiomanta maidir le cultúr láidir sláinte agus leasa sábháilteachta a chur chun cinn san ionad oibre. Lean an
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oifig sláinte agus sábháilteachta corparáidí (OSSC) ag déanamh monatóireachta ar fheidhmíocht SLF ag an
obair i gcoinne caighdeán idirnáisiúnta mar phríomhthosaíocht.
In 2019 chomhordaigh oifig OSSC Clár Scagtha Sláinte corparáideach don fhoireann. Chuaigh 1205 fostaí
de chuid na Comhairle Cathrach faoin bpróiseas scagtha seo. In 2020 tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath ag tnúth le Tionscnamh Sláinte & Folláine breise a fhorbairt don fhoireann.
In 2019, d’fhorbair an Chomhairle a córais bhainistíochta sábháilteachta a thuilleadh de réir an chaighdeáin
idirnáisiúnta. Mar thoradh air seo rinneadh feabhsúcháin ar sheirbhís SLF do Ranna ar fud na Comhairle.
Díríodh in 2019 ar ghnéithe lárnacha de leas agus riachtanais na bhfostaithe le tionscnaimh spriocdhírithe.
Leathnaigh OSSC a inniúlacht, a hacmhainní agus a chórais ag tacú le leas na foirne a chuir ar chumas
úinéireachta níos mó agus bainistíocht riosca comhréireach ar fholláine agus folláine na foirne.
Tá tiomantas ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do chohórt oifigeach sláinte agus sábháilteachta
dea-oilte agus dea-acmhainní. Sanntar acmhainní do Ranna faoi mhaoirseacht agus threoir dhíreach
Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta Feidhmiúcháin Sinsearach, arna chomhordú tríd an Oifig Sláinte agus
Sábháilteachta Corparáidí. Chinntigh cohórt na n-oifigeach Sláinte & Sábháilteachta go neartaíodh leibhéal
an chomhairliúcháin le fostaithe, ar fud áiteanna oibre uile na Comhairle Cathrach, a d’éascaigh agus a chuir
chun cinn rannpháirtíocht na bhfostaithe ina sábháilteacht, sláinte agus leas féin.
In 2019 neartaíodh struchtúr na foirne corparáideacha sláinte agus sábháilteachta freisin nuair a ceapadh
roinnt acmhainní breise. D'éascaigh sé seo treoirlínte oibríochta caighdeánacha breise a ghlacadh agus iad
ag obair le Ranna na Comhairle chun a leibhéal comhlíonta le reachtaíocht agus oibleagáidí SLF a fheabhsú
go leanúnach. Tá sé tábhachtach go gcinntíonn an Chomhairle cur chuige eiseamláireach i leith bainistíocht
riosca agus go ndearna conraitheoirí, soláthraithe, comhpháirtithe agus soláthraithe seirbhíse é seo a
thaispeáint agus a sheachadadh laistigh de shlabhra soláthair na Comhairle.
Choinnigh an Chomhairle a taifead láidir sábháilteachta i rith 2019 nuair a rinneadh teagmhais timpistí agus
neastimpistí a bhainistiú mar thosaíocht. Díríodh gníomhaíochtaí chun an ráta timpistí agus an líon timpistí a
laghdú. Rinneadh nósanna imeachta a neadú a thuilleadh chun a chinntiú go ndírítear go díreach ar
acmhainní chun an laghdú a uasmhéadú, go háirithe i gcásanna eachtraí tromchúiseacha féideartha.
Eagraíodh níos mó ná 850 lá oiliúna éigeantach in 2019. Rinneadh níos mó ná 150 cás faireachais agus
atreoraithe sláinte ceirde a bhainistiú leis an soláthraí seirbhíse sláinte ceirde ceaptha.
Glacann OSSC páirt i saincheisteanna earnáil níos leithne na n-údarás áitiúil agus saincheisteanna náisiúnta
a mbíonn tionchar acu ar SLF. Is cuid é seo de rannchuidiú tábhachtach na Comhairle chun cuidiú le
feabhsúcháin a spreagadh i bhfeidhmíocht SLF in údaráis áitiúla lena n-áirítear laistigh den Chomhairle féin.
Maidir leis seo, lean an Chomhairle ar aghaidh in 2019 lena hionadaíocht agus lena comhéadan le
príomhpháirtithe leasmhara seachtracha amhail an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, cuideachtaí fóntais
agus grúpaí údaráis áitiúla earnála d’fhonn a chinntiú go bhfaigheann socruithe agus ceanglais in earnáil na
nÚdarás Áitiúil dea-chleachtas.
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tnúth le 2020 le muinín ó thaobh sábháilteachta agus sláinte
de.
Foghlaim, Forbairt agus Bainistíocht Feidhmíochta
Is gné lárnach í oiliúint agus forbairt foirne lena chinntiú go bhféadfaidh an Chomhairle agus a cuid fostaithe
freagairt go tapa agus go héifeachtach ar chúinsí athraitheacha.
Le linn 2019, sheachaid an tAonad Feidhmíochta agus Forbartha cláir fhorbartha d’fhostaithe ar leibhéil
éagsúla ar fud na heagraíochta. Is é an aidhm atá leis na cláir chun cur le feidhmíocht agus cumas na
bhfostaithe ina róil reatha agus a fhorbairt na hinniúlachtaí agus na scileanna a theastaíonn a slite beatha a
chur chun cinn laistigh den Chomhairle Cathrach. Cuireadh réimse idirghabhálacha oiliúna agus forbartha
eile ar fáil don fhoireann lena n-áirítear Scéim Cúnaimh Oideachais / Scoláireachta, Cláir Ionduchtaithe agus
Treoshuímh, cúrsaí oiliúna modúlach agus A-Z de chlár rialtais áitiúil.
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Tionscadal CoreHR.
In 2019 lean an Chomhairle Cathrach leis an obair ullmhúcháin a theastaíonn chun tabhairt isteach córas
comhtháite Acmhainní Daonna agus Párolla. Is tionscadal céimnithe é seo atá mar chuid den Chlár
Náisiúnta AD Chomhroinnt agus Párolla.

Seirbhísí Corparáideacha
An Ghaeilge
Lean an tAonad Forbartha Gaeilge lena chuid oibre le linn 2019, ag cuir tacaíocht ar fáil don Chomhairle
chun Seirbhíse do Chustaiméirí ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a sholáthair.
Lean an tAonad Forbartha Gaeilge i rith 2019 le seirbhísí Choláiste na hÉireann / Gaelchultúr a fhostú chun
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil a sholáthar dár bhfoireann. Le linn na bliana, ghnóthaigh 27 ball foirne
dámhachtainí Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ag leibhéil 3, 4, 5 & 6. Tugann sé seo líon na foirne
a ghlac páirt san oiliúint seo go dtí os cionn 100 ó 2015.
Ina theannta sin, leanann An tAonad Forbartha Gaeilge air ag soláthar oiliúna Feasachta Teanga, ag éascú
malartú teanga Caife agus Comhrá go seachtainiúil, ag eagrú Seimineár bliantúil Tionól Lae. Tá sé mar
aidhm sna himeachtaí thuas, líon na bhfostaithe atá toilteanach agus ábalta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge a
mhéadú. Soláthraíonn An tAonad Forbartha Gaeilge cúnamh praiticiúil, comhairle agus tacaíocht do gach
Roinn ar bhonn laethúil, lena chinntiú go bhféadfaidh an Chomhairle a tiomantas chun seirbhísí Gaeilge ar
ardchaighdeán a sholáthar dár gcustaiméirí.
Seirbhísí do Chustaiméirí
Soláthraíonn Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath pointe teagmhála
amháin do chustaiméirí agus do shaoránaigh, trí bhealaí éagsúla cumarsáide, lena n-áirítear teileafón,
ríomhphost, comhrá gréasáin agus seirbhís buail isteach, áit ar féidir le custaiméirí a ngnó a dhéanamh agus
faisnéis a fháil faoi Bhaile Átha Cliath Comhairle Cathrach agus a seirbhísí.
In 2019 d’fhreagair Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí 188,000 glao agus freagraíodh 73.2% de na glaonna seo
laistigh de 30 soicind. Ba é an meánmhoill chun glao a fhreagairt ná 37 soicind. Bhí Ráta Réitigh Chéad
Teagmhála 62% (ag déileáil le custaiméirí, gan gá iad a aistriú chuig aon duine eile).
In 2019, Ionad Seirbhísí Custaiméirí:
• thóg sé beagnach 74,000 íocaíocht
• dhéileáil siad le 22,000 iarratas ar Chead Páirceála
• sheol siad 19,000 ríomhphost mar fhreagairt ar ríomhphoist a fuarthas
• logáil siad beagnach 20,000 iarratas ar Chothabháil Tithíochta le linn 2019
• níos mó ná 400,000 idirbheart curtha i gcrích thar raon bealaí rochtana do chustaiméirí.
Choinnigh an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí a “Mark-Q” don 11ú bliain as a chéile in 2019, leis an scór is
airde riamh. Ina theannta sin bhí an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí ar an ngearrliosta don Ghradam Marc
Q bliantúil, don 11ú bliain as a chéile, ag taispeáint go leanann sé ag feidhmiú ag leibhéal an-ard.
Aonad Trasfhoirmiú
Tá an tAonad Claochlaithe freagrach as clár athraithe agus claochlaithe san eagraíocht a fhorbairt agus a
chur i bhfeidhm, ag obair go dlúth leis na ranna go léir. Is iad aidhmeanna an chláir chlaochlaithe lena
chinntiú go gcuirtear seirbhísí ar fáil ar an mbealach is éifeachtaí do shaoránaigh agus ar an mbealach is
éifeachtaí don eagraíocht.
Feabhsú ar Sheachadadh Custaiméirí & Seirbhíse
Le linn 2019, threoraigh an tAonad Claochlaithe na tionscnaimh straitéiseacha seirbhíse do chustaiméirí
agus seachadadh seirbhíse a leanas a sainaithníodh i straitéis bainistíochta cainéal Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ‘Geataí ar ár Seirbhísí’ agus sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
2018-2020.


Oibriú le ranna chun ardán nua a fhorbairt chun seirbhísí ar líne a sholáthar do shaoránaigh.
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Oibriú le ranna agus Seirbhísí do Chustaiméirí chun eispéireas na gcustaiméirí sna hOifigí Cathartha
a fheabhsú trí chuntair phoiblí a shruthlíniú, tuilleadh seirbhísí a sholáthar ón Ionad Seirbhísí do
Chustaiméirí agus bainistíocht cuairteoirí a fheabhsú. Tugadh faoi chleachtadh mapála turas do
chustaiméirí le dearthóir seirbhíse taithí do chustaiméirí a ghabháil nuair a thagann isteach sna
hOifigí Cathartha agus tá sé seo in iúl don tionscadal athdheartha limistéar poiblí.
Ag obair le Seirbhísí do Chustaiméirí agus leis an Roinn IS chun ár gcórais teileafónaíochta a
uasghrádú agus a athdhearadh chun rochtain do chustaiméirí a dhéileálann leis an gcomhairle ar an
bhfón a fheabhsú.
Oibriú leis an Aonad Cumarsáide chun straitéis agus foireann uirlisí corparáideacha nua ar na meáin
shóisialta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun an úsáid is fearr a bhaint as an ardán
éabhlóideach seo chun rannpháirtíocht dhearfach agus cur chun cinn ár gcuid oibre.
Grúpa oibre trasrannach a threorú chun teimpléad a fhorbairt d’fhoirmeacha iarratais lena chinntiú
go bhfuil siad:
o Simplí agus furasta a thuiscint
o Cloí leis an “Treoir stíl Béarla simplí don tseirbhís phoiblí”
o Ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoinár Scéim Ghaeilge agus faoi na Rialacháin
Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS).
Athbhreithniú a dhéanamh ar ghearáin ó chustaiméirí chun réimsí le haghaidh feabhsúcháin
seirbhíse a aithint.
D'oibrigh muid le bainisteoirí seachadta seirbhíse chun tuairisciú ar an bPlean Bliantúil um
Sheachadadh Seirbhíse 2019 a fheabhsú agus tuarascálacha ráithiúla bunaithe ar fhianaise a
sholáthar don Chomhairle ar ár bhfeidhmíocht.
• D'oibrigh muid le hÚdaráis Áitiúla eile agus le comhlachtaí san earnáil phoiblí chun tacú le
tionscnaimh seirbhíse do chustaiméirí feabhsaithe agus bearta athchóirithe in ‘Ár Seirbhís Poiblí
2020’.

Tionscadal Comhdhlúthaithe Iosta - Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh
Le linn 2019 lean an tAonad Claochlaithe le hobair ar an bpróiseas chun Conraitheoir Oibreacha a sholáthar
d’Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh (IOCT) ag Bóthar Teampall Mhaighréide, Baile Munna. Faoi réir an
próiseas tairisceana a chríochnú go rathúil agus faoi réir maoinithe, táthar ag súil go dtosóidh an tógáil i lár
2020. Is é 19 mí an ré tógála a bhfuiltear ag súil leis agus beidh feistiú oifige ag teastáil sula bhféadfaidh an
t-iosta nua a bheith ag feidhmiú.
Le linn na céime mionsonraithe dearaidh den tionscadal d’oibrigh an tAonad Claochlaithe go dlúth leis na
ranna oibríochta agus le Foireann Dearaidh Comhtháite chun riachtanais a chinneadh agus an dearadh don
IOCT a fhorbairt. Rinneadh comhairliúcháin fhairsinge leis an bhfoireann, ceardchumainn, Comhairleoirí
agus geallsealbhóirí.
Cuirfidh an IOCT saoráidí oifige agus leasa nua-aimseartha ar ardchaighdeán ar fáil do níos mó ná 600 ball
foirne mar aon le siopaí comhroinnte saintógtha agus raon ceardlann corparáideach, scioból salainn agus
páirceáil dromchla agus ilstóir. Cuirfidh campas nua an iosta seirbhísí riachtanacha ar fáil mar bhóithre agus
cothabháil tráchta, bainistíocht dramhaíola, cothabháil tithíochta, uisce dromchla agus seirbhísí tuile agus
seirbhísí soilsithe poiblí don chathair. Tá ionad nua athchúrsála conláistí cathartha suite in aice leis an iosta
nua.
Tionscadal BETA
Is é CCBÁC BETA tionscnamh na Comhairle Cathrach chun:
 Trialacha nua a thriail, a thástáil agus a fhoghlaim chun dul i ngleic le dúshláin agus saincheisteanna
cathrach.
 Réitigh a chur i bhfeidhm chun inmharthanacht na Cathrach a fheabhsú.
 Tabhair spás do spás chun cineálacha cur chuige nuálacha a thriail
 Páirt a thabhairt do shaoránaigh saincheisteanna a aithint agus réitigh a dhearadh.
Leanadh le moltaí tionscadail a fháil i rith 2019 ó bhaill foirne, Chomhairleoirí, shaoránaigh, ghnóthais agus
thurasóirí - agus fuarthas níos mó ná 350 moladh go dtí seo. Tugadh tosaíocht dóibh seo gach ráithe, agus
rinneadh 9 saincheist / deis aonair a iniúchadh, ina raibh baill foirne ó 12 aonad / rannán den Chomhairle
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Cathrach páirteach. D’fhás pobal meán sóisialta ard-fhostaithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
BETA 30% go 11,000.
Bainistíocht Faisnéise
Cosaint Sonraí
Rinne an tAonad Bainistíochta Faisnéise comhordú le Ranna maidir le 162 iarratas ar rochtain ar shonraí.
Fuair an tOifigeach Cosanta Sonraí (OCS) fógra faoi 62 sárú sonraí agus chuir sé an Coimisiún um Chosaint
Sonraí ar an eolas maidir le 8 gcinn acu sin. Rinne an Coimisiún um Chosaint Sonraí iniúchadh amháin ar
nósanna imeachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Lean an tAonad Bainistíochta Faisnéise lena
chuid oibre le foireann Chlár Príobháideachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ag seachadadh
oiliúna freisin. Ghlac an OCS páirt ghníomhach i dtacú le Ranna chun Measúnuithe Tionchair
Príobháideachta Sonraí a dhéanamh agus chun aghaidh a thabhairt ar aon rioscaí a shainaithnítear i
measúnuithe den sórt sin. Chuaigh an OCS i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí maidir le
ceisteanna a d'ardaigh an CCS maidir le tionscadail agus teicneolaíochtaí éagsúla atá á n-úsáid laistigh de
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Tá líon na n-iarratas um Shaoráil Faisnéise chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag méadú i gcónaí.
Tháinig méadú 26% ar iarratais ar 2019 agus tháinig méadú 67% ar líon na n-iarratas ón bPreas. Tá méadú
58% tagtha ar líon na n-iarratas ar rochtain ar shonraí freisin.
Saoráil Faisnéise
Le linn 2019, chomhordaigh an tAonad Bainistíochta Faisnéise le Ranna maidir le 980 iarratas a fuarthas
faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.
Staitisticí um Shaoráil Faisnéise do 2019
Pearsanta

269

Neamhphearsanta

707

Measctha

4

Líon na n-iarrataí próiseáilte in 2019

980

Iarrataí Ceadaithe

393

Iarrataí Ceadaithe I bpáirt

259

Iarrataí diúltaithe

169

Iarrataí aistrithe

11

Iarrataí aistarraingthe

68

Iarrataí aistarraingthe ar déileáladh leo lasmuigh de SF

48

Iarrataí le haghaidh athbhreithniú Inmheánach faighte

41

Achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise

13

Líon na gcásanna beo ar an 31/12/2019

103
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Foinse na n-iarrataí
Preas
Gnó
Oireachtas
Foireann
Cliaint
Eile

254
36
19
11
405
49
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Gluais Téarmaí
AE

an tAontas Eorpach

B4b

Ballymun 4 Business

BCC

Bainistíocht Caidrimh le Custaiméirí

BDBÁC

Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

BIÉ

Bonneagar Iompair Éireann

BOOCBÁC

Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath

BRL

Ballymun Regenerated ltd

BSL

Bord Soláthair Leictreachais

BTD

Brath Taisí Daonna

CBS

An Coiste um Beartas Straitéiseach

CBSI

Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair

CCBÁC

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

CCÉ

Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann

CCÉRO

An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil

CCSGP

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail

CCT

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta

CCÚÁ

Cumann Comhaltaí na nÚdarás Áitiúil

CDUI

Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe

CEBT

Comhlacht Eolais um Bainistíocht Tionscadal

CF

Córais Faisnéise

Cf go CG

Cill Fhiontain go Cuas an Ghainimh

CFAU

Ciste Forbartha Athghiniúna Uirbigh

CFG

Córais Faisnéise Geografaí

CFPÁ

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

CFS

Crios Forbartha Straitéisí

CGTBÁ

An Ciste Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil

CI

Comhshaol agus Iompar

CIC -

Córais Iompair Chliste

CIO

Cathair Iarthuaisceart an Oirthuaiscirt

CLS

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse

COBÁC

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

CP

Comhchoiste Póilíneachta

CPÉ

Comhlachtaí Poiblí na hÉireann

CPP

Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí

CRÁÉ

Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann

CSFCBÁC

Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath

CSS

Ciste Struchtúir Stairiúla

CTD

Cumann Tithíochta Deonacha

CTDBÁC

Córas Teasa Dúiche Bhaile Átha Cliath

CTU

Creat-Treoir Uisce
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CUÚÁ

Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil

FAI-

Cumann Peile na hÉireann

FDDRBÁC

Feidhmeannach do Dhaoine gan Dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath

FEÉ -

Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann

FET

- Feithicil Earraí Trom

FILBÁC

Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath

FNOA

Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta

FSS

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

GABÉ

Gnó in Aghaidh Bruscair na hÉireann

GAECFD

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar um Fhorfheidhmiú an Dlí

GAFN

An Ghníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta

GAGA

Get All Girls Active’

GBC

Grúpa Beartais Chorparáidigh

GBFCBÁC

Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath

GCC

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

GCT

Grúpa Comhairleach Tráchta

GCTÉ

Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann

GCTÉ

Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann

GFLG

Go for Life Games

GLT

An Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh

ICRO

Ionad Cumarsáide Réigiúnach an Oirthir

ÍCT

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

IDE

Infheistíocht Dhíreach Eachtrach

IMPEL

Líonra an Aontais Eorpaigh chun an Dlí Comhshaoil a Chur i bhFeidhm agus a
Fhorfheidhmiú

IOAE

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

IOCT

Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh

LBTF

Leabharlann Bonneagair Teicneolaíocht Faisnéise

LCA

Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta

LCI

Limistéar Cluichí Ilúsáidte

LCTÉ

Líonra Comhionannais Trasinscne na hÉireann

LDSBU

Lámhleabhar Dearaidh do Shráideanna agus Bhóithre Uirbeacha

LRP

- Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

LTDCM

Lotaí Thuaidh agus Duga na Canálach Móire

MBRCG

Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis

MC

Morgáiste ar Cíos

MÉ

Mórbhainistíocht Éigeandála

MNEÉ

Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann
Modúl Comhéadain Iompair Phoiblí Bhaile Átha Cliath

NWRM’S

Bearta coinneála uisce dromchla bunaithe ar an dúlra

OCBÁC

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

OCÉ

Ordú Ceannaigh Éigeantach
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OCS

Oifigeach Cosanta Sonraí

OCSC

Oifigigh um Chuimsiú Sóisialta agus Comhtháthú

OCSS

Oifig chorparáideach sláinte agus sábháilteachta

OFÁ

An Oifig Fiontair Áitiúil

ONLT

An Oifig Náisiúnta um Loingsiú Trasteorann

ONRF

An Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta

ORGA

An Oifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht Aeráide

OSR

Oifig Soláthair an Rialtais

OT -

Ollscoil Theicniúil

PBAB

Pobal Baile Munna in aghaidh bruscair

PCÁ

Plean Ceantair Áitiúil

PEPÁ

Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil

PF

Príomhtháscaire Feidhmíochta

PFS

Plean Feabhsúcháin Sráidbhaile

PGF

Príomhghníomhaireachtaí freagartha

RCGAC

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil

RDD

Rialacháin um Dhramhaíl Dramhaíola

RFSA

Réimse Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna

RGCS

Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

ROLT

Réigiún an Oirthir-Lár Tíre

RRF

Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta

RTPRÁ

An Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil

SCÁE

Seirbhísí Cultúir, Áineasa & Eacnamaíochta

SCC

Scéim Cóiríochta ar Cíos

SF

Saoráil Faisnéise

SIOT

Scéim Infheistíochta Oidhreachta Tógtha

SLÉ

Seirbhís Leighis Éigeandála

SRSE

Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch

SSL

Sábháilteacht, sláinte agus leas

TCB

Tionscnamh na Cathrach Beo

TFC

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

TNGB -

Taighde Nuálaíochta do Ghnólachtaí Beaga

UEFA

Union of European Football Association

ÚLRFD

Údaráis Luaidhe Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola

UNESCO

Eagraíocht Oideachais, eolaóíochta agus chultúir na Náisiúin Aontaithe

ÚNI

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

ÚSF

Úsáideoir Suntasach Fuinnimh
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RÉAMHRÁ DO RÁITIS AIRGEADAIS BHLIANTÚIL
Réamhrá
Tá áthas orm Ráitis Airgeadais Bhliantúla Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur i láthair don bhliain airgeadais
dar críoch 31 Nollaig 2019. Tugtar figiúirí comparáideacha do 2018. Is í Cathair Bhaile Átha Cliath mol eacnamaíoch
Réigiún BÁC, agus is é sin mol eacnamaíoch an Stáit ina dhiaidh sin. . Tá geilleagar éagsúil ag Cathair Bhaile Átha
Cliath, foinse fostaíochta agus ioncaim do cheantar i bhfad níos faide ná an Chathair féin. Is ionad é Baile Átha Cliath do
ghníomhaíochtaí miondíola, airgeadais, ardoideachais, míochaine, cultúrtha agus siamsaíochta.
Ag an am a bhfuil an ráiteas airgeadais bliantúil seo críochnaithe (deireadh mhí an Mhárta 2020) bhí tionchar an-mhór
ag an víreas Covid 19. Tá iarrachtaí gach duine sa Stát dírithe ar scaipeadh an víris a theorannú agus cúnamh agus
tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a bhfuil tionchar aige orthu. Sa chéim téarnaimh, nuair a tharlóidh sé, féachfaidh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do gheilleagar Bhaile Átha Cliath chun a
chumas mar chatalaíoch agus mar thiománaí filleadh ar fhás eacnamaíoch ar fud na hÉireann a chomhlíonadh.

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2019
Bhí barrachas foriomlán de € 2.2m ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain, agus nuair a cuireadh € 21.6m
lenár gcúlchiste ginearálta tosaigh de € 23.6m. Ba é seasamh bainc na Comhairle ag deireadh 2019 iarmhéid dochair de
€ 5.52m, agus d’oibrigh an Chomhairle i gcreidmheas ar feadh 365 lá in 2019. Ag deireadh na bliana, bhí € 154m
infheistithe ag an gComhairle le hinstitiúidí airgeadais thar ár gceann agus ar aghaidh taisce comhpháirteach. Áiríodh ar
iarmhéid bainc / infheistíochta na Comhairle Cathrach € 6.7m diúltach a bhaineann le Fuascailtí Iasachta agus Athdhíriú,
€ 2.9m a fuarthas ó Uisce Éireann maidir le hoibriú an Chomhaontaithe Leibhéal Seirbhíse, agus taiscí inaisíoctha €
14m. Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa Sreabhadh Ráiteas faoi Chistí.
Mhéadaigh luach féichiúnaithe trádála ag deireadh na bliana 2019 go dtí € 360.8m comhlán ó € 337.7m in 2018, agus go
€ 246.6m glan ó sholáthar drochfhiach ó € 216.6m in 2018. Baineann an méadú seo den chuid is mó le méadú ar
fhéichiúnaithe rialtais. ag deireadh 2019 de € 49m, ó € 148.3m in 2018 go € 197.3m in 2019 (nóta 5, leathanach 19).
Déanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath caiteachas oibríochta ó lá go lá agus a clár infheistíochta caipitil
fadtéarmach a choigeartú agus a mheaitseáil leis an maoiniú agus na hacmhainní atá ar fáil. Cuid lárnach de sheirbhísí
uile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath is ea an cuspóir gnólachtaí agus teaghlaigh a chothabháil agus tacú leo,
níos mó ná riamh tríd an ngéarchéim Covid 19 seo.

Bearta Bainistíochta Airgeadais 2019
Le linn 2019, rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath bainistíocht éifeachtach ar a mbonn acmhainní. Tá clár
rialuithe stuama caiteachais ag an gComhairle Cathrach, neartaíodh bearta bailithe fiach, bhainistigh nochtadh do
thionscadail chaipitiúla agus chuir sí dlús le próiseas athbhreithnithe ar chleachtais oibre agus éilimh ar acmhainní.
Leanann an clár seo ar aghaidh sa todhchaí. Ba phríomh-chumasóir é i gcumas na Comhairle Cathrach tionchar na nacmhainní laghdaithe ar sheirbhísí a theorannú go dtí an leibhéal réasúnta íseal a tharla. Tá an clár ríthábhachtach chun
leanúint ar aghaidh ag déanamh athruithe ar an gcaoi a n-oibríonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is féidir le
páirtithe leasmhara dearbhú a fháil ón maoirseacht airgeadais tomhaiste, bhainistithe agus airgeadais a thaispeánann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go seasta a sheasfaidh ár gCathair go maith agus muid ag obair le chéile tríd an
bpaindéim chun na daoine leochaileacha inár bpobail a chosaint.

Ráitis, Nótaí agus Aguisíní Chuntasaíochta
Is é aidhm an Ráitis Airgeadais Bhliantúil staid airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur i láthair go
cothrom ag deireadh 2019. Baintear é seo amach trí Ráitis, Nótaí agus Aguisíní a tháirgeadh, mar a éilíonn an creat
cuntasaíochta rialála arna leagan síos ag an Aire Tithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil. Tá cuspóir gach ceann de na
doiciméid seo leagtha amach sa ghluais.
Athruithe ar na Polasaithe Cuntasaíochta
Níl aon athruithe ar bheartais chuntasaíochta éifeachtach le haghaidh Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2019.
Caiteachas Ioncaim
Le linn 2019, ba é an caiteachas Ioncaim (i.e. oibríochtaí laethúla) ná € 975.9m le hioncam de € 978.1m, rud a thug
farasbarr caiteachais ar ioncam de € 2.2m (féach Tábla 1). Léiríonn sé seo méadú de € 2.2m ar Chúlchistí Ginearálta.
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Tábla 1: Caiteachas Ioncaim 2019
€m
Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhís na
Comhairle Cathrach
Ioncam
(Deontais Rialtais, Táillí & Rátaí
Seirbhíse)
Barrachas Caiteachais thar Ioncam

975.9
978.1

2.2

See appendix 1
Transfers to Reserve Fund
As required by the regulatory accounting framework set by the Minister for Housing, Planning and Local Government,
expenditure shown in the 2019 Statement of Comprehensive Income is net of transfer to reserves i.e. transfer to
reserves are excluded. Note 14 “Transfers from / (to) Reserves” provides greater detail on these transfers. The
movement from gross expenditure to net expenditure indicated in the AFS is set out in Table 2.
Táble 2: Analysis of Expenditure 2019

Caiteachas
Aistrithe chuig Caipitil
aistrithe chuig iasachtaí cúlchiste
caiteachas deiridh
Féach Nóta 14

€m
923.1
40.8
12.0
975.9

Chomh maith leis sin, taispeántar ioncam i RAB comhiomlán ó aistrithe ó chúlchistí, mar a thaispeántar i dTábla 3.
Tábla 3: Anailís ar Ioncam 2019

Ioncam
Ioncaim Rataí
cáin réadmhaoine áitiúil
ioncam roimh aistrithe
móide aistrithe ó chúlchistí
Ioncam deiridh

€m
613.3
338.3
23.1
974.7
3.4
978.1

Féach nóta 15

Caiteachas caipitil
Ba é an caiteachas in 2019 ar thionscadail Chaipitil agus infheistíocht glan ó aistrithe inmheánacha ná € 430.8m. Tá an
caiteachas seo mar chuid de Chlár Caipitil 2019 go 2021 de € 2,130m. Maoiníodh an caiteachas seo de € 430.8m trí
ioncam glan ó aistrithe de € 431.7m agus glan-aistrithe de € 37.4m, rud a thug farasbarr ioncaim thar chaiteachas de €
38.3m. (Féach Tábla 4).
Tábla 4: Cuntas Caipitil 2019

Iarmhéid Tosaigh (creidmheas)
Caiteachas amhail ar an 31ú Nollaig
2019
Ioncam
Glan-aistrithe (€40.8 - €3.4)
Iarmhéid Deiridh amhail ar an 31ú
Nollaig 2019

€m
83.4
430.8
431.7
37.4
121.7

Féach Aguisín 5
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Polasaithe Cuntasaíochta
Tá na Polasaithe Cuntasaíochta a úsáidtear in ullmhú an RAB leagtha amach sa Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta.
Comhlíonann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go hiomlán an creat cuntasaíochta rialála arna chinneadh ag an
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Iniúchadh Reachtúil
Téann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi iniúchadh bliantúil, a cheanglaítear le reacht, a dhéanann an tSeirbhís
Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil (SIRÁ). Cuireadh tús leis an Iniúchadh don bhliain airgeadais 2019 i mí Eanáir 2020.
Soláthraíonn an Iniúchadh seo athbhreithniú neamhspleách chun cur i láthair cothrom a chinntiú ar staid airgeadais
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi réir iniúchta freisin maidir le
maoiniú AE, maoiniú an NRA, comhlíonadh cánach agus iniúchtaí le cuspóir Luach ar Airgead tríd an SIRÁ.

Ranníocaíochtaí Forbartha
Cuireann Alt 48 den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 ar chumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus cead
pleanála á dheonú aici faoi Alt 34 den Acht coinníollacha a áireamh a éilíonn ranníocaíocht a íoc. Baineann an
ranníocaíocht seo le bonneagar poiblí agus saoráidí atá chun leasa na forbartha i réimse an údaráis phleanála agus a
chuirtear ar fáil, nó atá beartaithe a sholáthróidh Údarás Áitiúil nó thar a cheann (beag beann ar fhoinsí maoinithe eile
don bhonneagar agus áiseanna). Tháinig an chéad Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha de chuid Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath faoi Acht 2000 i ngníomh an 1 Eanáir 2004 agus tháinig scéim ina dhiaidh sin (2010 - 2017) i ngníomh
an 1 Eanáir 2010.
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar Scéim 2010-2017, ghlac na Comhaltaí Tofa an Scéim Ranníocaíochta Forbartha
2013-2016 i mí na Nollag 2012. Rinneadh athbhreithniú ar scéim 2013-2016 in 2016 nuair a ghlac na Comhaltaí Tofa an
Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016-2020. . Tá an Scéim seo faoi athbhreithniú anois. Cuimsíonn an Ráiteas
Airgeadais Bliantúil don bhliain airgeadais 2019 luachanna d’fhéichiúnaithe ranníocaíochtaí forbartha mar atá leagtha
amach i dTábla 5.
Tábla 5: Féichiúnaithe Ranníocaíochtaí Forbartha 2019

Ranníocaíochtaí Forbartha Gan Íoc ag
Deireadh na Bliana

€m
39.4

Féach Nóta 5

Rátaí
Gearrann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath rátaí ar áititheoirí agus úinéirí réadmhaoine tráchtála i gCathair Bhaile
Átha Cliath (i gcásanna áirithe). B'ionann ioncam rátaí in 2019 agus € 338.3m, agus is ionann é agus 35% de mhaoiniú
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do sheirbhísí laethúla.
Tá rátaí bunaithe ar luachálacha inrátaithe réadmhaoine mar atá leagtha síos ag an gCoimisinéir Luachála, agus déantar
an ráta bliantúil ar luacháil (an t-iolraitheoir) a chinneadh gach bliain de réir fheidhm fhorchoimeádta chomhaltaí tofa
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (féach Tábla 6).
Tábla 6: Rátaí Ioncam 2016 – 2019
2016

2017

2018

2019

Luacháil Inrátáilte
Tráchtála na Cathrach

1.267b

1.246b

1.256b

1.296b

ARV (iolraitheoir)

0.256

0.258

0.258

0.261

324.5m

321.5m

324.3m

338.3

Ioncam Rátaí

Tá rátaí tráchtála mar bhonn agus taca leis na seirbhísí go léir a sholáthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Saothraítear gach íocóir rátaí ionas gur féidir íocóirí rátaí comhlíontacha a chinntiú go gcomhlíonfaidh íocóirí rátaí
neamhchomhlíontacha a ndliteanas. Mhéadaigh bailiú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de mhuirear na bliana
reatha go 94% in 2019. Laghdaíodh riaráistí go € 23.1m in 2019. (Féach Tábla 7)
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Tábla 7: Riaráistí rátaí 2015 – 2019

Ba é sprioc 2019 do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath bailiúchán 92.4%. Sháraigh an toradh iarbhír in 2019 na
spriocleibhéil le bailiúchán de 94% agus riaráistí deireadh bliana de € 23.1, laghdú de € 4.7m (16.9%) ar an toradh ar
riaráistí 2018. Léiríonn bailiúchán CCBÁC 2019 ag 94% feabhas de 1.6% ar sprioc 2019, atá cothrom le thart ar € 5m.
Tá an laghdú ar riaráistí go € 23.1m in 2019 go príomha mar gheall ar fheabhsú sa bhailiúchán bliantúil%, cur chuige
dírithe ar bhainistíocht fiach, feabhsú ar fhachtóirí eacnamaíocha agus cásanna leachtaithe / glacadóireachta a thabhairt
i gcrích. Tháinig laghdú 55% ar riaráistí ó 2015. Is tréimhse an-deacair agus an-strusmhar do gach duine, do ghnólachtaí
agus do phobail araon an staid sláinte agus eacnamaíoch atá ag teacht chun cinn ón víreas Covid 19. Oibreoidh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chomh solúbtha agus chomh báúil agus is féidir linn le gach íocóir rátaí, chun
plean íocaíochta a chomhaontú ag cur san áireamh a staid airgeadais aonair.

Bainistíocht Airgeadais
Córas de Rialuithe Inmheánacha
Aithníonn Feidhmeannas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a fhreagracht as córais rialaithe inmheánaigh i
gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear próisis agus nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun a chinntiú
go bhfuil córais rialaithe éifeachtach. Féadann na córais seo dearbhú réasúnta seachas dearbhú iomlán a thabhairt go
ndéantar sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí
nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó a bhrath in am tráthúil. Cuireann córais rialaithe inmheánacha éifeachtacha ar
chumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a cuid freagrachtaí as sláine agus cruinneas a cuid taifead
cuntasaíochta a chomhlíonadh.
Tá céimeanna glactha ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe iomchuí i
bhfeidhm trí:











Freagrachtaí agus cumhachtaí na Bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir.
Cultúr láidir cuntasachta a neartú ar gach leibhéal den eagraíocht.
Obair na hIniúchóireachta Inmheánaí.
Obair na Príomh-Oifige Soláthair.
Obair an Aonaid Bainistíochta Riosca.
Obair an Oifigigh Eitice.
Obair an Choiste Iniúchóireachta.
Obair na hOifige Tacaíochta um Thionscadail Chorparáideacha.
An Cód Caiteachais Phoiblí.
Iniúchadh Seachtrach agus grinnscrúdú trí go leor bealaí lena n-áirítear NOAC.

Tá tuairisciú bainistíochta airgeadais i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath láidir agus críochnúil. Cinntíonn córas
docht monatóireachta airgeadais míosúil go sainaithnítear aon athraitheas buiséid suntasach agus go ndéantar bearta
iomchuí chun aon drochthionchar airgeadais a íoslaghdú. Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar
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chreat faisnéise bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tarmligin
agus cuntasachta. Áirítear ann go háirithe:








Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil a ndéanann na baill tofa athbhreithniú agus comhaontú
air.
Athbhreithnithe airgeadais rialta; tuarascálacha airgeadais seachtainiúla, míosúla agus ráithiúla a léiríonn
feidhmíocht airgeadais i gcoinne réamhaisnéisí ar mheastóireacht ar chaiteachas agus ar anailís ioncaim agus
athraitheachta.
Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas.
Treoirlínte rialaithe infheistíochta caipitil atá sainmhínithe go soiléir.
Disciplíní foirmiúla maidir le bainistíochta tionscadail.
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 na hIniúchóireachta Inmheánaí dearbhú a thabhairt don Bhainistíocht Shinsearach agus don Choiste
Iniúchóireachta go bhfuil na rioscaí éagsúla atá os comhair na Comhairle aitheanta agus rialuithe inmheánacha iomchuí i
bhfeidhm chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Is príomhpháirt í an Iniúchadh Inmheánach sa phróiseas Rialachais Chorparáidigh agus cuireann sí go mór le
bainistíocht éifeachtach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is prionsabail thábhachtacha iad coincheapa na
cuntasachta agus na trédhearcachta maidir le rialachas freagrach, rud a thugann le tuiscint go bhfuil grinnscrúdú agus
riachtanas tuairisciú ar fheidhmíocht. Éascaíonn Iniúchadh Inmheánach an próiseas seo trí fheidhm athbhreithnithe
neamhspleách a sholáthar don Bhainistíocht, chun a chinntiú go bhfuil seirbhísí á soláthar ar bhealach éifeachtúil,
éifeachtach agus eacnamaíoch agus i gcomhréir le ceanglais dhlíthiúla. In 2019, críochnaíodh 9 dTuarascáil Iniúchta
Inmheánaigh, lena n-áirítear 3 Tuarascáil Seiceála mionsonraithe mar a éilítear 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.

An Coiste Beartais Straitéiseach Airgeadais (CBSA) 2019
Soláthraíonn an CBSA Airgeadais ceannaireacht agus treoir ar phríomhréimsí a bhaineann le maoiniú Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ba iad na príomhábhair a leanadh le linn 2019:
Saincheisteanna maoinithe:

Scéim Cóiríochta ar Cíos agus Maoiniú Deontais Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta.

Tuarascáil Féichiúnaithe Rátaí 2018.

Athbhreithniú Cánach Maoine Áitiúil – nuashonrú.
Saincheisteanna Rialachais:

An Coiste Iniúchóireachta - Miontuairiscí le hathbhreithnithe
Saincheisteanna Forbartha:

Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha - nuashonrú bliantúil
Saincheisteanna Acmhainní:

An Grúpa Oibre um Sheachadadh Seirbhíse agus Acmhainní – nuashonruithe
I measc na gcur i láthair / na dtuarascálacha don Choiste bhí:

Athluacháil Rátaí Tráchtála - cur i láthair ón Oifig Luachála

Tuarascáil Luach ar Airgead ar Rátaí Tráchtála in Údaráis Áitiúla - Tuarascáil ar Sheirbhís Iniúchóireachta
Rialtais Áitiúil

Tuarascáil Suirbhé ar Ghnó Cánach Mótair 2019
Tairiscintí maidir le:

Soláthar tairiscintí ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do scéim árachais pobail ar fud na cathrach.
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Aontaíodh Téarmaí Tagartha an Choiste
Clár Oibre Coiste 2019 – 2024

Forbhreathnú ar Thosaíochtaí do 2020
COVID 19
D’athraigh an dinimic ghnó agus an phobail mar gheall ar an bearta scaradh sóisialta agus socruithe cianobair a tugadh
isteach chun freagairt do phaindéim Covid 19. Tá óstáin, tithe tábhairne, bialanna, go leor asraonta miondíola agus
áiseanna tráchtála eile dúnta. Tá iarmhairt dhiúltach suntasach airgeadais ag seo ar earnálacha agus soláthraithe gnó
eile ar gheilleagar na Cathrach. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, is é sin, baill tofa, an bhainistíocht agus an
fhoireann araon, tiomanta do gach iarracht a dhéanamh cloí le comhairle an rialtais, leanúint de sheirbhísí riachtanacha
a chinntiú agus freagairt d’acmhainní a sholáthar do sholáthar seirbhísí poiblí d’fhonn an ghéarchéim seo a thabhairt
chun cinn deireadh. Nuair a bheidh an cás seo maolaithe beidh fócas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar
sheirbhísí agus tacaíochtaí a sholáthar do ghnólachtaí agus do phobail taobh le díriú ar théarnamh eacnamaíoch a
spreagadh.

Tionchar na Múnla Maoinithe Rialtais Áitiúil ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Soláthraíonn Rialtas Áitiúil seirbhísí agus idirghníomhaíonn sé go díreach le cónaitheoirí, gnóthais agus cuairteoirí. Tá
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag comhéadan guail na seirbhísí oibriúcháin agus na saoráidí do dhaoine ó gach
gné den saol. Tá an tsamhail mhaoinithe rialtais áitiúil, mar a bhaineann sí le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
athraithe go seasta le blianta beaga anuas. Bhí an t-athrú maoinithe seo míbhuntáisteach do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
Is féidir achoimre a dhéanamh ar laigí sa tsamhail mhaoinithe rialtais áitiúil:
1.
2.
3.
4.
5.

Costais seirbhísí ag ardú.
Ag súil nach dtiocfaidh aon mhéaduithe nó méaduithe ísle ar an mbonn ioncaim.
Toradh na Cánach Maoine Áitiúla a thugann cistí lánroghnacha íosta do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath.
Ioncaim caillteanais ionchais.
Easpa tuisceana ar na dúshláin mhaoinithe atá os comhair Chathair Bhaile Átha Cliath, in éineacht leis na
dúshláin mhaoinithe sa chóras rialtais áitiúil náisiúnta.

Áitíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go dteastaíonn díospóireacht oscailte thrédhearcach faoin gcaoi a
maoinítear seirbhísí rialtais áitiúil, inár bPríomhchathair agus go náisiúnta, agus go mbeadh sí ina cuidiú. Chuir an Coiste
um Beartas Straitéiseach Airgeadais machnamh ar mhaoiniú rialtais áitiúil ina chlár oibre.

Árachas
Tá bonn costais ag ardú i gcoinne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, rud a léiríonn an réaltacht ghnó atá os
comhair go leor eintiteas. Mar shampla, in 2020 amháin, tabhóidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath € 11.6m cóstaí
breise a bhaineann le hárachas / éilimh. Is minic a tharlaíonn préimheanna árachais ag ardú i gcomhthéacsanna gnó
agus baile.

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
Mhéadaigh líon na ndaoine a bhí i láthair mar dhaoine gan dídean in 2019 agus táthar ag súil go dtiocfaidh méadú breise
orthu in 2020 mar gheall ar ghanntanais leanúnacha i soláthar tithíochta agus luachanna cíosa. D'éiligh tabhairt isteach
na mbeart riachtanach chun an víreas Covid 19 a chomhrac, mar shampla fadú sóisialta agus aonrú, freagraí breise a
sholáthar.
Mhéadaigh costais an tsoláthair seirbhíse do dhaoine gan dídean de réir an éilimh. Tá treochtaí san éileamh ar
sheirbhísí a bhaineann le daoine gan dídean doiciméadaithe agus díospóireachta go maith. Leanann Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair go dlúth leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar mhaoiniú na
seirbhíse ríthábhachtach seo.
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Rátaí Tráchtála
Tábla 8 - Bandaí Íocóra Rátaí Tráchtála 2019

Tá sonraí na n-íocóirí rátaí tráchtála i gCathair Bhaile Átha Cliath de réir banda in 2019 leagtha amach i dTábla 8 thuas.
Bhí muirear rátaí de € 10k nó níos lú ag 76% de cháiníocóirí tráchtála in 2019, bhí muirear rátaí 2019 de € 5k nó níos lú
ag beagnach 57% agus bhí muirear rátaí ag beagnach 39% in 2019 faoi bhun € 3k. I gcodarsnacht leis sin, d’íoc 2%
d’íocóirí rátaí tráchtála nó 462 cuntas beagnach 50% de dhochar iomlán na rátaí. Tháinig méadú 2.7% ar an Ráta
Bliantúil ar Luacháil i mBuiséad 2020.

Cáin Mhaoine Áitiúil
Tugadh isteach Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) in 2013. Bhí an maoiniú lánroghnach CMÁ atá ar fáil do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath lena mheas mar chuid den phróiseas buiséadach faoi bhun na n-ionchas agus ba ábhar
díomá é. Ní raibh toradh fabhrach ar an gcreat CMÁ mar a cuireadh i bhfeidhm é ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath maidir le tacú le soláthar seirbhíse. I ngach bliain as a chéile, is gnách gurb é an glanmhaoiniú breise tríd an CMÁ,
atá le leithdháileadh de réir rogha na gComhaltaí Tofa, thart ar 5% nó € 4m de dhliteanas bunúsach iomlán CMÁ Bhaile
Átha Cliath de € 80m.
Go dtí seo, vótáil na baill Tofa ar son agus laghdaíodh laghdú 15% ar an mbunráta CMÁ do Chathair Bhaile Átha Cliath,
agus ar an gcaoi sin laghdaíodh dliteanas an tí agus maoiniú féideartha na Comhairle Cathrach.
Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 20% dá bhfáltais CMÁ leis an gCiste Cothromaithe Náisiúnta - ciste a
théann chun leasa údaráis áitiúla tuaithe. Tháinig an chuid is mó d’admhálacha CMÁ in ionad maoiniú deontais do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a d’eisigh cistí ag leibhéal an Rialtais Lárnaigh seachas ag an leibhéal áitiúil. Is
é glanéifeacht an CMÁ do Bhaile Átha Cliath ná ionchas seirbhíse na gcónaitheoirí a mhéadú agus gan mórán ioncaim
bhreise a ghiniúint chun na hionchais seirbhíse seo a chomhlíonadh. Féach Tábla 9 thíos.
Tábla 9 - Leithdháileadh lánroghnach CMÁ

Uisce Éireann
Ó 2020 i leith, chuir an RTPRÁ cur chuige cionroinnte luachála ‘domhanda’ i bhfeidhm ar airíonna Uisce Éireann, ag
úsáid an daonra mar bhonn cionroinnte. Roimhe seo, bhí luachálacha Uisce Éireann agus ioncam rátaí iarmhartacha
fabhraithe don údarás áitiúil ina bhfuil an mhaoin suite. Cé go bhfuil an daonra mar bhonn cionroinnte a úsáidtear i
bhformhór na luachálacha domhanda, tá fasach ann bonn cionroinnte eile a chur i bhfeidhm. Bhí conspóid láidir ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath gur féidir scála réadmhaoine Uisce Éireann atá suite i gCathair Bhaile Átha Cliath
a chomhghaolú go cúng le daonra Chathair Bhaile Átha Cliath amháin. D'ainneoin aighneachtaí Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath a chuir in aghaidh an chur chuige seo, lean an RTPRÁ ar aghaidh leis.
Chaill Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath € 8.4m d’ioncam rátaí a bhaineann le hUisce Éireann in 2020 agus gach
bliain ina dhiaidh sin. Tuigeadh go mbeadh próiseas aistrithe Uisce Éireann neodrach ó thaobh ioncaim d’údaráis áitiúla.
Measadh ar dtús go ndéanfadh maoiniú deontais do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath fritháireamh i bpáirt ar
chaillteanas ioncaim rátaí Uisce Éireann, ach ní bheidh aon mhaoiniú deontais le teacht. Déanann an caillteanas ioncaim
neamhchúitithe seo bonn maoinithe CCBÁC a chonradh ar bhonn buan.
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Seirbhís Otharchairr Éigeandála Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
Íocann FSS € 9.18m in aghaidh na bliana leis an gComhairle Cathrach anois maidir leis an gcostas a bhaineann le
seirbhís éigeandála otharchairr BDBÁC a sholáthar cé gurb é an costas tabhaithe a bhaineann leis an tseirbhís a
sholáthar ná € 13.18m. In 2019 rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath soláthar d’ioncam breise de € 4m ó FSS i
dtreo chostas na seirbhíse. Leanann FSS ag íoc an mhéid is ísle, áfach. Mar thoradh air seo bhí easnamh de € 4m in
2019 agus rinneadh an buiséad ioncaim a choigeartú chun é sin a léiriú.
Ní mheastar go bhfuil sé oiriúnach foráil a dhéanamh don ioncam seo in 2020 i bhfianaise idirthréimhse FSS. Tá FSS
freagrach as soláthar otharcharr. Áitíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go láidir go n-aithneoidh an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Sláinte ábharthacht na ceiste seo agus laghdú a chomhaontú a
aithníonn go ndéanann FSS maoiniú ceart ar sheirbhísí sláinte.

Conclúid
Tá foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta tacú le forbairt leanúnach gheilleagar Bhaile Átha Cliath.
Le bliain anuas tionóladh go leor imeachtaí suntasacha anseo i mBaile Átha Cliath agus sa phróiseas cuireadh feabhas
suntasach ar cháil agus íomhá idirnáisiúnta na Cathrach.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na Ranna go léir as a gcomhoibriú agus go háirithe le mo
chomhghleacaithe sa Roinn Airgeadais as a gcuid oibre ag táirgeadh an Ráitis Airgeadais Bhliantúil, go háirithe
Antoinette Power, Ceann na Cuntasaíochta Airgeadais agus foireann an Aonaid Chuntasaíochta Airgeadais . Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil freisin le baill Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir lena mbreithniú agus iad ag
réiteach an iliomad saincheisteanna airgeadais a tháinig chun cinn le linn 2019.
Le toghcháin áitiúla ar siúl i mBealtaine 2019, tá ballraíocht sheachtrach an Choiste Iniúchóireachta agus an Choiste um
Beartas Straitéiseach Airgeadais athraithe. Is mian liom buíochas a ghabháil le baill an Choiste um Beartas Straitéiseach
Airgeadais agus leis an gCoiste Iniúchóireachta as a gcuid oibre, a thugann a gcuid ama, scileanna agus taithí go saor
agus go fial.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Louise Ryan, Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta as a tiomantas i leith
rialachais agus cuntasachta. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an gComhairleoir Séamas McGrattan,
Cathaoirleach an Choiste um Beartas Straitéiseach Airgeadais as a thiomantas maoiniú a fháil do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
Kathy Quinn, FCPFA
Ceannasaí Airgeadais
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RÁITEAS AR BHEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA
1. Ginearálta
Ullmhaíodh na cuntais de réir an Chóid Chleachtais Chuntasaíochta CCC ar chuntasaíocht údaráis
áitiúil, arna athbhreithniú ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (RTPRÁ) ar an 31ú
Nollaig 2019. Neamhchomhlíonadh na mbeartas cuntasaíochta mar atá leagtha amach in CCC ní mór a
lua sna Polasaithe agus Nótaí a ghabhann 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 núdarás 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 Sreabhadh Ráiteas faoi Chistí agus taispeántar iad sna Nótaí ar chuid na gCuntas den AFS agus
mar chuid díobh. Mionsonraítear in Nóta 19 Iarmhéideanna Tionscadail / Neamhthionscadail /
Inacmhainne / Deonacha, ar féidir leo a bheith ina dochair nó ina iarmhéid creidmheasa. Glactar leis sa
sreabhadh cistí gur iarmhéideanna dochair iad seo agus bunaíonn sé an tuairisc (Méadú) / Laghdú air
seo.
3. Fabhruithe
Ullmhaíodh na cuntais ioncaim agus caipitil ar bhonn fabhraithe de réir an Chóid Chleachtais. (Ba
cheart do gach údarás áitiúil liosta a dhéanamh de na réimsí nach bhfuil siad ag comhlíonadh an
bheartais seo, m.sh ranníocaíochtaí forbartha)
4. Muirir Úis
Is féidir iasachtaí atá iníoctha a roinnt sa dá chatagóir seo a leanas:
• Iasachtaí a bhaineann le morgáistí
• Iasachtaí nach mbaineann le morgáistí
4.1 Iasachtaí a Bhaineann le Morgáistí
Tá sruth ioncaim comhfhreagrach ag iasachtaí a bhaineann le morgáiste ó airleacain fhadtéarmacha (i.e.
airgead a thugann na húdaráis áitiúla ar iasacht d’iasachtaithe), chun tithe a cheannach. Ní ghearrtar nó
creidtear ach an ghné úis sa Ráiteas Ioncaim Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais).
4.2 Iasachtaí nach mbaineann le Morgáistí
I Nóta 7 a ghabhann leis na cuntais leagtar amach na cineálacha iasachtaí faoin gceannteideal seo.
Iasachtaí a bhaineann le sócmhainní / deontais, ní bheidh sruth ioncaim comhfhreagrach ag maoiniú
ioncaim. Beidh airgeadas idirlinne ina chuid den mhaoiniú buan sa deireadh. Beidh luach
comhfhreagrach ag iasachtaí i leith na gceannteideal eile i Nóta 3.
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5. Pinsin
Gearrtar íocaíochtaí i leith pinsean agus aiscí ar an gcuntas ioncaim sa tréimhse chuntasaíochta ina
ndéantar na híocaíochtaí. Cuimsíonn costas tuarastail agus pá sna cuntais asbhaintí i leith
ranníocaíochtaí pinsin (lena n-áirítear Baintreacha agus Dílleachtaí) faoin Scéim Aoisliúntais Rialtais
Áitiúil agus faoin Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair. Cuireadh tús leis an Scéim Pinsin Seirbhíse
Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) le héifeacht ón 1ú Eanáir 2013. Leanann údaráis áitiúla de
ranníocaíochtaí fostaithe don Scéim Aonair a asbhaint ach cuirtear ar aghaidh go lárnach iad chuig
RCPA.

6. Gníomhaireacht agus Seirbhísí Eile
Aisíoctar caiteachas ar sheirbhísí a sholáthraítear nó a dhéantar thar ceann údaráis áitiúla eile ar a
gcostas nó de réir comhaontuithe sonracha.
7. Soláthar do Dhrochfhiacha & Fiacha Amhrasacha
8. Sócmhainní Seasta
8.1 Aicmiú Sócmhainní
Déantar sócmhainní seasta a aicmiú i gcatagóirí mar atá leagtha amach sa Ráiteas ar Staid Airgeadais
(Clár Comhardaithe). Tá miondealú breise de réir cineáil sócmhainne leagtha amach i nóta 1 a
ghabhann leis na cuntais.
8.2 Aitheantas
Déantar gach caiteachas ar éadáil nó ar thógáil sócmhainní seasta a chaipitliú ar bhonn fabhraithe.
8.3 Tomhas
Ráiteas um Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe) inar ionchorpraíodh gach ceann de na sócmhainní an
údaráis áitiúil áiríodh den chéad uair sa Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 2003. Rinneadh na sócmhainní a
luacháil bunaithe ar an 'Treoirlíne Luachála' a d'eisigh an RTPRA. Áiríodh na sócmhainní go léir a
ceannaíodh nó a tógadh ón 1/1/2004 ar chostas stairiúil. Tá beartais chuntasaíochta 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 an gCód Cleachtais Chuntasaíochta tá sé beartas sócmhainní
seasta a thaispeáint ar a gcostas. Ní áirítear costais chothabhála agus feabhsúcháin a bhaineann le
sócmhainní Bonneagair i sócmhainní seasta faoi láthair ach déanfar iad a athbhreithniú amach anseo.
Mar gheall ar a nádúr fisiceach tá formhór mór na sócmhainní uathúil d’údaráis áitiúla agus níl siad faoi
réir diúscartha. Tugtar cuntas ar aon chaillteanas nó gnóthachan a bhaineann le glanluach inréadaithe
na sócmhainní ginearálta eile atá faoi réir diúscartha, tráth na diúscartha.

8.5 Diúscairtí
Maidir le sócmhainní indiúscartha, cuirtear ioncam chun sochair do chúlchiste ar leith agus cuirtear i
bhfeidhm é go ginearálta i gceannach sócmhainní nua. Tá fáltais ó dhíol tithe údaráis áitiúil le cur i
bhfeidhm de réir mar a ordóidh an RTPRÁ.
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8.6 Dímheas
Faoin modh cuntasaíochta reatha, déantar an muirear ar dhímheas a fhritháireamh trí amúchadh foinse
maoinithe na sócmhainne. Tá tionchar neodrach ag an modh seo ar Ioncam & Caiteachas agus dá bhrí
sin tá an muirear ar dhímheas agus an creidmheas comhfhreagrach ó amúchadh eisiata ón Ráiteas
Ioncaim Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim & Caiteachais).
Is iad seo a leanas na beartais a chuirtear i bhfeidhm ar shócmhainní atá faoi réir dímheasa:
Asset Type

Bases

Depreciation Rate

Plant & Machinery
- Long life
- Short life

S/L
S/L

10%
20%

S/L
S/L

S/L
S/L

20%
20%
Nil
Nil
20%
2%

S/L
S/L

Asset life over 70 years
Asset life over 50 years

Equipment
Furniture
Heritage Assets
Library Books
Playgrounds
Parks
Landfill sites (*See note)
Water Assets
- Water schemes
- Drainage schemes

Ní ghearrann an Chomhairle dímheas sa bhliain diúscartha agus gearrfaidh sí dímheas bliana iomláine
sa bhliain fála.
* * Tá luach suíomhanna líonta talún curtha san áireamh i nóta 1 faoi ‘thalamh’. Léiríonn dímheas
ídiú na sócmhainne líonta talún.

9. Deontais Rialtais
Tugtar cuntas ar dheontais rialtais ar bhonn fabhraithe. Cuirtear deontais a fhaightear chun oibríochtaí ó
lá go lá a chumhdach chun sochair don Ráiteas Ioncaim Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim & Caiteachais).
Taispeántar deontais a fhaightear, a bhaineann le sócmhainní a thógáil, mar chuid d’ioncam na hoibre
atá idir lámha. Aistrítear an t-ioncam chuig cuntas caipitlithe ar chríochnú an tionscadail.
10. Féichiúnaithe agus Ioncam Forbartha
Cuirtear féichiúnaithe tobhaigh forbartha gearrthéarmacha san áireamh i nóta 5. Déantar ioncam ó
ranníocaíochtaí forbartha nach bhfuil le híoc laistigh den bhliain reatha a chur siar agus ní nochtar é ar
leithligh sna ráitis airgeadais.
11. Fuascailt Fiachais
Cuirtear na fáltais ó iasachtaí a fhuascailt go luath ag iasachtaithe i bhfeidhm ar fhuascailt iasachtaí a
bhaineann le morgáistí ón GAT agus OOP.
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12. Scéimeanna Léasa
Gearrtar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna oibriúcháin ar an Ráiteas Ioncaim Cuimsitheach (Ráiteas
Ioncaim & Caiteachais). Cuirtear sócmhainní a fhaightear faoi léas airgeadais san áireamh i sócmhainní
seasta. Taispeántar an méid atá dlite ar iarmhéideanna gan íoc faoi dhliteanais reatha agus
creidiúnaithe fadtéarmacha.

13. Stoc
Déantar stoic a luacháil ar bhonn meánchostas.
14. Obair idir lámha agus Réamhchaiteachas

Is é atá i gceist le hobair idir lámha agus réamhchaiteachas ná costas stairiúil carntha tionscadal éagsúil
a bhaineann le caipiteal. Taispeántar 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
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
An Coiste Beartas Straitéisigh Airgeadas
(Ballraíocht Ráithe 1 & 2)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Ruairi McGinley (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 Larry O’Toole (SF)
An Comhairleoir Noeleen Reilly (nsp)
An Comhairleoir Nial Ring (Nsp)
An Comhairleoir Séamas McGrattan (SF)
Leasanna Earnála
An tUas. Eric Fleming (ICTU)
An Dr. Caroline McMullan (DCU)
An tUas. Aidan Sweeney (IBEC)
An tUas. Aebhric McGibney (Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath
An tUas. Joanna Piechota (PPN) - Cumann Polainne na hÉireann
An tUas. Jack Daly - (Fóram Gnó na nDugthailte)
An Coiste Beartas Straitéiseach Airgeadais
(Ballraíocht Ráithe 3 & 4)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Séamas McGrattan (SF)
An Comhairleoir Daryl Barron (FF)
An Comhairleoir Mary Callaghan (DS)
An Comhairleoir Anthony Connaghan (SF)
An Comhairleoir Daithí de Róiste (FF)
An Comhairleoir Alison Gilliland (L.oib)
An Comhairleoir James Geoghegan (FG)
An Comhairleoir Dermot Lacey (L.oib)
An Comhairleoir Neasa Hourigan (C. Glas – Tofa Dáil 33ú)
An Comhairleoir Paddy McCartan (FG)
An Comhairleoir Noeleen Reilly (Nsp)
An Comhairleoir Nial Ring (Nsp)

Leasanna Earnála
An tUas. Jack Daly (Fóram Gnó na nDugthailte)
An tUas. Eric Fleming (ICTU)
An tUas. Tara Lillywhite (Dublin Chamber of Commerce)
An tOllamh Caroline McMullan (DCU)
An tUas. Philip O’Callaghan (PPN) Cumann Polainne na hÉireann
An tUas. Aidan Sweeney (IBEC)
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An Coiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta
(Ballraíocht Ráithe 1 & 2)
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 (L.oib)
An Comhairleoir Patrick Costello (CG)
An Comhairleoir Pat Dunne (UL)
An Comhairleoir Alison Gilliland (L.oib)
An Comhairleoir Andrew Keegan (CDRB)
An Comhairleoir Ray McAdam (FG)
An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh (SF)
An Comhairleoir Cieran Perry (NSP)
An Comhairleoir Éilish Ryan (WP)
An Comhairleoir Norma Sammon (FG)
Leasanna Earnála
Aoife Delaney (Cónaidhm na hÉireann um Míchumas)
Francis Doherty (Iontaobhas Peter McVerry)
Pat Green (Clann Shimóin Bhaile Átha Cliath)
Aideen Hayden (An Tairseach)
Karen Murphy (Comhairle na hÉireann um Tithíocht Shóisialta)
Kevin White (Aonair)
An Coiste Beartas Straitéiseach Tithíochta
(Ballraíocht Ráithe 3 & 4)
Catheoirleach: An Comhairleoir Alison Gilliland (L.oib)
An Comhairleoir Mary Callaghan (SD)
An Comhairleoir Hazel Chu (GP)
An Comhairleoir Donna Cooney (GP)
An Comhairleoir Kevin Donoghue (L.OIB)
An Comhairleoir Daithi Doolan (SF)
An Comhairleoir Pat Dunne (UL)
An Comhairleoir Mary Fitzpatrick (FF)
An Comhairleoir Anthony Flynn (PN)
An Comhairleoir James Geoghegan (FG)
An Comhairleoir Tina McVeigh (CDRB)
An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh (SF)
An Comhairleoir Cieran Perry (NSP)
An Comhairleoir Colm O’Rourke (FG)
An Comhairleoir Michael Waters (FF)
Leasanna Earnála
Norman Higgins (Cónaidhm an Tionscail Foirgníochta)
Pat Green (Clann Shimóin Bhaile Átha Cliath)
Karen Murphy (Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta)
Claire McManus (Institiúid Ríoga d’Ailtirí na hÉireann)
Mick O’Reilly (Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta)
Mike Allen (Fócas Éireann)
Liam Kelly (Cumann Cónaithe Wadelai agus Hillcrest)
Aine Wellard (Cearta Dall na hÉireann)
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An Coiste Beartas Straitéiseach an Chomhshaoil
(Ballraíocht Ráithe 1 & 2)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Naoise Ó’Muiri (FG)
An Comhairleoir Claire Byrne (CG)
An Comhairleoir Ciarán Cuffe (CG)
An Comhairleoir Declan Flanagan (FG)
An Comhairleoir Mannix Flynn (NSP)
An Comhairleoir Tina Mac Veigh (CDRB)
An Comhairleoir Edel Moran (SF)
An Comhairleoir Michael Mullooly (FF)
An Comhairleoir Michael O' Brien (CDRB)
An Comhairleoir Ciaran O'Moore (SF)
Leasanna Earnála
Noel Harte, (Fóram Gnó na nDugthailte)
Richie Keane, PPN - Cumann Polainne na hÉireann
Joe McCarthy, An Tairseach
Robert Moss, PPN - Cumann Polainne na hÉireann

An Coiste Beartas Straitéiseach um Ghníomhaíocht Aeráide, Fuinneamh agus
Comhshaol(Ballraíocht Ráithe 3 & 4)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Pidgeon (CG)
An Comhairleoir Claire Byrne (CG)
An Comhairleoir Janice Boylan (SF)
An Comhairleoir Tom Brabazon (FF)
An Comhairleoir Joe Costello (L.OIB)
An Comhairleoir Mannix Flynn (NSP)
An Comhairleoir John Lyons (CDRB)
An Comhairleoir Naoise Ó’Muiri (FG)
An Comhairleoir Catherine Stocker (DS)
An Comhairleoir Michael Watters (FF)
Leasanna Earnála
Paul Boylan, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
Trevor Clowry, Cumann Polainne na hÉireann
Michael Goan, R.I.A.I.
Bernie Guinan, Cumann na nInnealtóirí Comhairleacha in Éirinn
Robert Moss, Cumann Polainne na hÉireann
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An Coiste Beartas Straitéiseach Iompair
(Ballraíocht do Ráithe 1 & 2)
Cathaoirleach : An Comhairleoir Ciarán Cuffe (CG)
An Comhairleoir Kieran Binchy (FG)
An Comhairleoir Tom Brabazon (FF)
An Comhairleoir Mannix Flynn (NSP)
An Comhairleoir Paul Hand (NSP)
An Comhairleoir Jane Horgan-Jones (L.OIB)
An Comhairleoir Teresa Keegan (NSP)
An Comhairleoir Frank Kennedy (FF)
An Comhairleoir Paddy McCartan (FG)
An Comhairleoir Ruairí McGinley (NSP)
An Comhairleoir Ray McHugh (SF)
An Comhairleoir Ciarán O’Moore (SF)
An Comhairleoir Larry O’Toole (SF)
An Comhairleoir Paddy Smyth (FG)

Leasanna Earnála
An tUasal Fiona Kelty, Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill
An tUasal Frank Mulligan Comhlachas Tarlú Bóthair na hÉireann
An tUasal Barry Aldworth, AA Ireland Ltd.
An tUasal Richard Guiney, Ceantar Feabhsúcháin Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath
T / A Baile Bhaile Átha Cliath
An tUasal Colm Ryder, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath
An tUasal Keith Gavin, Cumann Páirceála na hÉireann
An tUasal Martin Hoey, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
An Coiste Beartas Straitéiseach Iompair
(Ballraíocht do Ráithe 3 & 4)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Christy Burke (NSP)
An Comhairleoir Chris Andrews (SF)
An Comhairleoir Keith Connolly (FF)
An Comhairleoir Patrick Costello (CG)
An Comhairleoir Caroline Conroy (CG)
An Comhairleoir Anne Feeney (FG)
An Comhairleoir Janet Horner (GP)
An Comhairleoir Marie Sherlock (L.OIB)
An Comhairleoir Mannix Flynn (NSP)
An Comhairleoir Larry O’Toole (SF)

Leasanna Earnála
An tUasal Fiona Kelty, Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill
An tUasal Barry Aldworth, AA Ireland Ltd.
An tUasal Colm Ryder, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath
An tUasal Keith Gavin, Cumann Páirceála na hÉireann
An tUasal Martin Hoey, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
An tUasal Gary Kearney, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
An tUasal Fergus Sharpe, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
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An Coiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar
(Ballraíocht do Ráithe 1 & 2)
Cathaoirleach: An Comhairleoir Deirdre Heney. (FF)
An Comhairleoir Paul McAuliffe (FF)
An Comhairleoir Paddy Bourke (NSP)
An Comhairleoir Anne Feeney (FG)
An Comhairleoir Greg Kelly
(SF)
An Comhairleoir Garry Gannon (DS)
An Comhairleoir Gaye Fagan (SF)
An Comhairleoir Noeleen Reilly (SF)
An Comhairleoir Norma Sammon (FG)
An Comhairleoir Mary Freehill (L.OIB)
Leasanna Earnála
John Lombard (Cumann Innealtóirí Comhairliúcháin na hÉirinn)
Denise Brophy (Dublinia)
Evanne Kilmurray (Fiontraíocht Lár na Cathrach)
Martin Harte (Cuideachta Bharra an Teampaill)
Geraldine Lavin (Cumann na nGnólachtaí Beaga)

(Ballraíocht do Ráithe 3 & 4) –
Cathaoirleach: An Comhairleoir Claire O'Connor (FF)
An Comhairleoir Racheal Batten (FF)
An Comhairleoir Niall Ring (NSP)
An Comhairleoir Mary Freehill (L.oib)
An Comhairleoir Tara Deacy
(DS)
An Comhairleoir Terence Flanagan (FG)
An Comhairleoir Danny Byrne (FG)
An Comhairleoir Micheal MacDonncha (SF)
An Comhairleoir Donna Cooney (CG)
An Comhairleoir Sophie Nicollaud (CG)
[An Comhairleoir Nicollaud - chuir sí a éirí as oifig chuig an CPS go déanach in 2019, agus tháinig
an Clr. Gary Gannon (SD), a ceapadh an 6 Eanáir 2020]

Leasanna Earnála
Aidan Sweeney, IBEC
Sarah Ingle, ACEI
Evanne Kilmurray, Fiontar Lár na Cathrach (ICE) (Ionadaí PPN)
Natalie McGuinness, MHC, Seomra Bhaile Átha Cliath
Odran Reid, TU Baile Átha Cliath (Ionadaí PPN)
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An Coiste Beartas Straitéiseach na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineasa
(Ballraíocht do Ráithe 1 & 2)
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 (CDRB)
An Comhairleoir Emma Murphy (SF)
An Comhairleoir Seamas McGrattan (SF)
An Comhairleoir Damian O’Farrell (NP)
An Comhairleoir Gary Gannon (DS)
An Comhairleoir Claire Byrne (CG)
An Comhairleoir Sean Paul Mahon (FF)
An Comhairleoir Claire O’Connor (FF)
An Comhairleoir Anne Feeney (FG)
An Comhairleoir Rebecca Moynihan (L.OIB)

Leasanna Earnála
Gerry Kerr (NCBI)
Willie White (Féile Amharclainnaíochta Bhaile Átha Cliath)
Ciara Higgins (Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann)
Maurice Ahern (Comhairle Spóirt na hÉireann)
Sarah Costigan (Iarsmalann Bheag Bhaile Átha Cliath)
Elaine Ryan (Leabhair Leanaí Éireann)
Conor McQuillan (PPN) Cumann Polainne na hÉireann

An Coiste Beartas Straitéiseach na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineasa
(Ballraíocht do Ráithe 3 & 4)
Cathaoirleach: An Comhairleoir. Gary Gannon, (DS)
An Comhairleoir Claire Byrne (CG)
An Comhairleoir Deirdre Conroy (FF)
An Comhairleoir Hazel De Nortuín (CDRB)
An Comhairleoir Anne Feeney (FG)
An Comhairleoir Mary Freehill (L.OIB)
An Comhairleoir Lawrence Hemmings (CG)
An Comhairleoir Deirdre Heney (FF)
An Comhairleoir Vincent Jackson (NSP)
An Comhairleoir Micheál Mac Donncha (SF)
An Comhairleoir Ray McAdam (FG)
An Comhairleoir Seamas McGrattan (SF)
An Comhairleoir Rebecca Moynihan (L.OIB)
An Comhairleoir Damian O’Farrell (NP)
Leasanna Earnála
Adekunle Gomez (PPN - Tionscadal Cultúrtha na hAfraice)
Ciaran Taylor (PPN - Amharclann Fuaime White Cane)
Julian de Spáinn (Conradh na Gaeilge)
Ross Keane (Institiúid Scannán na hÉireann)
Mary O’Connor (Cónaidhm Spórt na hÉireann)
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Sunil Sharpe (Tabhair an Oíche dúinn)
Willie White (Féile Amharclainne Bhaile Átha Cliath)

An Coiste Beartas Straitéiseach Pleanála agus Forbairt Maoine
(Ballraíocht Ráithe 1 & 2)
Cathaoirleach: An Comhairleoir. Andrew Montague (L.oib)
An Comhairleoir Áine Clancy (L.oib)
An Comhairleoir Cathleen Carney Boud (SF)
An Comhairleoir Daithí De Róiste (FF)
An Comhairleoir Dermot Lacey (L.oib)
An Comhairleoir Hazel De Nortúin (CDRB) rin áit an Comhairleoir 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 (CG)
Leasanna Earnála
John McGrane (Cumann Tráchtála na Breataine)
Graeme McQueen (Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath)
Valerin O’Shea (An Taisce)
Odran Reid (Líonra Rannpháirtíochta Poiblí)
Ann Mulcrone (Institiúid Pleanála na hÉireann)
An Coiste Beartas Straitéiseach Pleanála agus Foirm Uirbeach
(Ballraíocht Ráithe 3 & 4)
Cathaoirleach: An Comhairleoir. Ray McAdam (FG)
An Comhairleoir Sophie Nicoullaud (CG)
An Comhairleoir Tom Brabazon (Fianna Fáil)
An Comhairleoir Nessa Hourigan (CG)
An Comhairleoir Anthony Connaghan (Sinn Féin)
An Comhairleoir Daithí De Róiste (Fianna Fáil)
An Comhairleoir Dermot Lacey (L.OIB)
An Comhairleoir John Lyons (NP)
An Comhairleoir Jane Horgan Jones (L.OIB)
An Comhairleoir Patricia Roe (DS)

Leasanna Earnála
Robbie Sinnott (Cearta Dall na hÉireann)
Jonny McKenna (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann)
Marian O’Donnell (Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath)
Odran Reid (Institiúid Pleanála na hÉireann)
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Aguisín 2 Gníomhaíochtaí na gCoistí Beartas Straitéisigh
Tá liosta thíos de thuarascáil ar ghníomhaíochtaí na gCoistí Beartais Straitéiseacha do 2019.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais
Cruinnithe a Tionóladh: 4
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
Soláthraíonn an Coiste um Beartas Straitéiseach Airgeadais ceannaireacht agus treoir ar phríomhréimsí a
bhaineann le maoiniú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ba iad na príomhábhair a leanadh le linn
2019 ná:
Saincheisteanna maoinithe:
• Scéim Cóiríochta ar Cíos agus Maoiniú Deontais Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta
• Tuarascáil Féichiúnaithe Rátaí 2018
• Athbhreithniú Cánach réadmaoine Áitiúil – nuashonrú
Saincheisteanna Rialachais:
• Téarmaí Tagartha Comhaontaithe an CPS Airgeadais do 2019-2024
• An Coiste Iniúchta - Miontuairiscí le hathbhreithniú
Saincheisteanna Forbartha:
• Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha - nuashonrú bliantúil
Saincheisteanna Acmhainní:
• An Grúpa Oibre Sheachadadh Seirbhíse agus Acmhainní - nuashonruithe
• Áiríodh cur i láthair / Tuarascálacha don Choiste:
• Athluacháil Rátaí Tráchtála - Cur i láthair ón Oifig Luachála
• Tuarascáil Luach ar Airgead ar Rátaí Tráchtála in Údaráis Áitiúla - tuarascáil na Seirbhíse Iniúchta Rialtais
Áitiúil
• Tuarascáil Suirbhé Gnó Cánach Mótair 2019
Coiste Nua 2019 - 2024
• Aontaíodh Téarmaí Tagartha an Choiste
• Clár Oibre Coiste 2019 – 2024
Tairiscintí maidir le:
• Soláthar tairiscintí ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do scéim árachais pobail ar fud na cathrach.
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An Coiste Beartas Straitéisigh Tithíochta
Cruinnithe a Tionóladh: 6
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
Ba iad seo a leanas na príomhcheisteanna a phléigh agus a bhreithnigh an Choiste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clár Tithíochta
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
Cóiríocht don Lucht Siúil
Cur i láthair: Nuashonrú Tithíochta Phlean Forbartha na Cathrach - Nuashonrú ar ghnéithe
tithíochta na cathrach
Cur i Láthair: Fáilte Ar an Mata? - Leithdháileadh Teaghlaigh Pobail Mionlaigh Eitneacha i
Coimpléisc Árasáin Tithíochta Poiblí i mBaile Átha Cliath
Tuarascáil an Chomhlachta Tithíochta Formheasta
Tuarascáil ar Leithdháiltí
Dréachtphlean Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean 2019 - 2021
Plean Gníomhaíochta do na Teastalaí
Scéim Tosaíochta DRÉACHT le haghaidh Socruithe Ceannaigh Áitribh Inacmhainne
An Próiseas Breithmheasanna Caipitil agus na sruthanna maoinithe atá oscailte do CCBÁC a
thuiscint
Ról na gComhlachtaí Tithíochta Formheasta i Soláthar agus Seachadadh Tithíochta: Cur i
láthair ó Chomhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta (CÉTS)
Soláthar a mhéadú trí thionscadail athghiniúna CCBÁC
Siompóisiam ar Thithíocht Phoiblí
Forbhreathnú ar Dhaoine Scothaosta / Aois-chairdiúil
Bainistíocht Eastáit
Socrú Cíosa, Bailiúchán & Riaráistí

An Coiste Beartas Straitéisigh an Chomhshaoil / An Coiste Beartas Straitéisigh um Ghníomhaíocht
Aeráide, an Fuinneamh agus an Chomhshaol
Cruinnithe a Tionóladh: 4
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
• Mórócáid rannpháirtíochta poiblí sa Seomra Cruinn, Teach an Ard-Mhéara chun an Plean
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019 - 2024 a sheoladh.
• Comhairliúchán Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019 -2024 curtha i gcrích.
• Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2019 -2024
arna ghlacadh ag an gComhairle Cathrach.
• Maoirseacht ar dhul chun cinn choimisiúnú na saoráide Dramhaíl go Fuinneamh Bhaile Átha
Cliath.
• Coiste Beartais Straitéisigh nua a bunaíodh faoin ainm nua “An Coiste um Beartas Straitéiseach
um Ghníomhaíocht Aeráide, Fuinneamh agus Comhshaol”.
• Lá ionduchtaithe CBS ar siúl. Tugadh an Coiste ar chuairteanna láithreáin ar réimsí spéise
éagsúla.
• Cuireadh fochoiste um Ghníomhaíocht Aeráide le chéile a raibh sé de chúram air maoirseacht a
dhéanamh ar chur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta Aeráide na Comhairle Cathrach 2019 2024.
• Fochoiste um Ath-bhardasú Seirbhísí Dramhaíola agus Fochoiste um Chaighdeán an Aeir a
Bhunaíodh.
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An Coiste um Beartas Straitéiseach Iompair
Cruinnithe a Tionóladh: 5
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
• ÚIN- Cur i Láthair Naisc Bus ar Chonairí Croí Bus agus Athdhearadh Líonra Bus.
• Bealaí Rothaíochta An Life- Cur i láthair tugtha ag Hugh Creegan ÚIN agus Brendan O’Brien,
Ceann na Seirbhísí Teicniúla, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
• Cur i láthair ar Thionscnaimh Sábháilteachta Rothaíochta.
• Cur i láthair ar an Scéim Rothar Bleeper.
• Tuarascáil Canáil Cordon ar threochtaí i mód feithiclí agus daoine a thrasnaíonn Canáil Cordon.
• Cur i láthair agus nuashonruithe tugtha ar Thionscadal Velo City 2019.
• Droichid na nDugthailte - Nuashonruithe agus cur i láthair ar dhroichid bheartaithe.
• Breithniú ag an CBS ar Dhréacht Fodhlíthe um Rialú Páirceála 2019, a rinne an Chomhairle
Cathrach a tharchur agus a ghlacadh.
• Dhréachtaigh Dréacht-fodhlíthe Teorainn Luais Speisialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath 2019 (4ú Céim) chuig an gComhairle Cathrach lena gceadú chun an próiseas
comhairliúcháin phoiblí a thionscnamh.
• Nuashonrú i ndáil leis an bplean gníomhaíochta críochnaithe a bhaineann le Measúnú agus
Bainistíocht Torainn Comhshaoil (Plean Gníomhaíochta Torainn) Nollaig 2018 - Iúil 2023.
• Nuashonrú ar Bheartas Comhairlí Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Bhoird “A” agus ar an gcóras
ceadúnaithe beartaithe.
• Tuarascáil a Nuashonrú ar Fheabhsúcháin ar Shráid Suffolk.
• Forbhreathnú ar Thionscnaimh Iompair atá Beartaithe.

An Coiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar
Cruinnithe a Tionóladh: 4
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
Tacaíonn an Oifig um Fhorbairt Eacnamaíochta & Fiontar, ar a bhfuil an Oifig um Fhorbairt Eacnamaíochta,
an Oifig Fiontar Áitiúil (OFÁ), Cathair Cliste, Dublin.ie agus Caidreamh Idirnáisiúnta, le hobair an Choiste
Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar (CBS). Tionóladh dhá chruinniú den CBS atá
ann cheana in 2019, faoi chathaoirleacht an Chomhairleora. Deirdre Heney. Agus na toghcháin áitiúla ar siúl
i mí an Mheithimh, fuair CBS nua-cheaptha seisiún ionduchtaithe agus cruinniú tosaigh i Ráithe 4 de 2019 le
coiste nuacheaptha agus cathaoirleach nua, an Comhairleoir Claire O Connor.
Pléann an Coiste le foirmliú, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú beartais a bhaineann le feidhmeanna
an údaráis áitiúil agus tugann sé comhairle don údarás áitiúil ar na hábhair sin.
Tá 15 ball, 10 Comhairleoir agus 5 bhall earnála ar an gCoiste, agus tháinig sé le chéile ceithre huaire in
2019 le hócáid bhreise, Sraith Cruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath - Cruinniú Mullaigh Fiontar
Sóisialta, a tionóladh freisin.
Seo a leanas a réimsí freagrachta
• Forbairt Eacnamaíochta a Chur Chun Cinn do Chathair Bhaile Átha Cliath
• Maoirseacht ar Thacaí Fiontair do mhicrifhiontar i gCathair Bhaile Átha Cliath
• Trádáil Ócáideach
• Margaí
• Turasóireacht
• Caidreamh Idirnáisiúnta
Thug an Coiste um Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar aghaidh ar an méid seo
a leanas le linn 2019.
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Eanáir 2019:
Ról agus feidhm Fhoireann Dublin.ie - branda déanta áit Bhaile Átha Cliath
Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth - Forbhreathnú & Torthaí Suirbhé Miondíola
Sraith Cruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath - Tuarascáil ar Thorthaí Chruinniú Mullaigh
Printíseachta 2019
Ionad Fiontar Guinness: Nuashonrú Tionscadal GEC2
Clár Oibre CBS 2019
Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíochta agus Bainistíocht Fiontar
Márta 2019:
Baile Átha Cliath Cliste & Dugaí Cliste
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath
Nuashonrú ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíocht Fiontar
Deireadh Fómhair 2019: Ionduchtú CBS Fiontraíochta & Forbartha Eacnamaíochta
Forbhreathnú CBS - Struchtúir, Eitic, Brústocaireacht, Cruinnithe, Tairiscintí, Clár Oibre & Miontuairiscí
Forbhreathnú ar fhoirne éagsúla faoi shainchúram an CBS - An Oifig Fiontar Áitiúil, Forbairt Eacnamaíochta,
Dublin.ie, Baile Átha Cliath Cliste, MODOS, agus Caidreamh Idirnáisiúnta
Forbhreathnú ar shainchúraimí éagsúla laistigh den CBS - Margaí, Turasóireacht, PEPÁ.
Forbhreathnú ar Chlár Oibre CBS
Colúin na Forbartha Eacnamaíochta
Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2020 – 2024
Samhain 2019
Branda Bhaile Átha Cliath: Forbairtí branda déanta áiteanna sa chathair
Spás Fiontair agus Comhoibrithe i mBaile Átha Cliath Tuarascáil Taighde le CCBÁC
Plean Fiontar Réigiúnach Bhaile Átha Cliath go 2020
Clár Oibre CBS
Nuashonrú ar an Tuarascáil ar Fhorbairt Eacnamaíochta agus Bainistíocht Fiontar
Tuarascáil Siopadóireachta Uilechuimsitheach ar Néaltrú

An Coiste Beartas Straitéisigh na nEalaíon, an Chultúir agus an Áineas
Cruinnithe a Tionóladh: 4
Déanann an Coiste um Beartas Straitéiseach Ealaíon, Cultúir agus Áineasa maoirseacht ar obair na Roinne
Cultúir, Áineasa agus Áineasa, faoi chathaoirleacht an Chomhairleora Vincent Jackson. Pléann an Coiste le
foirmliú, forbairt, monatóireacht agus athbhreithniú beartais a bhaineann le feidhmeanna an údaráis áitiúil
agus le comhairle a thabhairt don údarás áitiúil ar na hábhair sin. Tá 21 ball ar an gCoiste, 14 Chomhairleoir
agus 7 gComhalta Earnála. Tionóladh ceithre chruinniú in 2019.
Seo a leanas a réimsí freagrachta:
Cartlann agus leabharlanna
Bithéagsúlacht
Cuimhneacháin
Na hEalaíona
Cultúr
Imeachtaí & Féilte
Dánlanna & Músaeim
Gaeilge
Ceol
Páirceanna, spásanna oscailte agus an timpeallacht nádúrtha
Béilí Scoile
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Ionaid Spóirt agus Áineasa
Forbairt Spóirt
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí
21 Eanáir 2019
• Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath 2016 - 2021 (PEPÁ)
• Tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le Leas Capaill
• Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise Cultúir
• Nuashonrú ar Leabharlann Nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell
• Nuashonrú ar Chlár Cultúrtha Cathair Velo
• Nuashonrú Bainistíochta
11 Márta 2019
• Cur i láthair ar Dhréachtfhorbairt Súgartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• Cur i láthair ar Shoilse an Gheimhridh agus Féile na hAthbhliana Cur i láthair Bhaile Átha Cliath
ar Thionscadal Léarscáileanna Cultúrtha Chathair Bhaile Átha Cliath
• Tuarascáil ar Chlár na gCathracha Cliste
• Tuarascáil ar Ionad Fionnachtana Biospáis UNESCO Bhá Bhaile Átha Cliath
• Nuashonrú ar Leabharlann Nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell
• Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise Cultúrtha
• Nuashonrú Bainistíochta
13 Bealtaine 2019
• Cur i láthair ar Ealaín Sráide i mBaile Átha Cliath - Dúshláin agus Deiseanna
• Cur i láthair ar Chomhdháil EuroMAB Baile Átha Cliath 2019
• Nuashonrú ar Leabharlann Nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell
Tréigeadh an cruinniú seo ag an bpointe seo toisc gur fhág roinnt ball an cruinniú agus mar sin níor
comhlíonadh córam.
Fochoistí
• Rinneadh an Fochoiste Cuimhneacháin agus an Coiste um Ainmniú Cuimhneacháin a
chónascadh agus cheadaigh an CBS Samhain 2019 iad agus cheadaigh an CPG iad ina dhiaidh
sin. Tugtar an Coiste Cuimhneacháin & Ainmnithe air anois
• Grúpa Comhairleach Ealaíon agus Cultúir
• Fochoiste Spásanna Oibre d’Ealaíontóirí
• Bord Comhairleach Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath
11 Samhain 2019
• Cur i láthair ar Euro 2020
• Tuarascáil ar Leabharlann Nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell
• Tuarascáil ar Thuarascáil Chuideachta Cultúir Chathair Bhaile Átha Cliath ar Bheairic Richmond
• Moladh maidir le cónascadh an Fhochoiste Cuimhneacháin agus an Choiste um Ainmniú
Cuimhneacháin
• An Grúpa Comhairleach Ealaíon agus Cultúir a athbhunú - Dréacht-Téarmaí Tagartha
• Ballraíocht i gCuideachta Cultúir Chathair Bhaile Átha Cliath
• Nuashonrú Bainistíochta

An Coiste Beartas Straitéisigh Pleanála agus Foirm Uirbeach
Cruinnithe Tionóladh: 3
Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí:
Tionóladh trí chruinniú in 2019. I rith na bliana, rinne an CBS breithniú ar roinnt saincheisteanna beartais
tábhachtacha agus thug sé tograí luachmhara chun cinn i bpríomhréimsí straitéise, lena n-áirítear:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Measúnú Tionchair Íoslaigh
Athbhreithniú Tailte Z6 / Z7
Coisithe Sráid An Life
Bainistíocht Ghníomhach Talún
Forfheidhmiú Pleanála
Clár Láithreán Folamh (10 láithreán is mó bunaithe ar luacháil le stair phleanála)
Éadálacha (liosta éadálacha a rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sna 6 mhí roimhe sin)
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an Phlean Corparáideach 2020-2024
Nuashonrú ar Staidéar Talún Tionscail.
Nuashonrú ar Rialú Foirgníochta
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Aguisín 3 Táscairí Feidhmíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Príomhtháscairí Feidhmíochta
01/01/2019 - 31/12/2019 (Bliantúil)
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Stádas: Faoi Ghlas
Ábhar

Táscaire

Luach

Nótaí

Tithíocht: H1, H2 & H4 A. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht
Formheasta
an LA amhail 1/1/2019

25244

B. Líon na n-áitreabh a cuireadh leis an
stoc faoi úinéireacht an LA le linn 2019
(cibé acu a tógadh nó a fuarthas é)

545

C. Líon na n-áitreabh faoi úinéireacht an
LA a díoladh in 2019

35

D. Líon na n-áitreabh faoi úinéireacht an
LA a scartáladh in 2019

0

E. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht
an LA amahail 31/12/2019

25754

F. Líon na n-áitreabh faoi úinéireacht an
LA atá beartaithe lena scartáil faoi scéim
atá ceadaithe ag DHPLG

133

A. An céatadán de líon iomlán na náitreabh faoi úinéireacht an LA a bhí
folamh an 31/12/2019

Tithíocht: H3 & H5
Formheasta

2.79%

Líon na n-áitreabh laistigh dá stoc iomlán
nár tionóladh an 31/12/2019

715

A. Caiteachas le linn 2019 ar chothabháil
tithíochta LA arna thiomsú ón 1 Eanáir
2019 go dtí an 31 Nollaig 2019, arna
roinnt ar líón na n-áitreabh i stoc an LA
ag 31/12/2019, i.e. H1E lúide figiúr
táscaire H1F

€2537.38

Caiteachas ar chothabháil stoc LA a
tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2019 go 31
Nollaig 2019, lena n-áirítear cothabháil
agus caiteachas pleanáilte a cháiligh le
haghaidh deontas, mar dheontais SEAI
d’oibreacha aisfheistiú tíosach ar
fhuinneamh nó an Clár Uasghrádaithe
Fabraic ach gan caiteachas ar
réadmhaoin folamh agus caiteachas faoi
mhórscéimeanna athchóirithe ceadaithe
(i.e. Athghiniúint cheadaithe nó faoi na
Scéimeanna d'Oibreacha Feabhsúcháin)
san áireamh.

€65010281

A. An t-am a thógtar ón dáta a fhágtar an
t-áitreabh go dtí an dáta in 2019 nuair
atá an t-áitreabh faoi thionóntacht in
athuair, meánaithe thar na háitribh go

16.77 wk
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léir a ligtear in athuair i rith 2019
B. An costas a chaitear ar na háitribh a
chur faoi thionóntacht in athuair in 2019,
meánaithe thar na háitribh go léir a
ligtear in athuair in 2019

€23835.63

Líon na n-áitreabh a cuireadh faoi
thionóntacht in athuair ar aon dáta in
2019 (ach gan iad siúd go léir a bhí
folamh mar gheall ar scéim athchóirithe
ar fud an eastáit san áireamh)
Líon na seachtainí ón dáta a fhágtar an táitreabh go dtí an dáta a bheidh an táitreabh faoi thionóntacht in athuair

783

13132 wk

Caiteachas iomlán ar oibreacha is gá
ionas gur féidir na háitribh a ligean in
athuair

€18663300

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí
cláraithe i limistéar an LA ag deireadh
mhí an Mheithimh 2019

72817

B. Líon na n-áitreabh ar cíos a ndearnadh
cigireacht orthu in 2019
C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh
cigireacht orthu in 2019 a fuarthas nach
gcomhlíonann siad na Rialacháin um
Chaighdeáin

Tithíocht: H6
Formheasta

Bóithre: R1 & R2
Formheasta

5606
88.71%

D. Líon na n-áitreabh
neamhchomhlíontach a tháinig chun
bheith comhlíontach le linn 2019

4189

Líon na n-áitreabh a ndearnadh
cigireacht orthu in 2019 a bhfuarthas
nach gcomhlíonann siad na Rialacháin na
dTithe (Caighdeáin le haghaidh Tithe ar
Cíos)

4973

A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht
éigeandála atá gan dídean go
fadtéarmach mar % de líon iomlán na
ndaoine fásta gan dídean i gcóiríocht
éigeandála ag deireadh 2019

68.04%

Líon na ndaoine fásta a rangaíodh mar
dhaoine gan dídean agus i gcóiríocht
éigeandála amhail oíche an 31 Nollaig
2019 mar atá taifeadta ar an gcóras PASS

4277

Líon na ndaoine aonair sin a bhí, amhail
31/12/2019, i gcóiríocht éigeandála ar
feadh 6 mhí go leanúnach, nó ar feadh 6
mhí go carnach laistigh den 12 mhí
roimhe sin

2910

% na gciliméadar bóthair Réigiúnach a
fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí roimh
31/12/2019

83.06%

% na gciliméadar príomhbhóthair Áitiúil
a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí

81.98%
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roimh 31/12/2019
% na gciliméadar bóthair Áitiúil den dara
grád a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí
roimh 31/12/2019

82.19%

% na gciliméadar bóthair Treasach Áitiúil
a fuair rátáil PSCI sa tréimhse 24 mí
roimh 31/12/2019

88.70%

% na gciliméadar bóthair Réigiúnach
iomlán le rátáil PSCI de 1-4 ag
31/12/2019

9.45%

% na gciliméadar bóithre Réigiúnach
iomlán le rátáil PSCI de 5-6 ag
31/12/2019

33.10%

% na gciliméadar bóthair Réigiúnach
iomlán le rátáil PSCI de 7-8 ag
31/12/2019

20.38%

% na gciliméadar bóithre Réigiúnach
iomlán le rátáil PSCI de 9-10 ag
31/12/2019

31.28%

% na gciliméadar príomhbhóthair Áitiúil
iomlán le rátáil PSCI de 1-4 ag
31/12/2019

16.08%

% na gciliméadar príomhbhóthair Áitiúil
iomlán le rátáil PSCI de 5-6 ag
31/12/2019

39.40%

% na gciliméadar príomhbhóthair Áitiúil
iomlán le rátáil PSCI de 7-8 ag
31/12/2019

18.04%

% na gciliméadar príomhbhóthair Áitiúil
iomlán le rátáil PSCI de 9-10 ag
31/12/2019

16.78%

% na gciliméadar bóthair Áitiúil iomlán
den dara grád le rátáil PSCI de 1-4 ag
31/12/2019

23.67%

% na gciliméadar bóthair Áitiúil iomlán
den dara grád le rátáil PSCI de 5-6 ag
31/12/2019

40.01%

% na gciliméadar bóthair Áitiúil iomlán
den dara grád le rátáil PSCI de 7-8 ag
31/12/2019

13.72%

% na gciliméadar bóthair Áitiúil iomlán
den dara grád le rátáil PSCI de 9-10 ag
31/12/2019

13.77%

% na gciliméadar bóthair Treasach Áitiúil
iomlán a fuair rátáil PSCI de 1-4 ag
31/12/2019

18.21%

% na gciliméadar bóthair Treasach Áitiúil
iomlán a fuair rátáil PSCI de 5-6 ag
31/12/2019

34.30%

% na gciliméadar bóthair Treasach Áitiúil
iomlán a fuair rátáil PSCI de 7-8 ag
31/12/2019

27.31%

% na gciliméadar bóthair Treasach Áitiúil
iomlán a fuair rátáil PSCI de 9-10 ag

10.96%
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31/12/2019
A1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach
neartaithe le linn 2019

15.3 km

A2. An méid a caitheadh ar obair
neartaithe bóithre réigiúnacha le linn
2019

€7381431.00

A3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha
neartaithe bóithre réigiúnacha in
aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

€47.53

B1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach a
ath-séalaíodh le linn 2019
B2. An méid a caitheadh ar obair athséalaithe bóthair réigiúnach le linn 2019
B3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha
ath-séalaithe bóithre réigiúnacha in
aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)
C1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil
neartaithe le linn 2019
C2. An méid a caitheadh ar obair
neartaithe bóithre áitiúla le linn 2019

11.2 km
€2936622.00

C3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha
neartaithe bóithre áitiúla in aghaidh an
mhéadair chearnaigh (€/m2)

€46.18

D1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil athshéalaithe le linn 2019
D2. An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe bóithre áitiúla le linn 2019
D3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha
ath-shéalaithe bóithre áitiúla in aghaidh
an mhéadair chearnaigh (€/m2)
Mótarcháin: R3
Formheasta

A. Céatadán na n-idirbheart mótarcháin
ar déileáladh leo ar líne (i.e. idirbheart
próiseáilte agus an diosca cánach eisithe)
in 2019

Uisce: W1 & W2
Formheasta

% de na Scéimeanna Uisce Óil
Príobháideacha i gcomhlíonadh na
gceanglas reachtúil maidir le
monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht
soláthairtí príobháideacha uisce óil le
linn 2019

86.87%

Líon na scéimeanna cláraithe a
ndéanann gach údarás áitiúil
monatóireacht orthu mar chéatadán de
na scéimeanna iomlána atá cláraithe

Dramhaíl: E1

Líon na scéimeanna cláraithe a
ndearnadh monatóireacht orthu in 2019

0

Líon iomlán na scéimeanna cláraithe in
2019

0

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar
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Formheasta

Dhaonáireamh 2016, atá suite i limistéar
atá clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a
sholáthraíonn seirbhís 3 bhosca bruscair
an 31/12/2019
B. % na dteaghlach laistigh den údarás
áitiúil (de réir Dhaonáireamh 2016
freisin) a léiríonn an líon ag A

Truailliú Comhshaoil:
E2
Formheasta

Truailliú Bruscair: E3
Formheasta

Stádas an Bhrait
Ghlais: E4
Formheasta

51.54%

A1. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a
ndearnadh gearán ina leith le linn 2019

22674

A2. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh
ó 1/1/2019 go 31/12/2019

22420

A3. Líon iomlán na gcásanna ar láimh ag
31/12/2019

716

Líon tosaigh na gcásanna a tugadh ar
aghaidh ó dheireadh na bliana 2018

462

A1. % den limistéar laistigh den LA a bhí
neamh-thruaillithe nó saor ó bhruscar
nuair a rinneadh suirbhé air in 2019

11%

A2. % den cheantair laistigh den LA a
ndearnadh truailliú beag air nuair a
rinneadh suirbhé air in 2019

55 %

A3. % den cheantair laistigh den LA a
ndearnadh truailliú measartha air nuair a
rinneadh suirbhé air in 2019

29 %

A4. % den cheantair laistigh den LA a
ndearnadh truailliú mór air nuair a
rinneadh suirbhé air in 2019

5%

A5. % den cheantair laistigh den LA a
ndearnadh truailliú ollmhór air nuair a
rinneadh suirbhé air in 2019

0%

A. % de scoileanna ar bronnadh stádas
brat glas orthu/ a rinne a mbrat glas a
athnuachan sa dá bhliain go 31 Nollaig
2019

40.20 %

Scoileanna a ghnóthaigh Brat Glas don
chéad uair in 2019

4

Scoileanna a rinne a mBrat Glas a
athnuachan in 2019

51

Scoileanna a raibh Brat Glas acu ó 2018
agus dá bhrí sin ní gá iad a athnuachan
go dtí 2020

64

Éifeachtúlacht
fuinnimh: E5
Formheasta

A. % carnach de choigilteas fuinnimh a
baineadh amach faoin 31/12/2019 i
gcoibhneas leis an mbliain bhunlíne
(2009)

Pleanáil: P1
Formheasta

A. Foirgnimh a ndearnadh cigireacht
orthu mar chéatadán d’fhoirgnimh nua a
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cuireadh in iúl don údarás áitiúil

Pleanáil: P2 & P3
Formheasta

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a
cuireadh in iúl don údarás áitiúil i.e.
foirgnimh inar sheirbheáil tógálaí nó
forbróir Fógra um Thosach Feidhme bailí
ar an údarás áitiúil sa tréimhse 1/1/2019
go 31/12/2019

616

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in
iúl don údarás áitiúil in 2019 a bhí faoi
réir iniúchadh amháin ar a laghad ar an
láthair le linn 2019 a rinne an t-údarás
áitiúil

421

A. Líon na gcinntí pleanála LA a bhí ina nábhar achomhairc chuig an mBord
Pleanála a chinn an Bord ar aon dáta in
2019

329

B. % na gcinntí ag A a dhearbhaigh (le
hathrú nó gan athrú) an cinneadh a rinne
an LA

81.76%

Líon na gcinntí a dhearbhaigh cinneadh
an LA (le hathrú nó gan athrú)

269

A. Líon iomlán na gcásanna pleanála a
tharchuir nó a thionscain an t-údarás
áitiúil sa tréimhse 1/1/2019 go
31/12/2019 a imscrúdaíodh

1515

B. Líon iomlán na gcásanna imscrúdaithe
a dúnadh le linn 2019

1062

C. % na gcásanna ag B a díbheadh mar
fánach, beag nó gan bhunús nó a dúnadh
mar gheall ar urchosc reachta nó mar
fhorbairt dhíolmhaithe

53.39%

D.% na gcásanna ag B a réitíodh chun
sástachta an LA trí idirbheartaíochtaí

0%

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

Pleanáil: P4 & P5
Formheasta

46.61 %

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála á nimscrúdú amhail an 31/12/2019

2884

Líon na gcásanna ag 'B' a díbheadh faoi
alt 152(2), den Acht Pleanála agus
Forbartha 2000

567

Líón na gcásanna ag B a réitíodh chun
sástachta an LA trí idirbheartaíochtaí

0

Líon na gcásanna ag 'B' a dúnadh mar
gheall ar imeachtaí forfheidhmithe

495

A. Sonraí Chlár D an Ráitis Airgeadais
Bhliantúil (AFS) 2019 arna roinnt ar
dhaonra limistéar an LA de réir
Dhaonáireamh 2016
Sonraí Chlár D AFS comhdhéanta de D01
- Pleanáil ar Aghaidh, D02 - Bainistíocht
Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (cion

€30.44

€16878179
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ábhartha Chlár D den mhuirear ar
bhainistiú lárnach san áireamh) do 2019

Seirbhís Dóiteáin: F1
Formheasta

A. Céatadán na n-iarratas ar
dheimhnithe um shábháilteacht ó
dhóiteáin a fuarthas in 2019 a socraíodh
(a deonaíodh nó a diúltaíodh) laistigh de
dhá mhí óna bhfáil

27.16 %

B. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe
um shábháilteacht ó dhóiteáin a fuarthas
in 2019 a socraíodh (a deonaíodh nó a
diúltaíodh) laistigh de thréimhse
fhadaithe arna comhaontú leis an
iarratasóir

55.52 %

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe
um shábháilteacht ó dhóiteáin a fuarthas
in 2019 nár tharraing an t-iarratasóir siar

335

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe um
shábháilteacht ó dhóiteáin a fuarthas in
2019 a socraíodh (a deonaíodh nó a
diúltaíodh) laistigh de dhá mhí ón dáta a
fuarthas an t-iarratas

91

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe um
shábháilteacht ó dhóiteáin a fuarthas in
2019 a socraíodh (a deonaíodh nó a
diúltaíodh) laistigh de thréimhse ama
sínte aontaithe

186

A. Sonraí caiteachais Chlár E an Ráitis
Airgeadais Bhliantúil (AFS) do 2019 arna
roinnt ar dhaonra limistéar an LA de réir
fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 don daonra
a bhfreastalaíonn an t-údarás dóiteáin
orthu de réir thuarascálacha Chéim a
hAon an Chur Chuige Riosca-Bhunaithe.
Sonraí caiteachais Chlár E AFS
comhdhéanta de E11 - Oibriú na
Seirbhíse Dóiteáin agus E12 - Cosc
Dóiteáin do 2019

€84.84

€115339872 Maidir le seirbhísí
dóiteáin agus otharchairr
a sholáthar, tá faisnéis ar
fáil d’údaráis áitiúla Bhaile
Átha Cliath ar luach
cionroinnte den
chaiteachas iomlán atá
inchurtha i leith gach
údaráis. Féadfaidh an
bunús seo athrú le
himeacht ama trí
chomhaontú ach ar aon
chuma bheadh sé ar eolas
agus ar fáil d'Airgeadas
agus caiteachas inroinnte
in aghaidh an údaráis á
chinneadh. Maidir le DCC,
is gá coigeartú a
dhéanamh ar chaiteachas
ábhartha chun é a laghdú
go dtí an luach is
inchurtha i leith DCC agus
freisin ar ioncam chun
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luach arna bhilleáil ar na
húdaráis áitiúla eile a
bhaint. Maidir le FCC, DLR
agus SDCC, tá an figiúr
caiteachais ábhartha ar
fáil agus ba cheart é a
léiriú mar chaiteachas
amháin, agus comhthéacs
féichiúnaí a bhaint.
Seirbhís Dóiteáin: F2 & A. Meán-am a thógtar, i nóiméid,
F3
briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Formheasta
Lánaimseartha i gcás dóiteáin

1.43 nóim

B. Meán-am a thógtar, i nóiméid,
briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Páirtaimseartha (seirbhís dóiteáin
coinnithe) i gcás dóiteáin

6.14 nóim

C. Meán-am a thógtar, i nóiméid, chun
briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Lánaimseartha i gcás eachtra éigeandála
eile (seachas dóiteán)

1.44 nóim

D. Meán-am a thógtar, i nóiméid,
briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin
Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin
coinnithe) i gcás gach eachtra éigeandála
eile (seachas dóiteáin)

6.41 nóim

A.% na gcásanna maidir le dóiteán ina
mbíonn an chéad fhreastal ar an láthair
laistigh de 10 nóiméad

75.25%

B. % na gcásanna maidir le dóiteán ina
mbíonn an chéad fhreastal ar an láthair
tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20
nóiméad

22.42%

C. % na gcásanna maidir le dóiteán ina
mbíonn an chéad fhreastal ar an láthair
tar éis 20 nóiméad

2.33%

D. % na gcásanna maidir le gach eachtra
éigeandála eile ina mbíonn an chéad
fhreastal ar an láthair laistigh de 10
nóiméad

73.13%

E.% na gcásanna maidir le gach eachtra
éigeandála eile ina mbíonn an chéad
fhreastal ar an láthair tar éis 10 nóiméad
ach laistigh de 20 nóiméad

24.08%

F. % na gcásanna maidir le gach eachtra
éigeandála eile ina mbíonn an chéad
fhreastal ar an láthair tar éis 20 nóiméad

2.79%

Líon iomlán na nglaonna amach maidir le
dóiteáin ó 1/1/2019 go 31/12/2019

7105

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina
bhfreastalaíonn an chéad inneal dóiteáin
ar an láthair laistigh de 10 nóiméad

5360

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina
bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 10 nóiméad

1597
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ach laistigh de 20 nóiméad

Seirbhís
Leabharlainne: L1
Formheasta

Líon na gcásanna dóiteáin seo ina
bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 20 nóiméad

166

Líon iomlán na nglaonna amach maidir le
gach eachtra éigeandála eile (i.e. gan
tine a áireamh) ón 1/1/2019 go
31/12/2019

1827

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin ina
bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair laistigh de 10
nóiméad

1336

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin ina
bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 10 nóiméad
ach laistigh de 20 nóiméad

440

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin ina
bhfreastalaíonn an chéad inneall
dóiteáin ar an láthair tar éis 20 nóiméad

51

A. Líon na gcuairteanna ar leabharlanna
in aghaidh an duine den daonra i
limistéar an LA de réir Dhaonáireamh
2016

4.57

B. Líon na n-earraí a eisíodh
d’iasachtaithe sa bhliain

1815186

C. Baill chláraithe leabharlainne in
aghaidh an duine den daonra

0.12

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna
ón 1/1/2019 go 31/12/2019

Seirbhís
Leabharlainne:L2
Formheasta

2532697

Líon na mball cláraithe leabharlainne an
31 Nollaig 2019

66510

A. Sonraí Chlár D an Ráitis Airgeadais
Bhliantúil (AFS) 2019 arna roinnt ar
dhaonra limistéar an LA de réir
Dhaonáireamh 2016

€46.74

B. An caiteachas bliantúil per capita ar
bhailiúcháin thar an tréimhse 1/01/2019
go 31/12/2019

€3.99

A. Sonraí Chlár F AFS comhdhéanta de
F02 - Oibriú na Seirbhíse Leabharlainne
agus Cartlainne (lena n-áirítear an cion
ábhartha den mhuirear bainistíochta
lárnach do Chlár F) do 2019

€25919651

B. An caiteachas bliantúil ar stoc nua a
fuair an leabharlann sa bhliain

€2213986

An Óige agus an Pobal: A. Céatadán na scoileanna áitiúla a bhfuil
Y1 & Y2
baint acu le scéim áitiúil Chomhairle na
Formheasta
nÓg

46.15 %

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i
gceantar an LA ag 31/12/2019

78
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Líon na scoileanna dara leibhéal i
limistéar an LA ónar fhreastail ionadaithe
ar CGB áitiúil Chomhairle na nÓg a
tionóladh in 2019

36

A. Líon na n-eagraíochtaí atá san
áireamh i gClár na gContae agus an cion
a roghnaigh a bheith mar chuid den
Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh
den PPN

31.67

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a áiríodh i
gClár an Chontae do limistéar an údaráis
áitiúil amhail an 31/12/2019

761

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a
chláraigh den chéad uair in 2019

56

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh dul
isteach sa Choláiste Toghcháin um
Chuimsiú Sóisialta ar cibé dáta a
chláraigh siad don PPN

241

Corparáideach: C1, C2, A. An líon foirne coibhéise lánaimseartha
C4 & C5
amhail an 31 Nollaig 2019
Formheasta
A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta trí shaoire dheimhnithe
leighis in 2019

5641.90
3.13%

B. Céatadán na laethanta oibre íoctha a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta trí shaoire féindheimhnithe in 2019

0.40 %

Líon iomlán na laethanta oibre a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta trí shaoire dheimhnithe
leighis in 2019

40915 lá

Líon iomlán na laethanta oibre a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta trí shaoire féindheimhnithe in 2019

5073 lá

Líon na laethanta oibre gan phá a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta a áiríodh laistigh de iomlán
na laethanta saoire breoiteachta féindheimhnithe in 2019

0 lá

Líon na laethanta oibre gan phá a
cailleadh de bharr neamhláithreachta
breoiteachta a áiríodh laistigh de iomlán
na laethanta saoire breoiteachta
deimhnithe míochaine in 2019

802 lá

Má tá aon bhall foirne ar shaoire
337 ar shaoire
bhreoiteachta fadtéarmach (i.e. tréimhse bhreoiteachta
leanúnach níos faide ná 4 seachtaine),
fadtéarmach
cuir nóta téacs san áireamh maidir leis
an líon foirne ar shaoire bhreoiteachta
fadtéarmach
A. Gach caiteachas TFC sa tréimhse ó
1/1/2019 go 31/12/2019, arna roinnt ar
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uimhir WTE.

Corparáideach: C3
Formheasta

Caiteachas iomlán TFC in 2019

€13641591

Caiteachas Iomlán na gCoimisinéirí
Ioncaim ó 1/1/2019 go 31/12/2019
roimh aistrithe chuig cúlchistí nó uathu

923074979

A. Gach caiteachas TFC arna ríomh i C4
mar chion den chaiteachas Ioncaim

1.48

A. Amhairc iomlána leathanaigh ar
láithreáin ghréasáin an údaráis áitiúil in
2019

16062220

B. Líon iomlán na leantóirí ag deireadh
2019 de chuntais meán sóisialta an LA

Airgeadas: M1 & M2
Formheasta

586045

Líon na gcuntas meán sóisialta a oibríonn
an t-údarás áitiúil

112

B. Iarmhéid barrachais/easnamh carnach
an 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó
Ráiteas an Chuntais Ioncaim &
Caiteachais den AFS

€28600516

C. Iarmhéid barrachais / easnaimh
carnach an 31/12/2016 sa Chuntas
Ioncaim ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim &
Caiteachais den AFS

€26101486

D. Iarmhéid barrachais/easnaimh
charnaigh ag 31/12/2017 sa Chuntas
Ioncaim ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim &
Caiteachais den AFS

€23240144

D. Iarmhéid barrachais / easnaimh
charnaigh ag 31/12/2018 sa Chuntas
Ioncaim ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim &
Caiteachais den AFS

€21641583

E. Iarmhéid barrachais/easnaimh
charnaigh ag 31/12/2019 sa Chuntas
Ioncaim ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim &
Caiteachais den AFS

€23784693

F. Barrachas nó easnamh carnach an
31/12/2019 mar chéatadán den Ioncam
Iomlán in 2019 ó Ráiteas an Chuntais
Ioncaim agus Caiteachais den AFS

2.44 %

G. Caiteachas ioncaim in aghaidh an
duine in 2019

€1664.54

H. Caiteachas ioncaim in aghaidh an
duine in 2019 gan caiteachas suntasach
lasmuigh den chontae/seirbhís roinnte a
áireamh

€0

Figiúr Iomlán Ioncaim 2019 ó Ráiteas an
Chuntais Ioncaim agus Caiteachais an
AFS

€974657327

An figiúr Caiteachais Iomlán 2019 ó
Ráiteas an Chuntais Ioncaim agus
Caiteachais an AFS

€923074979

Caiteachas Ioncaim 2019 seachas
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caiteachas contae/seirbhíse roinnte do
sholáthraithe seirbhíse HAP, MyPay,
DRHE agus Seirbhísí Dóiteáin Bhaile Átha
Cliath

Forbairt
Eacnamaíochta: J1 go
J4
Formheasta

Neill Dalton an 8 Iúil 2020.
Ní dóigh liom gur
aontaíodh é seo ag an
DLA. Mar sin níl sé
beartaithe dul ar aghaidh
leis seo i gcás fhigiúirí
2019.

Leibhéal bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do 2015

88.0 %

Leibhéal bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do 2016

90.0 %

Leibhéal bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do 2017

91.0 %

Leibhéal bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do 2018

92.0 %

Leibhéal bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas
Airgeadais Bliantúil do 2019

94 %

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachtaí ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015

80.0 %

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachtaí ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016

78.0 %

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachtaí ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2017

76.0 %

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachtaí ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2018

76.0 %

Leibhéal bailithe Cíosa & Blianachtaí ón
Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2019

73 %

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

69.0%

Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí
Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil
do 2019

75 %

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh
ón Oifig Fiontar Áitiúil le linn na tréimhse
1/1/2019 go 31/12/2019

271.0

A. Líon na n-iarratas ar dhearbháin
trádála ar líne a d’fhormheas an Oifig
Fiontar Áitiúil in 2019
B. Líon na ndearbhán trádála ar líne sin a
tarraingíodh anuas in 2019
A. Líon na rannpháirtithe a fuair
meantóireacht le linn na tréimhse
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1/1/2019 go 31/12/2019
A. An bhfuil straitéis turasóireachta
reatha ag an údarás áitiúil?

Tá

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

Tá
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Aguisín 4 Plean Bliantúil um Sheachadadh Seirbhíse 2019 –
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2019
Plean Bliantúil um Sheachadadh Seirbhíse 2019 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn
SDP01
Cothabháil
Tithíochta

Tomhas Feidhmíochta

Freagairt ar
Iarrataí
Seirbhíse

Líon iomlán na n-iarratas
deisiúcháin a fuarthas

Sprioc

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

63,866

17,040

14,323

15,152

17,351

__

__

-16%

6%

15%

50%

47%

54%

50%

48%

% athrú ar iarratais ar
dheisiúchán a fuarthas
% iarrataí deisiúcháin
réitithe
Éigeandáil

Láithreach

75%

100%

83%

67%

50%

Práinneach

5 lá oibre

74%

61%

76%

76%

83%

57%

66%

67%

__

37%

401

82

183

109

27

1.94%

1.93%

1.95%

1.95%

1.92%

18.2
weeks

20
weeks

18.5
weeks

16.76
weeks

17.3
weeks

15
coimpléisc
thar 3
bliana

7

0

1

3

3

Díonta Feabhsúcháin
Beacht & Bonneagair

9
coimpléisc

4

0

4

0

0

Céimeanna Feabhsúcháin
Beacht agus Bonneagair

7
coimpléisc

7

2

5

__

0

Athsholáthar fuinneoige /
dorais

100 aonad
aonair & 3
choimpléa
sc

344

98

238

8

0

Córais um chosc titim

9
coimpléisc

14

3

5

6

0

Árasáin Gort Marr

36 aonad

28

4

20

3

1

Bainistíocht Legionella

Píolótach
25 aonad
ar fud na
cathrach

15

8

0

0

7

Bainistíocht Sócmhainní ar
chaidéil i ngach coimpléasc

70 teach
caidéil

70

0

0

0

70

Gnáthamh
Clár Oibre
Pleanáilte

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Feabhsú rátála BER Céim
11
tá% den tithíocht le fáil atá
ar neamhní
an meán-am ón dáta a
fhágtar an teaghais folamh
go dtí an dáta a thosaíonn
an tionóntacht
Oibreacha Cosanta
Dóiteáin

500 aonad
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Trialacha Comhdhlúthaithe
agus Suiteáil lucht leanúna
gan scagadh

300 aonad
&5
coimpléisc

505

0

330

118

57

Scéimeanna Athchóirithe

5
coimpléisc

2

1

1

0

0

Athchóiriú ar réadmhaoine
a fuarthas OCÉ

8-10
réadmhaoi
n
17,000

15

4

0

5

6

14,906

4,100

4,300

4,400

2106

984

207

353

235

189

693

160

232

165

136

Seirbhísiú Coirí Gáis Intíre
Deisiúcháin / Athsholáthar
Coirí Gáis Intíre *
Seirbhísiú HVAC ar fud na
Láithreán Corparáideach
agus
Neamhchorparáideach go
léir

Cuireadh
1,000 ina
n-áit
141

Clár Athchóirithe Neamhní

1000

1097

299

265

289

244

Eisínteachtaí & Oiriúnuithe
do Dhuine faoi Mhíchumas
- Oiriúnuithe Tithíochta

250

479

121

130

106

122

Eisínteachtaí & Oiriúnuithe
do Dhaoine faoi
Mhíchumas - Eisínteachtaí

12

15

6

1

4

4

* * Ina theannta sin, deisíodh 9,237 coire san iomlán le linn 2019
Deisiú agus
Athsholáthar
bolgán
SDP02

Tomhas Feidhmíochta

Sprioc

Clár Oibre
Gnáthaimh

Líon na soilse sráide
múchta faoi bhun 2% (920 )
I gcónaí *
Líon iomlán na lochtanna a
tuairiscíodh
% athrú ar lochtanna a
tuairiscíodh ón tréimhse
dheireanach
% deisiúcháin a rinneadh
laistigh den chreat ama **

Níos lú ná
2%

Freagairt ar
Iarrataí
Seirbhíse

10 lá oibre
óna bhfáil

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

1.05%

1.94%

1.22%

0.50%

0.55%

2,859

977

465

517

900

__

__

-52%

11%

89%

88%

90%

90%

88%

* Ní chuimsíonn na figiúirí seo gnáthghníomhaíochtaí scoltacha oíche agus deisiúcháin chomhfhreagracha, toisc nár
thionscain Iarratas Seirbhíse foinse an ghearáin / na ceiste.
** An figiúr is measa toisc go bhfuil poist ann nach bhféadfaí a dheisiú ar chúiseanna nach bhfuil neart againn orthu, ie
gluaisteáin BSL / Luas / Páirc
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SDP03 / 04
Cothabháil
Bóithre &
Cosán

Tomhas Feidhmíochta

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

Líon iomlán na n-iarratas /
fiosrúchán seirbhíse a
fuarthas
Líon iomlán na n-iarratas /
fiosrúchán seirbhíse réitithe
%
Deisíodh
lochtanna
Tosaíocht 1 laistigh den
chreat ama
Líon iomlán na lochtanna a
taifeadadh sa tréimhse
Líon iomlán na lochtanna a
deisíodh sa tréimhse
Tomhas Feidhmíochta

SDP05
Athnuachan
ar Mharcanna
Bóthair
Clár Oibre
Pleanáilte

Marcálacha a athnuachan
gach dara bliain ar fud na
cathrach

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

Líon iomlán na n-iarratas ar
athnuachan marcála bóthair
a fuarthas
% athrú ar iarratais a
fuarthas
ón
tréimhse
dheireanach
% iarratais ar athnuachan a
cuireadh i gcrích laistigh
den chreat ama
Tomhas Feidhmíochta

SDP06
Forfheidhmiú
Páirceála
Neamhdhleat
hach

Sprioc

24 uair an
chloig de
chigireacht

Sprioc

10
limistéar
spriocdhírit
he

8
seachtaine
Sprioc

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

15,459

4,028

4,381

4,017

3,033

9,200

2,483

2,343

2,760

1,614

93%

92%

92%

93%

96%

7,085

1,866

1,628

1,751

1,815

5,148

1,288

1,309

1,111

1,318

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

12

3

3

3

3

218

49

62

68

39

__

__

27%

10%

-43%

80%

77%

87%

84%

73%

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

% na bhfeithiclí dearbhaithe
laistigh de 1 uair an chloig
ón íocaíocht

85%

89.91%

91.65%

89.93%

89.90%

88.16%

% na bhfeithiclí dearbhaithe
laistigh de 2 uair an chloig
ón íocaíocht

100%

99.81%

99.71%

99.84%

99.86%

99.83%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

% na n-achomharc
céadchéime tugtha chun
críche laistigh de 21 lá
aisíocadh% na nachomharc céadchéime
toisc go bhfuil an t-am caite
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Iarratais ón
nGrúpa
Comhairleach
Tráchta
SDP07

Tomhas Feidhmíochta

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

Líon na n-iarratas TAG a
fuarthas
% athrú ar iarratais a
fuarthas ón tréimhse
dheireanach
% na n-iarratas TAG a
cinneadh laistigh de 4 mhí
ón iarraidh *

Sprioc

4 months

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

1,561

347

535

315

364

__

__

54%

-41%

16%

58%

50%

61%

63%

___

Q1 Total

Q2 Total

Q3 Total

Q4 Total

200%

127%

227%

242%

205%

1,662

364

258

310

730

__

__

-29%

20%

135%

100%

100%

100%

100%

100%

* Complete report for Q4 not yet available
SDP08 Gully
Cleaning

Performance
Measurement

Planned Work
Programme

% cleaning
complete

Response to
Service
Requests

Total number of service
requests received
% change in service
requests received since last
period
% gullies inspected within
timeframe
Tomhas Feidhmíochta

SDP09
Forfheidhmiú
Pleanála
Freagairt ar
Iarrataí
Seirbhíse

Dumpáil
Neamhdhleat
hach SDP10
Clár Oibre
Gnáthaimh

programme

Target

12,000
gullies per
quarter

4/5 days of
receipt
Sprioc

Gearáin forfheidhmithe
faighte
% athrú ar líon na ngearán
a fuarthas ón tréimhse
dheireanach
% gearáin aitheanta laistigh
de 10 lá oibre
% na chéad iniúchtaí a
rinneadh laistigh de 6
seachtaine tar éis an
gearán a fháil
líon na litreacha rabhaidh a
eisíodh
líon
na
bhFógraí
Forfheidhmithe
a
Seirbheáladh
líon na nImeachtaí Dlí a
Tionscnaíodh
Tomhas Feidhmíochta
Sprioc

Líon na tonna dramhaíola tí
a dumpáladh go
mídhleathach curtha as

Total/
Average
to date

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

1,513

264

334

453

462

__

__

27%

36%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

113%

80%

73%

73%

1,262

253

292

411

306

308

99

70

62

77

74

20

21

17

16

Iomlán /
Meán go
dtí seo
3,968

Q1
Iomlán

1,015

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Q2
Iomlán

1,056

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

963
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934

oifig ag an gComhairle
Cathrach

Freagairt ar
Iarrataí
Seirbhíse

Costas
aistrithe
don
tréimhse lena n-áirítear
saothair, cabhlach agus
diúscairt
Líon
na
mbeart
forfheidhmithe a glacadh
Torthaí chlár glaineachta
grádaithe
sráide
na
Bainistíochta Dramhaíola
Líon iomlán na dtuairiscí ar
dumpáil neamhdhleathach
a fuarthas
% athrú ar líon na dtuairiscí
a fuarthas ón tréimhse
dheireanach
% tuarascálacha réitithe
laistigh den chreat ama

Feithiclí
Tréigthe
SDP11

Tomhas Feidhmíochta

Freagairt ar
iarrataí
Seirbhíse

Líon iomlán na n-iarratas
seirbhíse a fuarthas

Glanadh
Sráide SDP12

Clár Oibre
Gnáthaimh

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

% athrú ar iarratais a
fuarthas
%
tuarascálacha
a
socraíodh nach feithiclí
tréigthe iad tar éis iniúchta
Tomhas Feidhmíochta

€297,464

€290,068

€294,516

€290,970

693

198

157

172

166

Féach ar sonraí an Chláir Grádála Sráide sa chuid
Glanadh Sráide thíos

24 uair an
chloig ón
bhfáil
Sprioc

11,615

2,849

2,616

2,865

3,285

__

__

-8%

10%

15%

64%

65%

70%

61%

59%

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Sprioc

1,708

Sprioc

Torthaí an chláir
glaineachta grádaithe
sráide Bainistíochta
Dramhaíola

454

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

477

434

343

__

__

5%

-9%

-21%

52%

28%

60%

75%

44%

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

I rith 2019, rinneadh suirbhé ar 500 sráid agus 36 banc
buidéal ar fud na sé Limistéar Cigireachta um Bainistíocht
Dramhaíola mar chuid den chlár grádaithe sráide:

líon na sráideanna ag Grád
A.
Líon na sráideanna ag
Grád B.
Líon na Sráideanna ag
Grád C.
Líon na Sráideanna ag
Grád D.
Líon iomlán na n-iarratas ar
ghlanadh sráide a fuarthas
sa tréimhse
% athrú ar líon na n-iarratas
a fuarthas ón tréimhse
dheireanach
% a ndearnadh cigireacht
orthu laistigh den chreat
ama

€1,173,018

13%
68%
16%
3%

24hrs of
receipt

4,648

1,205

897

977

1,569

__

__

-26%

9%

61%

70%

76%

76%

66%

63%
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SDP13 Pobail
Glanadh
Pobail
Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

Cothabháil
Tírdhreacha
SDP14

Líon iomlán na n-iarratas ar
chothabháil araidí bruscair
% athrú ar líon na n-iarratas
a fuarthas ón tréimhse
dheireanach
% a réitíodh laistigh den
chreat ama
Tomhas Feidhmíochta

Líon iomlán na nglanadh
pobail arna n-éascú ag an
gComhairle Cathrach
% athrú ar líon na nglanadh
ón tréimhse dheireanach
% bailiúcháin málaí a
dhéantar laistigh den chreat
ama
Tomhas Feidhmíochta

Clár Oibre
Gnáthaimh

% den chlár críochnaithe

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

Líon iomlán na n-iarratas
gearradh / cothabhála féir a
fuarthas

SDP15 Cúram
Crann

Freagra ar
Iarrataí
Seirbhíse

24hrs of
receipt
Sprioc

% athrú ar iarratais a
fuarthas
ón
tréimhse
dheireanach
Tomhas Feidhmíochta

Líon iomlán na n-iarratas
bearradh / cothabhála
crann a fuarthas
% athrú ar iarratais a
fuarthas
ón
tréimhse
dheireanach

1,925

406

446

582

491

__

__

10%

30%

-16%

80%

74%

89%

84%

74%

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

2,894

3 lá iarrata

Sprioc

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

450

737

615

1,092

__

__

64%

-17%

78%

94%

97%

94%

90%

93%

Iomlán /
Meán go
dtí seo

Q1
Iomlán

Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

73%

92%

86%

90%

85%

379

__

Sprioc

Q2
Iomlán

Iomlán /
Meán go
dtí seo

46

118

164

51

__

157%

39%

75%

Q1
Iomlán

1,122

__
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Q2
Iomlán

Q3
Iomlán

Q4
Iomlán

216

285

392

229

__

32%

38%

-42%
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Aguisín 5 Plean Gníomhaíochta Sheirbhíse do Chustaiméirí Chomhairle
CathrachBhaile Átha Cliath 2018-2020 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2019

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: Plean Gníomhaíochta um
Sheirbhís do Chustaiméirí 2018 – 2020
Thug an Chomhairle Cathrach an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí 2018-2020 faoi deara
ag a cruinniú i mí an Mheithimh 2018. Tá an dul chun cinn seo a leanas déanta go dtí seo maidir leis na
gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean a chur i bhfeidhm.
1.
Caighdeáin Seirbhíse Ardchaighdeáin
Taispeántar Cairt na gCustaiméirí agus an Cód Iompair go feiceálach i ngach oifig agus saoráid phoiblí.
Déantar gearáin ó chustaiméirí a athbhreithniú go rialta chun treochtaí agus réimsí atá le feabhsú a aithint.
Tá soláthar déanta mar chuid de na ceanglais maidir le Córas BCC nua (Bainistíocht Caidrimh le
Custaiméirí) chun meicníocht níos réamhghníomhaí a chur i bhfeidhm maidir le haiseolas ó chustaiméirí ar
sheirbhís a lorg.
Aithníodh an caighdeán seirbhíse den scoth a sholáthraíonn an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí go
seachtrach don 11ú bliain as a chéile, agus d’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Marc Q
Náisiúnta a bhaint amach in 2019, leis an scór is airde acu go dtí seo.
2.
Comhionannas agus Éagsúlacht
Tá Cairt Aoisbhá na Comhairle Cathrach ar taispeáint ag gach pointe rochtana poiblí agus ar ár suíomh
Gréasáin. Seoladh ‘Dublin City’s Guide to Age Friendly Communication’ i mí Iúil 2019.
Chríochnaigh 12 bhall foirne cúrsa 15 seachtaine, arna éascú ag Acadamh Teanga Chomharthaíochta na
hÉireann agus creidiúnaithe ag Gradam QQI Leibhéal 3, i mí Eanáir 2019. Tá an dara cúrsa ar siúl do 12
rannpháirtí.
3.
Rochtain Fhisiciúil
Rinneadh Iniúchadh ‘Walkability’ ar Oifigí Cathartha in 2018 i gcomhpháirtíocht le Tionscnamh a thacaíonn
aois- chairdiúil Bhaile Átha Cliath. Aithníodh sraith gníomhartha chun rochtain fhisiciúil ar sheirbhísí a
fheabhsú agus le linn 2019 dúnadh roinnt áiritheoirí poiblí sna hOifigí Cathartha agus soláthraítear seirbhísí
anois ón Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí.
4.

Fáisnéis

Tá an ‘Plain English Style Guide for the Public Service’ curtha ar fáil don fhoireann go léir trí inlíon na
Comhairle Cathrach.
Tá athdhearadh mór ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Cathrach ar siúl faoi láthair. Is é príomhfhócas an
athdheartha eispéireas na gcustaiméirí a fheabhsú agus tá gach gné á thógáil chun a chinntiú go bhfuil sé
sothuigthe agus go gcloíonn sé le caighdeáin inrochtaineachta an Údaráis Náisiúnta Míchumais (ÚNM).
Ceapadh oifigeach meán sóisialta agus rinneadh iniúchadh ar gach cuntas meán sóisialta de chuid
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Aontaíodh straitéis meán sóisialta agus tá an straitéis agus na
treoirlínte i bhfeidhm anois. Tá méadú 8,000 tagtha ar líon leanúna an chuntais Twitter @DubCityCouncil le
bliain anuas. Tháinig méadú 6,700 agus 3,000 ar lucht leanta ár gcuntais Facebook agus Instagram sa
tréimhse chéanna.
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Tá grúpa oibre corparáideach curtha ar bun chun athbhreithniú a dhéanamh ar gach foirm iarratais ón
gComhairle Cathrach. Dearadh teimpléad don leagan Béarla agus Gaeilge de thrí fhoirm shamplacha agus
cuireadh chuig an ÚNM é le trácht a dhéanamh air.
5.
Tráthúlacht agus Cúirtéis
Faigheann foireann an Ionaid Seirbhísí do Chustaiméirí oiliúint ar sheirbhísí do chustaiméirí mar chuid dá nionduchtú. Forbrófar clár oiliúna seirbhíse do chustaiméirí níos leithne don fhoireann go léir a dhéileálann le
custaiméirí ar fud an raon seirbhísí a sholáthraíonn an Chomhairle Cathrach.
6.
Gearáin agus Achomhairc
Foilsítear an Nós Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí ar www.dublincity.ie agus sa Phlean Gníomhaíochta
um Sheirbhísí do Chustaiméirí 2018 - 2020. Leantar le monatóireacht a dhéanamh ar ghearáin ó
chustaiméirí lena chinntiú go bhfreagraítear iad uile sa chreat ama atá leagtha amach.
7.
Comhairliúchán agus Meastóireacht
Cuirtear gach comhairliúchán poiblí ar Mhol Comhairliúcháin Spáis do Shaoránaigh na Comhairle Cathrach
www.consultation.dublincity.ie/ agus freisin ar Thairseach Comhairliúcháin Phoiblí an Rialtais
www.gov.ie/en/consultations/
8.
Rogha
Tá Tairseach Custaiméirí agus BCC nua á bhfáil faoi láthair. Cuirfidh sé seo ardán ar fáil chun an raon
seirbhísí agus idirbheart is féidir le custaiméirí a rochtain agus a dhéanamh ar líne a mhéadú.
9.
Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla
Tá faisnéis i nGaeilge sa phacáiste ionduchtaithe AD do gach ball foirne nua. Cuirtear Feasacht Teanga ar
leith ar fáil d’aon fhoireann / baill foirne nua atá ag obair inár nIonad Seirbhísí do Chustaiméirí. In 2019,
ghlac 27 ball foirne páirt i gcúrsaí Gaeilge ag Leibhéil NFQ 3, 4, 5 nó 6.
Soláthraíonn Caife agus Comhrá Seachtainiúil, malartú Gaeilge, deiseanna don fhoireann cleachtadh agus
uasoiliúint a dhéanamh. Soláthraíonn Tionól Lae, seimineár lae a reáchtáiltear go bliantúil le linn Seachtain
na Gaeilge, ranganna athnuachana agus ócáid do gach ball foirne le Gaeilge chun teacht le chéie.
Tá sonraí teagmhála níos mó ná 70 ball foirne ar liosta cainteoirí Gaeilge agus tá sé ar fáil don fhoireann uile
ar an leabhar teileafóin inmheánach.
10.
Comhordú Níos Fearr
Tá Catalóg Seirbhíse ina liostaítear ár 580 seirbhís iomlán agus in úsáid ag baill foirne a ligeann dóibh
faisnéis a sholáthar agus ceisteanna custaiméirí a threorú níos éasca.
11. Custaiméir Inmheánach
Ceanglaítear Tairseach Comhairleora don BCC nua. Éascóidh sé seo digitiú Ionadaíochtaí Comhairleoirí
agus cuirfidh sé feabhas ar amanna freagartha. Éascóidh an Tairseach freisin faisnéis a sholáthar do
Chomhairleoirí faoi imeachtaí áitiúla, cur isteach ar sheirbhísí srl. Go tráthúil.
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Aguisín 6 Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Ghlac an Chomhairle Cathrach le Scéim Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
2016-2020, Faoi Alt 48 den Acht Pleanála agus Forbartha 2000, arna leasú, i mí na Nollag 2015 agus
cuireadh an scéim i bhfeidhm maidir le gach cead pleanála a deonaíodh tar éis 1 Eanáir 2016.
Seo a leanas miondealú ar na ranníocaíochtaí forbartha a bailíodh in 2019.
2019
€45,977,403

Scéim faoi Alt 48 - Ranníocaíochtaí faighte

€907,070

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

€46,884,473

Iomlán na n-íocaíochtaí a fuarthas

Foráiltear le Scéim Ranníocaíochta Alt 48 go gcuirfear na cistí a bhaileofar faoin scéim i bhfeidhm
mar 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%

Class 5
Urban regeneration facilities and amenities

26.10%

Le bunú Uisce Éireann le héifeacht ón 1 Eanáir, 2014, agus aistriú freagrachta uisce óil agus draenála
salach chuig an nGníomhaireacht sin, léiríonn an ráta tobhaigh laghdaithe a leithdháiltear ar “Bonneagar
agus Áiseanna Uisce agus Draenála” Aicme 2 an fhíric go ndéanfaidh Uisce Éireann a bheith ag gearradh
forbróirí go díreach ar a gcuid seirbhísí.
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Aguisín 7 Comhdhálacha & Seimineáir
Comhairleoirí / Comhdhálacha / seimineáir / taisteal

Imeacht

Ceann Scríbe

Comhairleoirí
a bhí I láthair

Comhdháil Bhliantúil AILG (Cumann Rialtas Áitiúil na
hÉireann)

Contae an Longfoirt

4

Seimineár Oiliúna AILG

Contae na hIarmhí

2

Seimineár Oiliúna AILG

Contae Shligigh

1

Seimineár Earraigh LAMA (Cumann Comhaltaí na nÚdarás
Áitiúil)

Contae Liatroma

4

Toscaireacht Aimsithe Fíricí Chathair Deirfiúr

San Jose, California,
SAM

2

Toscaireacht Chomhairle Cathrach Ghlaschú

Glaschú, Albain

1

Comhdháil An Méara Phríomhchathair an AE

Londain, Sasana

1

Seimineár Oiliúna AILG

Contae na hIarmhí

4

Scoil Samhraidh Magill

Contae Dhún na nGall

4

Seimineár Oiliúna Fómhar AILG

Contae Mhuineacháin

2

Clár Oiliúna Comhchuspóra

Contae Bhaile Átha
Cliath

1

Seimineár Tithíochta Dlí na Trócaire

Contae Bhaile Átha
Cliath

5

Toscaireacht Nasctha Oifigiúil

Béising, An tSín

1

Taispeántas cathrach cliste Comhdháil Dhomhanda 2019

Barcelona, An Spáinn

1

Comóradh 30 bliain ar an Réabhlóid Shíochánta

Beirlín, an Ghearmáin

1

Comhdháil Gníomhaíochta Fuinnimh Bochtaineachta Breosla

Contae Bhaile Átha
Cliath

4

Imeacht Náisiúnta Líonraithe LCDC

Contae Uíbh Fhailí

1

Comhdháil Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann

Contae Bhaile Átha
Cliath

1

Líon Iomlán na nImeachtaí
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Aguisín 8 Comórtais Earcaíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Miondealú ar Chomórtais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de réir Inscne
Le linn 2019, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath líon suntasach feachtais earcaíochta i gcrích.
Taispeánann an miondealú thíos líon na bhfear agus na mban a chuir isteach ar na poist seo agus ina
dhiaidh sin líon na bhfear agus na mban ar éirigh leo áit a fháil ar an bpainéal, as a ndéantar ceapacháin de
réir mar a thagann folúntais chun cinn.
Teideal an Phoist

Líon na
niarratas

Firean
n

Bainean
n

Líon ar
an
bPainéal

Fireann

Baineann

Cigire Ardaitheoir

10

10

0

2

2

0

Innealtóir Sinsearach, Laghdú
Sceitheadh (Sealadach)

11

7

4

2

2

0

Bainisteoir Oibríochtaí Meicniúla

6

6

0

4

4

0

Oibritheoir Ginearálta (Sealadach)

177

176

1

107

106

1

Ceannfort Páirceanna Iarchéime
(Sealadach)

12

9

3

1

0

1

Cúntóir Cigire, Seirbhísí Uisce

28

28

0

8

8

0

Oifigeach Idirchaidrimh

79

43

36

22

10

12

Oifigeach Taighde Caomhnaithe
(Sealadach)

51

17

34

7

4

3

Pluiméir Ceardaíochta

7

7

0

4

4

0

Cigire Foirgníochta / Cléireach
Oibreacha

61

54

7

8

7

1

Oifigeach Bithéagsúlachta

90

42

48

6

2

4

Oifigeach Bithéagsúlachta Comhordaitheoir Bithsféir
(Sealadach)

7

4

3

5

1

4

Oifigeach Cosanta (Sealadach 2
bhliain)

2

0

2

2

0

2

Cigire Leictreach

8

8

0

3

3

0

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach,
Laghdú Sceitheadh (Sealadach)

16

12

4

2

2

0

Ailtire Tírdhreacha Iarchéime
(Sealadach)

7

4

3

3

1

2

Teicneoir, Grád 1

42

35

7

7

6

1

Innealtóir Cúnta - Sibhialta

34

28

6

13

10

3

Cigire Cúnta - Ceadúnú

22

20

2

8

6

2

Freastalaithe Faoisimh (Sealadach Séasúr an tSamhraidh 2019)

77

43

34

66

42

24

Siúinéir Ceardaíochta (Temp)

11

11

0

11

11

0

Meicneoir Feisteoir

10

10

0

3

3

0
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Teicneoir, Grád 2

22

16

6

8

5

3

Oifigeach Riaracháin

387

179

208

27

13

14

Oifigeach Riaracháin - Soláthar

41

21

20

5

3

2

Garda tarrthála trá – (Séasúr an
tSamhraidh – Seal. 2019)

8

6

2

7

5

2

Oibritheoir Ginearálta, An Baile Mór

8

8

0

6

6

0

Oifigeach Cúnta ITS

20

20

0

4

4

0

Leabharlannaí

164

47

117

23

5

18

Oifigeach Cléireachais (Sealadach)

20

12

8

12

3

9

Oifigeach Sinsearach Córais

37

28

9

3

1

2

Oifigeach Cléireachais

170

104

66

73

37

36

Luachálaithe Mac Léinn

3

2

1

2

1

1

Cúntóir Sláinte & Sábháilteachta

38

26

12

1

1

0

Oifigeach Feidhmiúcháin um Chosc
Dóiteáin (Buan)

16

13

3

6

5

1

Oifigeach Margaíochta Meán
Sóisialta & Ar Líne (Sealadach 2
bhliain)

126

71

55

6

3

3

Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí &
Oifigeach Margaíochta As Líne
(Sealadach 2 bhliain)

28

9

19

2

1

1

Oifigeach Tacaíochta Tithíochta

283

118

165

42

14

28

Pleanálaí Feidhmiúcháin

74

40

34

15

6

9

Cuntasóir Sinsearach

26

13

13

5

2

3

Cuntasóir

38

18

20

7

3

4

Sampler Tiománaí

20

19

1

5

5

0

Bríceadóir Ceardaíochta (Sealadach)

38

38

0

12

12

0

Innealtóir Feidhmiúcháin, Sibhialta

71

52

19

28

18

10

Gearrthóir Cloch Ceardaíochta
(Sealadach)

7

7

0

1

1

0

Cigire Fitter, Seirbhísí Fuíolluisce

4

4

0

3

3

0

Cigire, Pleanáil Fuíolluisce & Rialú
Feistí

5

5

0

2

2

0

Cigire, Cothabháil Draenála & Rialú
Truaillithe

14

14

0

2

2

0

Coimeádaí Oideachais

49

5

44

3

0

3

Coimeádaí na dTaispeántas
(Sealadach 2 bhliain)

33

8

25

4

1

3

Cigire, Seirbhísí Bainistíochta
Dramhaíola

36

36

0

9

9

0
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Fo-Oifigeach, Seirbhís Dóiteáin
Coinnithe

5

5

0

2

2

0

Oifigeach Stáisiúin, Seirbhís Dóiteáin
Coinnithe

3

3

0

1

1

0

Cigire Cúnta, Cothabháil Bóithre

22

20

2

2

2

0

Teicneoir Saotharlainne, Grád 1 Oibreacha Uisce

112

56

56

5

1

4

Oibrí sóisialta

47

19

28

9

5

4

Oibritheoir Ginearálta - Rannóg
Turncock

10

10

0

5

5

0

Oifigeach Feidhmiúcháin Eolaíochta,
Micribhitheolaíocht

55

21

34

3

1

2

Luachálaí Feidhmiúcháin

11

3

8

2

0

2

Teicneoir Feidhmiúcháin, Pleanáil &
Maoin Dev

37

26

11

1

0

1

Oifigeach Rothaíochta & Siúil

82

43

39

4

1

3

Oibrí Miotail Bileog Ceardaíochta
(Sealadach)

9

8

1

3

3

0

Oifigeach Eastáit Tionscadail

78

39

39

17

9

8

Cigire, Cothabháil Bóithre

5

5

0

3

3

0

Péintéir Ceardaíochta (Sealadach)

18

16

2

9

9

0

Tomhaisire, Cothabháil Bóithre

6

6

0

5

5

0

Comhairleoir Gnó

79

50

29

8

4

4

Taighdeoir Maoine & Teidil

53

24

29

8

5

3

Oifigeach Foirne

605

252

353

62

24

38

Oifigeach Cléireachais, Curtha i leith
Oibrithe Ginearálta

62

46

16

25

18

7

Oifigeach Córais Cúnta

69

55

14

8

6

2

Cigire Foirgníochta Contúirteacha

44

41

3

1

1

0

Oifigeach Sláinte Comhshaoil

39

25

14

5

3

2

Bríceadóir / Gearrthóir Cloch Saoiste
(Sealadach)

2

2

0

2

2

0

Saoiste Cúnta Bricklayer / Gearrthóir
Cloch (Sealadach)

4

4

0

3

3

0

Saoiste Bríceadóir / Gearrthóir Cloch
(Sealadach)

7

7

0

3

3

0

Oibreoir Seomra Rialaithe Tráchta

497

419

78

8

4

4
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Oifigeach Cléireachais, Teoranta do
TCO

12

3

9

12

3

9

Oifigeach Páirceanna Dúiche

11

9

2

3

1

2

Bainisteoir Ionaid

20

15

5

6

4

2

Innealtóir Iarchéime, Sibhialta

23

17

6

5

2

3

Oifigeach Spóirt

44

30

14

2

0

2

Ailtire Cúnta Tírdhreacha

23

9

14

6

3

3

Comhordaitheoir Gníomhaíochta
Aeráide

65

30

35

15

9

6

Oifigeach Stáisiúin

25

25

0

25

25

0
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Aguisín 9 Baill de Chomhchoistí Póilíneachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Rinne Acht an Gharda Síochána 2005 foráil maidir le Comhchoistí Póilíneachta (CP) a bhunú i ngach
Ceantar Údaráis Áitiúil. I gCathair Bhaile Átha Cliath, bhí Comhchoiste Póilíneachta ar fud na cathrach agus
cúig Fhochoiste Ceantair ann. Thug an Roinn Dlí agus Cirt treoirlínte maidir le hoibriú na gComhchoistí
Póilíneachta isteach in 2008, chun an tréimhse 2009 - 2014, saol na Comhairle Cathrach roimhe seo, a
chlúdach.
Tugadh isteach treoirlínte nua chun an tréimhse 2014 - 2019 a chlúdach, agus cuireadh tuarascáil (uimhir
288/2014) ar na treoirlínte seo faoi bhráid na Comhairle Cathrach, ag ceadú bunú Chomhchoiste
Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath agus cúig Chomhfhochoiste Póilíneachta Ceantair, a fhreagraíonn
do chúig réimse oibríochta na Comhairle Cathrach.
Is ar an Údarás Póilíneachta atá an fhreagracht as treoirlínte a eisiúint ag dul ar aghaidh, a bhunaigh an
tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i mí Eanáir 2016. Níl aon athruithe déanta ag an Údarás
Póilíneachta go dtí seo.
Is é príomhchuspóir na gcoistí agus na bhfochoistí seo fóram a sholáthar trínar féidir le hÚdaráis Áitiúla,
Oifigigh shinsearacha Garda atá freagrach as póilíneacht an cheantair sin, le rannpháirtíocht ó bhaill na
nÚdarás Áitiúil, baill an Oireachtais agus leasanna pobail / gnó, dul i gcomhairle, plé agus moltaí a
dhéanamh. ar ábhair a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an cheantair.
Cheadaigh Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath, ag a chruinniú a tionóladh an 24 Feabhra
2015, an próiseas seo a leanas i bhforbairt Plean Straitéiseach sé bliana agus Pleananna Gníomhaíochta
Bliantúla do Chathair Bhaile Átha Cliath:
Trí shaincheist ardtosaíochta do Phlean Straitéiseach sé bliana Chathair Bhaile Átha Cliath (2015-2021):
1. Sábháilteacht Pobail / Muinín a Fhorbairt
2. Iompar Frithshóisialta - Eastáit Tithíochta
3. Coireacht Sráide
Bhí na hábhair ghníomhaíochta seo a leanas mar bhunús le pleananna oibre bliantúla do gach ceann de na
sé choiste don chuid eile den Chomhairle reatha:
CPC na Cathrach : Mí-úsáid Drugaí
Coireacht sráide / Saincheisteanna Sráide
Cúirteanna Pobail
Bhaile Átha Cliath Theas Láir:

Ceartas Aisiríoch
Bainistíocht Eastáit
Slándáil Páirceanna/ Fodhlíthe

Baile Átha Cliath Thoir Theas: T

rácht, Rothaíocht
Buirgléireacht / Gadaíocht
Seirbhís Phríosúin
Oíche Shamhna
Ceadúnú / Eischeadúnais
Tacaíocht d'Íospartaigh

Baile Átha Cliath Láir:

Baile Átha Cliath Thuaidh Lár:

Sonraí Coireachta / Póilíneachta
Geilleagar gnó oíche
Graifítí / Dumpáil

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh:

C.C.T.V.
Seirbhísí óige
Tacaíocht Teaghlaigh
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Tuairiscíonn gach ceann de na Coistí faoi na ceannteidil thuasluaite don Chomhairle Cathrach gach bliain
mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil.
Tionóltar cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath gach dhá mhí agus bíonn siad
ar siúl i Seomra na Comhairle, Halla na Cathrach, Cnoc Chorcaí, Baile Átha Cliath 2. Tionóladh trí chruinniú
le linn 2019, dhá chruinniú den Chomhairle 2014 - 2019 agus 1 chruinniú den Comhairle Nua 2019-2014 tar
éis na dToghchán Áitiúil a tionóladh i mí na Bealtaine (sonraí thíos).
Seo a leanas ballraíocht Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath don tréimhse 2014 Meitheamh 2019:
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 agus Maureen O’Sullivan (i dteannta le
haon Chomhaltaí eile den Oireachtas ar mian leo a bheith i láthair)
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
Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath
Tinreamh ag Cruinnithe 2019
Tá Baill an Choiste thíos ón tréimhse 2014-2019
Ball
23/1/2018
6/3/18
* Ardmhéara Nial Ring
Leithscéalta
Leithscéalta


Brendan Kenny (ACE)


Can Comhairleoir Daithí De Róiste
(Cathaoirleach)

An Coimisinéir Cúnta Pat Leahy
Leithscéalta (ionadaí ó C.S.
Kevin Gralton)

Inspector David Butler
Leithscéalta (ionadaí ó Sgt.
Kieran O’Sullivan)

An Teachta Dála Maureen O’Sullivan
Leithscéalta

An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh
Léithscéalta
An Comhairleoir Daithí Doolan

(Leaschathaoirleach)
Leithscéalta


An Comhairleoir Larry O’Toole


An Comhairleoir Dermot Lacey


An Comhairleoir Teresa Keegan
An Comhairleoir Brendan Carr
X
X
An ComhairleoirÁine Clancy
X
X
An Comhairleoir Gary Gannon
X
X


An Comhairleoir Ray McAdam


An Comhairleoir Michael Mullooly

An Comhairleoir Kieran Binchy
X
An Comhairleoir Cieran Perry
X
X

An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh

Gerry Byrne
X
X


Tony Duffin


Joe Donohoe
Peter O’Connor
X
Marie Metcalfe ionadaí
Richard Guiney


Ms. Tosin Omiyale (representing
Zephrin Ngaliema)
*
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Councillor Nial Ring was Lord Mayor up to June 2019, following which he was succeeded by Lord Mayor
Paul McAuliffe with effect from the July 2010 JPC meeting.
Tar éis na dToghchán Áitiúil in 2019 agus athbhunú Coistí ina dhiaidh sin, tofa an Comhairleoir Mary
Fitzpatrick ina Cathaoirleach.
Beidh na trí ábhar gníomhaíochta seo a leanas mar bhunús le pleananna oibre bliantúla do gach ceann de
na sé choiste don Chomhairle Nua 2019-2014:
1. Sráideanna níos Sábháilte
2. Dul i nGleic le Drugaí
3. Póilíneacht Ceantair Bheaga
Tá gach Coiste (Cathair Bhaile Átha Cliath agus na cúig Chomhfhochoiste Póilíneachta) le tuairisciú faoi na
3 cheannteideal thuas ina bPleananna Oibre agus ina dTuarascálacha Bliantúla amach anseo. Mar sin féin,
níl na ceannteidil seo eisiach agus spreagtar Coistí chun tuairisc a thabhairt faoi aon cheannteidil eile a
mheastar a bheith oiriúnach dá réimsí faoi seach.

Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath
Tinreamh ag Cruinnithe 2019
Tá Baill an Choiste thíos ón tréimhse 2019-2024 (1 chruinniú go dtí seo)
Ball
Ardmhéara Paul McAuliffe
An Comhairleoir Mary Fitzpatrick
(Cathaoirleach)
An Comhairleoir Mannix Flynn
(Leaschathaoirleach)
Brendan Kenny (ACE)

Eagraíocht
An t-Ardmhéara
Cathaoirleach / Comhairleoir

Cruinniú 03/12/2019
Leithscéalta


Leaschathaoirleach / Comhairleoir



Leas-Phríomhfheidhmeannach

Coimisinéir Cúnta Pat Leahy
Cigire David Butler
An Comhairleoir Daithí Doolan
An Comhairleoir Larry O’Toole
An Comhairleoir Daithí De Róiste
An Comhairleoir Dermot Lacey
An Comhairleoir Ray McAdam
An Comhairleoir Tara Deacy
An Comhairleoir Neasa Hourican
An Comhairleoir Janet Horner
An Comhairleoir Danny Byrne
An Comhairleoir Anthony Flynn
An Comhairleoir Joe Costello
Tony Duffin
Joe Donohoe
* Alan Morrissey / Theresa Kelly
(freastalóidh siad ar chruinnithe
malartacha)
Richard Guiney
Fergus Sharpe

An Garda Síochána
An Garda Síochána
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Community Rep.
Community Rep.
Cónaitheoirí Éadan Mór

Leithscéalta (Ionadaí ó
Rose Kenny)




X


Leithscéalta
X
Leithscéalta




Féach Thíos

Ionadaí Gnó, Baile Átha Cliath
X
Ionadaí Gnó, Cumann Bhaile Átha
X
Cliath
** Adrian Cummins
Ionadaí Gnó, Bialanna a Bhaineann Féach Thíos
le hÉirinn (BBÉ)
* Ceapadh Theresa Kelly Agus Alan Morrissey Mar Ionadaithe Pobail tar éis an chruinnithe i mí na Nollag
** Ceapadh an tUasal Adrian Cummins mar Ionadaí Gnó tar éis chruinniú mhí na Nollag
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Dá réir sin, tá ballraíocht Chomhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath agus na cúig
Chomhfhochoiste Póilíneachta don tréimhse 2019-2024 leagtha amach thíos:
Cuimsíonn Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath ballraíocht iomlán de 30 mar seo a leanas:
Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath
Uimhir
Comhaltaí
Próiseas Roghnóireachta
13
Comhairleorií Cathrach
Aontaithe ag an gComhairle
6
Baill an Oireachtais
Roghnaithe uathu siúd a chláraíonn a leas
6
Pobal agus Gnó
Ionadaithe Pobail agus Gnó arna roghnú ag an Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN)
Ionadaithe Gnó arna roghnú ag Comhghrúpa Stiúrtha
Chomhchoiste Póilíneachta na Cathrach
1
Príomhfheidhmeannach
Ex-Officio
Oifigigh Chomhairle Cathrach Ceaptha ag an
bPríomhfheidhmeannach
Garda Síochána
2
Oifigigh na Comhairle Cathrach Ceaptha ag an bPríomhfheidhmeannach
2
An Garda Síochána
Ceaptha ag an gCoimisinéirr

Seo a leanas liosta iomlán na ballraíochta
1. Comhairleoirí cathrach: Lord Mayor Paul McAuliffe, Comhairleoirí Mary Fitzpatrick (Cathaoirleach),
Tara Deacy, Neasa Hourigan, Janet Horner, Daithí De Róiste, Mannix Flynn, Anthony Flynn, Danny
Byrne, Ray McAdam, Dermot Lacey, Joe Costello, Daithí Doolan, Larry O’Toole.
2. Baill an Oireachtais: Gach TD a dhéanann ionadaíocht ar an gCathair (a chláraíonn leas)
3. 8. Baill Pobail / Ghnó: Tony Duffin (Tionscadal Drugaí Ana Liffey, TDAL), Joe Donohoe (Grúpaí
Fatima Ionad Acmhainní Teaghlaigh Aontaithe), Alan Morrissey / Theresa Kelly (Cónaitheoirí Éadan
Mór), Fergus Sharpe (Seomra Bhaile Átha Cliath), Richard Guiney (Baile Átha Cliath CLG CFG T / A
Cathair Baile Átha Cliath) agus Adrian Cummins (CBÉ Chumann Bialanna na hÉireann)
4. 9. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Brendan Kenny, Leas-Phríomhfheidhmeannach
agus Rose Kenny, Bainisteoir Feidhmiúcháin.
5. 10. An Garda Síochána: An Coimisinéir Cúnta Pat Leahy agus an tArdCheannfort Lorraine
Wheatley.
Seo a leanas ballraíocht na bhFochoistí:
Fochoistí Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath
Uimhir
Baill
Próiseas Roghnúcháin
Athraíonn sé
Comhairleoirí Cathrach Comhairleoirí don Choiste Ceantair ábhartha
Athraíonn sé

Baill an Oireachtais

6

Community and
Business

2

Oifigigh na Comhairle
Cathrach
An Garda Síochána

2

Iad siúd a chláraigh a leas / líon na n-ionadaithe sa
réimse
Ionadaithe Pobail agus Gnó arna roghnú ag an Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN)
Ionadaithe Gnó arna roghnú ag Grúpa Stiúrtha an
Chomhchoiste Póilíneachta Ceantair
Ceaptha ag an bPríomhfheidhmeannach é
Ceaptha ag an gCoimisinéir
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Seo a leanas ballraíocht mhionsonraithe gach Comhchoiste Póilíneachta Ceantair: Comhchoiste Póilíneachta an Cheantair Lárnaigh
1. Comhairleoirí Cathrach: Cieran Perry (Cathaoirleach), Janice Boylan (Leaschathaoirleach), Christy
Burke, Joe Costello, Janet Horner, Anthony Flynn, Ray McAdam, Nial Ring, Mary Fitzpatrick, Gary
Gannon, Neasa Hourigan, Seamus McGrattan, Colm O’Rourke, Marie Sherlock.
2. Baill an Oireachtais: An tAire Paschal Donohoe T.D agus Mary Lou McDonald agus Maureen
O’Sullivan
3. Ionadaithe Pobail / Gnó: Patrick Murdiff (Líonra Eagraíochtaí Lár na Cathrach) agus 5 Folúntas
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Karl Mitchell, Bainisteoir Ceantair Áitiúil
5. Garda Síochána: Ard-Cheannfort (le deimhniú) agus Cheannfort Paddy McMenamin
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Thuaidh Láir
1. Comhairleoirí Cathrach: Tom Brabazon (Cathaoirleach), Larry O’Toole (Leascathaoirleach), Patricia
Roe, Racheal Batten, Alison Gilliland, Declan Flanagan, John Lyons, Damian O’Farrell, Donna
Cooney, Deirdre Heney, Naoise Ó Muirí, Jane Horgan-Jones, Catherine Stocker, Daryl Barron,
Mícheál MacDonncha, Terence Flanagan, Lawrence Hemmings
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Tommy Broughan, Richard Bruton, Finian McGrath, Denise
Mitchell
3. Ionadaithe Pobail / Gnó: Jacinta Carson (Cumann Cónaitheoirí Cluain Tarbh), Maria Jackson
(Seirbhísí cúraim baile i dtuaisceart na Cathrach), Linda Hayden (CLG Sráidbhaile Darndál
Belcamp), Con Clarke (grúpa sráidbhaile slachtmhar Ráth Eanaigh), Rose Wall (Seirbhísí
Idirghabhála), Noel Magee (NABCO).
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Coilín O’Reilly, Stiúrthóir Seirbhísí agus Elaine
Mulvenny, Bainisteoir Cúnta Ceantair.
5. An Garda Síochána: Ard-Cheannfort Mark Curran, Ceannfort Gerard Donnelly, Ceannfort
Gníomhach Kathy O’Neill
Comhchoiste Póilíneachta an Cheantair Láir Theas
1. Comhairleoirí Cathrach: Daithí De Róiste, Daithí Doolan, Vincent Jackson, Hazel de Nortúin, Sophie
Nicoullaud, Tina MacVeigh, Rebecca Moynihan, Críona Ní Dhálaigh, Michael Pidgeon, Michael
Watters.
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Joan Collins, Catherine Byrne, Bríd Smith agus Aengus
O’Snodaigh.
3. Ionadaithe Pobail / Gnó: Aoife Carragher (Ionadaí Gnó) agus Joseph Fitzgerald (Ionad Acmhainní
Teaghlaigh Bhaile Formaid), agus 4 Fholúntas.
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Mary Taylor, Stiúrthóir Seirbhísí agus Bruce
Phillips, Bainisteoir Ceantair.
5. 5. An Garda Síochána: Príomh-Cheannfoirt Lorraine Wheatley agus Finbarr Murphy.
6.
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Iarthuaiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Ardmhéara Paul McAuliffe, Comhairleoirí Keith Connolly (Cathaoirleach),
Caroline Conroy (Leaschathaoirleach), Mary Callaghan, Anthony Connaghan, Noeleen Reilly.
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Róisín Shortall, Dessie Ellis agus Noel Rock
3. Ionadaithe Pobail / Gnó: Theresa Lydon, John Redmond (Cumann Áitritheoirí Lakeglen), Anthony
Byrne (Fóram Sábháilteachta Fhionnghlas) agus 3 Fholúntas.
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Coilín O’Reilly, Stiúrthóir Seirbhísí agus Aidan
Maher, Bainisteoir Ceantair Áitiúil.
5. An Garda Síochána: Príomh-Cheannfoirt Finbarr Murphy agus Mark Curran.
Comhchoiste Póilíneachta Cheantar an Oirdheiscirt
1. Comhairleoirí Cathrach: Claire O’Connor (Cathaoirleach), Tara Deacy (Leaschathaoirleach), Mannix
Flynn, Chris Andrews, Anne Feeney, Claire Byrne, Dermot Lacey, Mary Freehill, Paddy McCartan,
Patrick Costello, Hazel Chu, Deirdre Conway, Danny Byrne, Kevin Donoghue, James Geoghegan,
Pat Dunne.
2. Baill an Oireachtais: Na Teachtaí Eamon Ryan, Jim O’Callaghan, Kate O’Connell agus an tAire
Eoghan Murphy T.D.
3. Ionadaithe Pobail / Gnó: Laure Duez (Glantachán Pobail Chromghlinn) agus 5 Folúntas.
4. Oifigigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Mary Taylor, Stiúrthóir Seirbhísí & Brian Hanney,
Bainisteoir Ceantair Áitiúil.
5. An Garda Síochána: Príomh-Cheannfoirt Lorraine Wheatley agus Kevin Gralton.
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Aguisín 10 Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2015-2019
- Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2019

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 a dhéanamh le
ranna Rialtais, Comhlachtaí
Tithíochta Formheasta,
gníomhaireachtaí eile agus an
earnáil phríobháideach i bhforbairt
na samhla airgeadais agus
bainistíochta.

Thar thréimhse an tsamhraidh 2018 go samhradh 2019 thug Roinn
Tithíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC)
mórchruinniú idirnáisiúnta de líonra EUROCITIES agus dhírigh
comhdháil ghaolmhar ar roghanna airgeadais chun tithíocht
inacmhainne a sheachadadh. Ina dhiaidh sin bhí clár seimineár,
gníomhaíochtaí agus imeachtaí a chuimsigh ár bpríomhpháirtithe
leasmhara in airgeadas, dearadh, forbairt agus seachadadh tithíochta
a bhí dírithe ar dheiseanna faoi bheartas an rialtais chun samhail
costais-chíosa a fhorbairt do thithíocht phoiblí. Bhí an clár seo ag
gabháil le taispeántas mór ar fud ceithre ionad ar leithligh de
Shamhail Vín do Thithíocht an 21ú hAois a seachadadh i gcomhar
leis an nGníomhaireacht Tithíochta.
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Sprioc 2
Cuspóir

Soláthar tithíochta sóisialta a mhéadú agus an stoc tithíochta atá ann a fheabhsú
Dul Chun Cinn

Plean Tithíochta a ullmhú lena n-

Straitéis Tithíochta Sóisialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

áireofar tithe nua a thógáil agus

2015-2020

tithe atá ann cheana a athchóiriú
Clár Éadala
Fuarthas 341 aonad, lena n-áirítear 18 réadmhaoin faoin Scéim agus
Athnuachan.

Clár Tógála
90 aonad Críochnaithe in 2019:
• 2 aonad An Baile Bocht, Baile Átha Cliath 1
• 19 aonad Gort na Silíní, Baile Átha Cliath 10 (Clár Mear)
• 24 aonad Halla na Prióireachta, Baile Átha Cliath 15
• 45 aonad Coill Hampton, Fionn Ghlas, Baile Átha Cliath 11
Tá an obair thógála ar siúl ag:
Sráid Dhoiminic (72), Gairdíní Uí Dhuibheannaigh (56), Gairdíní San
Treasa (54), Sráid Moss (22), Corr na Móna, Baile Formaid (61),
Sráíd Rí Thuaidh, Baile Átha Cliath 7 (30)

Bearta Comhpháirtíochta Poiblí Príobháidí (CPP): Baile Scriobail,
Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11 (70), Bán an Aeir, Baile Átha Cliath
13 (150)
Clár Mear-Thógála toirtmhéadrach - Bóthar Bhun Raite, An Chúlóg,
Baile Átha Cliath 5 (78), Chapelizod, Baile Átha Cliath 20 (73), Sráid
Bonham, Baile Átha Cliath 8 (57)
Le tosú ar an láithreán in 2020:
San Fhionnbarra, Chabrach, Baile Átha Cliath 7 (46), Bóthar na
hOtharlainne, Baile Átha Cliath 7 (40)
Clár Mear-Thógála toirtmhéadrach: Sráid Chorcaí/Sráid an
tSeomraigh, Dublin 8 (55),
Tionscnamh Talún Tithíochta
Dhá shuíomh Tionscnamh Talún Tithíochta:
Gairdíní Uí Dhuibheannaigh: Síníodh an Comhaontú
Forbartha an 9 Nollaig 2019 - iarratas pleanála le taisceadh
leis an mBord Pleanála in 2020
 Bóthar Oscar Traynor: Tionscadal amach le tairiscint,
conradh le bronnadh in 2020
Cíos Costas


Is é Eastát Mhichíl an chéad fhorbairt ar Cíos Costas don Chomhairle
Cathrach. Críochnaíodh agus foilsíodh an ‘Creatphlean Forbartha do
Thailte ag Bóthar Emmet’ i mí Lúnasa 2019.
Seachadadh Chuid V
Fuarthas 119 aonad in 2019 agus 150 aonad eile le seachadadh in
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2020.
Comhoibriú le comhlachtaí
Deonacha agus Comharchumann
agus leis an earnáil phríobháideach
chun tithíocht bhreise a sholáthar
chun freastal ar riachtanas
tithíochta
Clár athghiniúna a ullmhú agus
aonaid a athchóiriú agus a
uasghrádú i gcoimpléisc
spriocdhírithe

Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Comhlachtaí
Tithíochta Formheasta (CTF) chun 302 aonad a sheachadadh in
2019. Baineadh é seo amach trí éadálacha, léasú agus tógáil ag
úsáid maoiniú poiblí agus príobháideach. Tá 479 aonad á dtógáil faoi
láthair le seachadadh in 2020/2021.

Tá an Roinn Tithíochta agus Seirbhísí Pobail ag tógáil ar na
suíomhanna seo a leanas faoi láthair:
 Sráid Bonham
 Bóthar Bhun Raite
 Gleann an Tobair
 Sráid Chorcaí/Sráid an tSeomraigh
 Corr na Móna
 Sráid Dhoiminic
 Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
 Plás Sheáin Foster, Sráid an Rí Thuaidh
 Gairdíní San Treasa, Cearnóg Mhaighréad Ní Chinnéide
 Bán an Aeir
 Baile Scriobail

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar na scéimeanna seo a leanas i
gcomhar le próiseas ceadaithe caipitil 4 chéim na Roinne Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG):
 Belcamp B
 Belcamp E
 Cnoc an Bhunreachta
 Bailtíní an Chrócaigh
 Cúirt Chaisleán na Croma
 Teach Bhaile na Coille
 An Slad Mór
 Bóthar Chromghlinne/Bóthar Uí Reachtúir
 Teach an Charnáin 1B
 Sráid Dorset
 Sr Uí Dhoinn
 Mhaitiú Talbóid
 Cúit Glin
 Bóthar na hOtharlainne
 Bóthar Chill Dónáin
 Bóthar Lios an Daill Maisonettes
 An Chanáil Mhór Basin
 Ascail Sackville
 Spine site Darndál
 Cúirt San Andrew
 Cúirt San Fionnbharr
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar na Tionscnaimh Talún Tithíochta
seo a leanas:
 Gairdíní Uí Dhuibheannaigh
 Bóthar Oscar Mhic
 Eastát Mhicíl, Bóthar Emmet
Tá na tionscadail seo a leanas ag céim an staidéir féidearthachta:
 Bóthar an Úlloird
 Eaglais an Toimhde, Fionnghlas
 San Bricin
 Cúirt San Anna
 Bóthar Dhroichead Broom
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Sráid Dhoiminic Thiar
Teach an Phiarsaigh
Teach an Baile Bocht
Cúirt Glover
Plás Thir Eoghain
Rae Portland
Paráid Aldborough
Cúirt Ghort an Aitinn
Clós Ghleann na bhFiach
Clonmacnoise Grove
Plás Union, Bóthar an Gharráin
Cúirt Mount Dillon
Bóthar an tSáirséalaigh
Braisle Saoirsí ( Sráid Braithwaite, Sráid an Samhraidh ,
Sráid na Scoile, Cúirt Thomáis Bawn, Plás na Mí, Ardán
Pimlico)
Braisle an Chloigín Ghoirm (Cúirt Bhearnaird Cúirtéis agus
Cúirt la Touche)
Sráid Ghairdinéir

Cuireadh oibreacha feabhais pirít i gcrích go rathúil ag trí réadmhaoin
sraithe ar Ascaill Dhún Sinche in 2019. Tá CCBÁC ag dul ar aghaidh
le próiseas mionsonraithe dearaidh agus tairisceana d’oibreacha
feabhsúcháin beartaithe 3no. áitribh ar Bóthar Chnocán an Tobair.
Cíos, morgáiste agus riaráistí eile
atá dlite don Chomhairle a
bhainistiú go réamhghníomhach

As na 663 iasachtaithe i riaráistí, tá 477 iasachtaithe ag gabháil don
Phróiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (PRRM) anois. Seo 71% den
líon iomlán i riaráistí.
Tá 266 iasachtaithe san iomlán imithe tríd an Scéim Morgáiste le
Cíos (SMC) agus tá siad ina dtionóntaí ar Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, agus tá siad fós ina dtithe.

Faoi láthair tá 52 iasachtaithe le morgáistí neamh-inbhuanaithe atá
ag gabháil don phróiseas SMC.

An Plean Cóiríochta don Lucht
Siúil a chur i bhfeidhm

In 2019 chríochnaigh Aonad Cóiríochta an Lucht Siúil an méid seo a
leanas faoin bPlean Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024:
• Athdhromchlú 6 slat,
• oiriúnú 1 seomra folctha
• 1 síneadh plódaithe
• Críochnaíodh 3 atógáil i Bridgeview, Páirc Avila agus Páirc
Labré.
• Tarraingíodh leithdháiltí maoinithe deiridh chun 2 atógáil tí a
dhúnadh, 1 neamhní don Lucht Siúil, 1 athchóiriú tí agus 1
síneadh plódaithe.
Creataí nua curtha i bhfeidhm chun an Plean Cóiríochta
Taistealaithe nua a éascú.
• 27 leithdháileadh Tithíocht don Lucht Siúil in 2019.
Críochnaíodh 5 fholús ar leith don Lucht Siúil in 2019.
• Críochnaíodh Líon Bliantúil an Lucht Siúil ag taispeáint méadú
ar líon na dTaistealaithe ó 802 in 2018 go 818 in 2019. In 2019
bhí 88 teaghlach den Lucht Siúil i gCóiríocht Éigeandála atá síos
ó 104 in 2018. Iomlán 906 teaghlach.
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• Rinneadh 680 iarratas cothabhála ar 2019. Cuirtear cothabháil
100% i gcrích laistigh den chreat ama 8 seachtaine de réir
lámhleabhar na dtionóntaí.
• Tarraingíodh anuas 4 dheontas carbhán éigeandála in 2019 le
ranníocaíocht cónaitheoirí de 10% i dtrí cinn de na ceithre chás.
• Leanann oibreacha sábháilteachta dóiteáin dhá uair sa bhliain
ar gach láithreán.
Tarraingíodh anuas € 895,197.41 ón DHPLG do Chóiríocht do
Thaistealaithe agus € 171,722.65 gan íoc go 2020.
Caighdeán na cóiríochta
príobháidí ar cíos a choinneáil trí
iniúchadh rialta

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freagrach as caighdeáin
cháilíochta a fhorfheidhmiú san earnáil tithíochta ar cíos
príobháideach. Déanann Oifigigh Sláinte Comhshaoil i Seirbhísí
Tithíochta & Pobail cigireachtaí ar na réadmhaoine seo faoin
Tithíocht (Caighdeáin do Thithe ar Cíos)
Rialacháin 2019 agus gníomh forfheidhmiúcháin a thionscnamh, lena
n-áirítear ionchúisimh, nuair is gá.

Déantar cigireachtaí ar bhonn réamhghníomhach agus imoibríoch
agus freisin maidir le réadmhaoin ar cíos ar an Scéim Cóiríochta ar
Cíos (SCC) agus ar an Scéim Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta (SÍCT).

In 2019 rinne Oifigigh Sláinte Comhshaoil iniúchadh ar 5,606 áitreabh
agus fuarthas 4,973 díobh neamhchomhlíontach ar an gcéad
iniúchadh.

Le linn 2019 rinneadh 9,099 iniúchadh san iomlán lena n-áirítear
athchigireachtaí. I ngach cás inar aithníodh neamhchomhlíonadh
rinneadh beart forfheidhmithe iomchuí. Mar chéad chéim seoladh
4,562 Litir Feabhsúcháin agus leanadh leis sin agus seirbheáladh
1,118 Fógra Feabhsúcháin nuair ba ghá. Seirbheáladh 61 Fógra
Toirmisc agus tionscnaíodh caingean dlí i 55 cás.

Faoi dheireadh 2019 tugadh 4,189 teaghais suas go caighdeán, ag
cinntiú tithe níos sábháilte agus níos sláintiúla do thionóntaí.
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Feabhas a chur ar rátáil fuinnimh
na n-aonad tithíochta agus ar an
gcaoi sin an lorg carbóin sa
Chathair a laghdú agus
bochtaineacht breosla a laghdú

In 2019, lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena clár
Iarfheistiú Éifeachtúlachta Fuinnimh. Uasghrádaíodh 372 teach in
2019 faoi Chéim a Dó den chlár. Ó cuireadh tús léi, tá uasghrádú
déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar níos mó ná
8,000 dá haonaid tithíochta sóisialta.
Tháinig feabhas ar an meánráta Fuinnimh Foirgníochta (RFF) a
baineadh amach faoi Chéim a hAon den chlár ó rátáil F go rátáil C3
agus tá 346,000MWh measta bainte amach i gcoigilteas fuinnimh. Is
ionann é seo agus glan-choigilteas measta de € 37.6M dár
dtionóntaí. Is é an meánfheabhsú BER a baineadh amach faoi Chéim
a Dó den chlár ó rátáil E2 go rátáil C1.
Uasghrádaíodh 26 aonad tithíochta aonair eile faoinár gClár um
Chomhphobal Fuinnimh Níos Fearr (CFNF) 2019, a rinneadh i
gcomhar le hÚdarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (UFIÉ).
Chonacthas oibreacha uasghrádaithe éagsúla sa chlár seo ar roinnt
suíomhanna téimh phobail (25 san iomlán), a bhformhór acu ina
meascán de Choimpléisc Seanóirí agus láithreáin do Dhaoine gan
Dídean. Meastar go mbeidh an coigilteas fuinnimh ón gclár seo níos
mó ná 845Mwh in aghaidh na bliana.
Leanadh le clár athsholáthair coirí a chuir coirí ardéifeachtúlachta
fuinnimh agus rialuithe teochta in ionad seanchoirí mí-éifeachtúla
lena n-áirítear barántas 10 mbliana lán-chuimsitheach agus cuireadh
1,058 coire in ionad na bliana. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath ag iarraidh freastal ar ár stoc coirí baile ar bhonn bliantúil mar
dhea-chleachtas chun I.S.813 a chomhlíonadh a mhéadóidh
éifeachtúlacht ár gcoirí agus a laghdóidh a lorg carbóin a thuilleadh.

Rinneadh uasghrádú suntasach fuinnimh ar níos mó ná 700 de na
réadmhaoine a ndearnadh athchóiriú orthu faoi na Cláir Athchóirithe
um Fholamh agus Éadálacha in 2019, páirt-mhaoinithe tríd an gclár
D / HPLGanna “Ag Filleadh ar Áitribh Folamh le hÚsáid Tháirgiúil” a
bhfuil páirt-mhaoiniú déanta ar os cionn 3,000 athchóiriú ó 2014.
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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 an phlean
gníomhaíochta do Bhaile Átha
Cliath 2014 - 2016 a Chur i
bhFeidhm go hiomlán

Chaith Feidhmeannas Réigiúnach do Dhaoine gan Dídean
(RBÁCDGD) thart ar € 172M thar ceann 4 Údarás Áitiúil Bhaile Átha
Cliath agus an RTPRÁ do sheirbhísí do dhaoine gan dídean in 2019,
lena n-áirítear cóiríocht éigeandála agus aonaid fadtéarmacha,
seirbhís socrúcháin láir, seirbhísí tacaíochta, seirbhís chomhtháite a
sholáthar. soláthar, taighde, an córas náisiúnta Córais Cóiríochta
agus Tacaíochta Cosáin (CCTC) agus cosc ar dhaoine gan dídean.

Soláthar na n-aonad tithíochta a
mhéadú le tacaíocht de réir mar is
gá

In 2019 cruthaíodh 3,449 tionóntacht san iomlán do theaghlaigh
(2,146) agus do dhaoine singil (1,303) a raibh easpa dídine orthu trí
leithdháiltí tithíochta sóisialta agus ÍCT.

Seirbhísí tacaíochta coisctheacha a
sholáthar chun stop a chur le
heachtraí gan dídean arís

In 2019 cuireadh cosc ar 1,737 teaghlach (1,009 teaghlach agus 728
singil) dul gan dídean trí thionóntachtaí nua a chruthú.

A chinntiú go gcomhlíontar
riachtanais tithíochta, sláinte agus
leasa daoine gan dídean

Lean comhoibriú Dhánlann Hugh Lane le Tionscadal Fondúireachtaí
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
(BOOCBÁC) (tionscnamh do dhaoine a úsáideann seirbhísí do
dhaoine gan dídean) in 2019, agus bhí 11 cheardlann ar siúl i mí Iúil,
Lúnasa, Deireadh Fómhair agus Samhain.

An bealach amach as cóiríocht
éigeandála a shimpliú agus a
bhrostú

In 2019 d’imigh 1,712 teaghlach (1,137 teaghlach agus 575 singil)
cóiríocht éigeandála chuig tionóntachtaí.

Eliminate the need for people to
sleep rough

Ba é 90 duine an comhaireamh oifigiúil garbh codlata do réigiún
Bhaile Átha Cliath i nGeimhreadh 2019, an figiúr is ísle ó
Gheimhreadh 2012.
Bíonn Seirbhís For-rochtana Sráide, a fheidhmíonn 365 lá sa bhliain
ó mhaidin go 1am, i dteagmháil go cinntitheach le daoine a
chodlaíonn amuigh ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath agus a thacaíonn
leo i gcóiríocht shealadach.

Bhí 123 duine gan dídean i seirbhís Housing First Region i mBaile
Átha Cliath, rud a fhágann gurb é 292 an líon atá lonnaithe faoi
láthair, agus an t-iomlán ó thosaigh an tseirbhís go 366. Is é an ráta
coinneála tithíochta ná 90%. Teastaíonn soláthar seasta d’airíonna
aon leaba chun an móiminteam seo a choinneáil.

Tá cur i bhfeidhm iomlán an Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta
Housing First ag dul ar aghaidh, agus tá seirbhísí Housing First ag
tosú sna hocht réigiún gan dídean lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.
Bhí 49 duine aonair sna seirbhísí seo, rud a thug an t-iomlán
náisiúnta Housing First go 341.
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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
Progress
Plean Forbartha Cathrach nua a

Ghlac an Chomhairle Cathrach le Plean Forbartha na Cathrach 2016-

sholáthar do 2016-2022, le

2022 agus tá sé i bhfeidhm anois.

beartais agus caighdeáin chun
comharsanachtaí inbhuanaithe a

Is cuid ríthábhachtach iad na beartais agus na cuspóirí atá sa Phlean

bhaint amach

chun iarratais phleanála a mheas, mar bhonn eolais don chomhairle
a thugtar don phobal, don Bhord Pleanála agus do dhaoine eile; agus
clár oibre na Roinne Pleanála a chur ar an eolas maidir le Pleananna
Ceantair Áitiúil, Staidéar agus tionscnaimh eile.
Tá sé mar aidhm ag an bhfís atá ag cumadh an Phlean maireachtáil
inbhuanaithe cathrach, arna sainiú ag trí phríomhphrionsabal:
(1)cathair dhlúth, cháilíochta, ghlas ceangailte;
(2) cathair chruthaitheach rathúil, fiontraíoch agus
(3) comharsanachtaí agus pobail inbhuanaithe a chruthú.
Cuireann na trí phrionsabal seo bonn eolais faoi gach beartas agus
cuspóir atá sa Phlean.

A chinntiú go ndéantar an Plean
Forbartha agus na pleananna
Áitiúla a sheachadadh trí Chóras
Bainistíochta Forbartha atá
sofhreagrach do cháilíocht

In 2019, cuireadh 2,942 iarratas bailí faoi bhráid an Údaráis
Phleanála, arb ionann iad agus méadú 4.3% ó 2018. Ní chuimsíonn
sé seo iarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéiseach.

Tionscnaimh bhrostaithe, mar an

Leanann an Roinn Pleanála ag obair go dlúth agus go rathúil leis na

Tascfhórsa Tithíochta agus an

hÚdaráis eile i mBaile Átha Cliath agus leis an RTPRÁ chun

Suirbhé ar Thalamh Folamh, chun

monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar thailte tithíochta sa

soláthar tailte criosaithe agus

Chathair.

seirbhísithe cónaithe agus

Tugtar nuashonruithe ráithiúla don Tascfhórsa Tithíochta ar

tráchtála a thabhairt ar aghaidh

cheadanna agus tosaithe tithíochta, a thaispeánann i mbliana trí
cheathrú as a chéile d’fhás i gceadanna agus i dtógáil.

Críochnaíodh an staidéar ar thalamh folamh le linn shaolré an Phlean
Chorparáidigh agus chuir sé bonn eolais faoi athrú reachtach inar
tugadh isteach tobhach na Láithreán Folamh.

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun tosaigh maidir le
measúnuithe mionsonraithe ar láithreáin folmha ar fud na Cathrach a
chur i gcrích agus an tobhach a chur i bhfeidhm.
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Tús a chur leis an úsáid is fearr a

Lean an Roinn Pleanála ar aghaidh ag seachadadh an sprioc de

bhaint as talamh uirbeach trí

chathair ghlas dhlúth tríd an bpróiseas Bainistíochta Forbartha chun

dhlúis inbhuanaithe arna

forbairt nua ar ardchaighdeán a cheadú ag dlúis iomchuí atá

gcomhlánú ag bonneagar glas

cothromaithe le spás oscailte nua, agus freisin trí phleananna áitiúla

comhtháite

agus máistirphleananna a ullmhú le haghaidh tailte athghiniúna. Tá
príomhchonairí agus spásanna glasa nua agus / nó leathnaithe
frámaithe ag tithíocht inbhuanaithe agus foirmeacha tógtha úsáide
measctha.

I measc na bpleananna sin a ullmhaíodh thar shaolré an Phlean
Chorparáidigh tá Plean Ceantair Áitiúil Parkwest AGUS Gort na
Silíní, Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Munna, Crios Forbartha Straitéisí
an Phoill Bhig Thiar (CFS) chomh maith le hionchur ar
phríomhshuímh thionscadail Tithíochta lena n-áirítear EastátSan
Mhichíl, Bóthar Oscair Mhic Thréinir, Teach an Charnáin, Gairdíní Uí
Dhuibheannaigh agus eile.

D'oibrigh an Roinn Pleanála go dlúth freisin le páirtithe leasmhara
eile chun pleananna atá ann cheana a bhaint amach a bhaineann an
sprioc seo amach, mar Phlean Ceantair Áitiúil Cluain Ghrífín / Béal
Maighne, Plean Ceantair Áitiúil Bhóthar an Náis, CFS Na Lotaí
Thuaidh agus Duga na Canálach Móire, CFS Gráinseach Ghormáin,
Plean Ceantair Áitiúil na SaoirsÍ agus Plean Ceantair Áitiúil Baile an
Ásaigh / Baile Pheiléid.

Tá obair ar bun chun pleananna agus máistirphleananna breise a
ullmhú lena n-áirítear Fionnghlas, Bóthar an Náis / An Choill Mhóir,
Glas Naíon (Eastát Tionscail Bhaile Átha Cliath) agus obair leis an
Roinn Tithíochta ar roinnt tionscadal athghiniúna tithíochta, agus
beidh gach ceann acu frámaithe ar dhlúis inbhuanaithe a bhaint
amach don Chathair. cothromaithe le bonneagar glas
ardchaighdeáin.
Feabhas a chur ar na naisc idir na

Tá an Straitéis Réimse Poiblí á cur i bhfeidhm i gcónaí.

codanna seanbhunaithe agus na

Taisceadh pleananna chun an fearann poiblí a fheabhsú ag Faiche

codanna nua den chathair trí

an Choláiste leis an mBord Pleanála i mBealtaine 2017. Dhiúltaigh an

réimse poiblí ardchaighdeáin,

Bord Pleanála cead pleanála i mí Dheireadh Fómhair 2018. Tá

furasta a léamh, a chruthú

pleananna athbhreithnithe á n-ullmhú le haghaidh Plaza Cathartha ag
Faiche an Choláiste le bearta bainistíochta tráchta coimhdeacha, ag
cur san áireamh cinneadh an Bhoird Phleanála agus tá sé beartaithe
iarratas pleanála nua a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála in 2020.

Foilsíodh Croí na Cathrach, Máistirphlean Réimse Poiblí do Chroí na
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Cathrach in 2016 agus tá tionscadail chéim 1 ag dul ar aghaidh.
Faomhadh tograí Chuid 8 do Shráid na Life in 2019.
Páirc líneach a thógáil ar Shráid an tSirriam ar siúl.
Críochnaíodh naisc le Bull Island tríd an nasc in easnamh Cill
Fhionntain le Cuas an Ghainnimh (StoS) i gCluain Tarbh a sholáthar.
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Sprioc 5
Cuspóir

Tacú le maireachtáil neamhspleách do chách do gach earnáil den tsochaí
Dul Chun Cinn

An Straitéis Náisiúnta Míchumais
a chur i bhfeidhm

Soláthar aonad oiriúnaithe agus
leathnaithe do dhaoine faoi
mhíchumas a mhéadú

Tacaigh leo siúd atá ag bogadh ó
shuíomhanna comhchruinnithe
agus cónaithe chun maireachtáil
go neamhspleách

Grúpa Oibríochtaí
Ilghníomhaireachta a bunaíodh i mí
Feabhra 2016, chun tacú leis an
bpróiseas chun daoine a aistriú ó
Shocruithe Comhchruinnithe.
Soláthraíonn an Chomhairle
Cathrach cúnamh
d’Fheidhmeannas na Seirbhíse
Sláinte (FSS) agus do
Chomhlachtaí Tithíochta
Formheasta de réir mar is gá
Leanúint ag tabhairt cúnaimh do
chónaitheoirí i dtithe
príobháideacha

Bunaíodh Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta i mí Feabhra 2016,
chun a bheith mar phríomhthiománaí i bpleanáil, dearadh agus
leithdháileadh cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas.
Aontaíodh tiomantas chun íosmhéid 5% de leithdháiltí CCBÁC a
leithdháileadh ar dhaoine faoi mhíchumas.
In 2019, rinneadh 214 leithdháileadh ar iarratasóirí faoi mhíchumas,
arb ionann é agus 10% de líon foriomlán na leithdháiltí a rinneadh ón
Liosta Feithimh Tithíochta agus ón Liosta Aistrithe.
In 2019, lean Seirbhísí Tithíochta agus Pobail ar aghaidh le clár na
nAonad Tithíochta Sóisialta oiriúnaithe agus leathnaithe do dhaoine
le riachtanais soghluaisteachta agus inrochtana
Rinneadh na feabhsuithe seo a leanas:
 35 rampa suiteáilte
 Suiteáladh 37 Ardaitheoir Stair;
 141 Oiriúnú Seomra Folctha,
 15 síneadh
 247 mionoiriúnú.

Grúpa Oibríochtaí Ilghníomhaireachta a bunaíodh i mí Feabhra 2016,
chun tacú leis an bpróiseas chun daoine a aistriú ó Shocruithe
Comhchruinnithe.
Soláthraíonn an Chomhairle Cathrach cúnamh d’Fheidhmeannas na
Seirbhíse Sláinte (FSS) agus do Chomhlachtaí Tithíochta
Formheasta de réir mar is gá
Athchóiríodh 281 aonad do Sheanóirí san iomlán in 2019, ag feabhsú
cháilíocht na cóiríochta agus ag soláthar inrochtaineachta
feabhsaithe.

In 2019 íocadh 1,127 deontas san iomlán le luach € 8,671,048.54
Ceadaíodh 507 iarratas eile ar luach € 4,405,963
Riarann Rannóg Deontas Baile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine oibreacha
réasúnacha riachtanacha a dhéanamh ina dtithe 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
Bainistíocht Forbartha agus

Leanann an Roinn Pleanála ag úsáid deiseanna a chuirtear ar fáil trí

meicníochtaí eile a úsáid chun an

bhainistíocht forbartha chun líonra glas na Cathrach a mhéadú. Chuir

líonra glas a leathnú a nascann

príomhshuímh feadh aibhneacha móra agus aibhneacha móide

spásanna Oscailte agus

ceantair feadh na gCanálacha agus an chósta spás glas nua ar fáil

spásanna líneacha atá ann

don Chathair a fhreastalóidh ar Chórais Draenála Uirbeacha

cheana sa Chathair chun soláthar

Inbhuanaithe (CDUI), a mhéadóidh bithéagsúlacht agus a

a dhéanamh do mhaireachtáil

thabharfaidh spás glas nua do shaoránaigh agus do chuairteoirí an

shláintiúil, do bhithéagsúlacht

cathair,. I measc na samplaí tá seanláithreán Smurfit i gCluain

agus do athléimneacht

Sceach agus láithreán Tionscail Charraig Liath ar Bhóthar an Náis.

Lean Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreachtaithe ag cothabháil na
bpáirceanna / na spásanna oscailte go léir faoina sainchúram in 2019
agus leathnaigh siad an Straitéis Glasaithe don Chathair.
Críochnaíodh na feabhsuithe um Glasáil Saoirsí ag Margadh an
Arbhair agus an tSráid Mhór.
Foilsíodh ‘Greening Plan’ do Lárchathair an Oirthuaiscirt agus tógadh
é i bpáirt in 2019.
Tionscnaíodh ‘Plean Glasaithe’ do Stoneybatter in 2019 le
comhairliúchán fairsing poiblí.

Cuirfear an dá phlean seo i bhfeidhm sna blianta beaga amach
romhainn.
Freastal, a mhéid is féidir ar an

In 2019 thairg agus seachadadh Spóirt agus Áineas raon leathan

éileamh ar áiseanna spóirt agus

gníomhaíochtaí agus clár do gach aoisghrúpa. Tugann siad seo

áineasa do gach aoisghrúpa

deiseanna spóirt, áineasa agus folláine. In éineacht le 19 Oifigeach

laistigh de chomharsanachtaí

Spóirt, 27 Oifigeach Spóirt Comh-mhaoinithe lena n-áirítear Peil ar
leith do Chách agus Oifigigh Forbartha Ban i Peil agus Rugbaí,
d’earcaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2 Oifigeach um
Chuimsiú Sóisialta agus Comhtháthú (OCSC) chun úsáid níos mó a
bhaint as ár saoráidí agus rannpháirtíocht i ár gcláir trí oiliúint
shonrach don fhoireann agus trí chláir bheachta a sholáthar do
dhaoine faoi mhíchumas.
D'óstáil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chéad champa
samhraidh ADHD il-spóirt i lár Bhaile an Tonn.

Tionóladh Sportsfest 2019, tionscnamh suaitheanta bliantúil
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhthráth le Seachtain
Spóirt na hEorpa (23 Meán Fómhair - 29ú) le 7 n-imeacht
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suaitheanta agus 125 gníomhaíocht ar fud 80 áit sa chathair chun
gach duine a spreagadh agus a spreagadh le bheith níos gníomhaí
go fisiceach. Cuireadh leis an bhféile leis an bhfeachtas “Is é seo mo
Bhaile Átha Cliath” a d’inis scéalta grúpaí agus daoine aonair a
tháinig chuig cláir agus tionscnaimh Spóirt agus Áineasa Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Ghlac thart ar 4,000 duine páirt i Sportsfest in 2019 a bhí indéanta ag
obair i gcomhar le breis agus 30 comhpháirtí / lucht tacaíochta.
Áiríodh ar Sportfest cuid d’imeachtaí bliantúla Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath ar nós Taistil Rothar Mór Bhaile Átha Cliath,
Parkrun, Parkrun An Gasúr agus Tilleadh Dhachaigh CLG Bhaile
Átha Cliath ag Cearnóg Mhuirfean.

Leanann an Chomhairle Cathrach ag seachadadh cuspóirí
thionscadal Biospáis UNESCO Bhá Bhaile Átha Cliath, a
raibh an Straitéis Caomhnaithe agus Taighde ina measc:

Feabhas a chur ar Bhá Bhaile
Átha Cliath mar acmhainn don
fhiadhúlra, do chaitheamh aimsire


le seachthorthaí eacnamaíocha,

Gníomhaíochtaí agus imeachtaí oideachasúla agus
feasachta a sheachadadh ar nós Lá Bogaigh an Domhain.
• Leanúint de Thurais Fionnachtana Cúrsála / Biospáis Bhá Bhaile

lena n-áirítear Bull Island,

Átha Cliath.

Leithinis na Snámha agus na

Cuireadh pleananna chun dearadh Ionad Fionnachtana Bhá Bhaile

purláin

Átha Cliath UNESCO chun cinn agus reáchtáladh comhairliúcháin

agus do thaitneamhacht nádúrtha

phoiblí agus forbraíodh pleananna dearaidh le linn 2019.

Acmhainn áineasa,

Le linn 2019 lean Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreachtaithe ag

taitneamhachta, rothaíochta agus

obair i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil agus Iompair ar an

siúil aibhneacha agus canálacha

mbeartas maidir le dearadh, forbairt agus bainistíocht Glasbhealaí.

Bhaile Átha Cliath a leathnú
Polasaithe / cuspóirí sa Phlean Forbartha agus i bPleananna
Ceantair Áitiúil (PCÁ) / Criosanna Forbartha Straitéiseacha (CFS)
chun na ‘páirceanna líneacha’ a leathnú feadh aibhneacha na
cathrach. Campshires san áireamh i bplean fearann poiblí CFS.

Cuid 8 do bhealach nua rothar agus coisithe feadh bhruach na
Canála Ríoga. - Tá dearadh mionsonraithe curtha i gcrích do Chéim
2 agus do Chéim 3 de Scéim an Chanáil Ríoga agus tá an dá cheann
anois ag an gcéim ina bhfuil sé beartaithe céim 2 a thógáil i Q2 2020.
Tosóidh an tógáil do Chéimeanna 3 agus 4 i Ráithe 3 2020

Roghnú bealaigh do Faiche na Dothra críochnaithe - Dearadh
mionsonraithe le tosú i R2 2020. Tógáil nasc Pháirc Hoirbeaird go
Domhnach Broc le tosú i R2 2020.
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Roghnú roghanna do Bhealach Rothaíochta Liffey críochnaithe.
Sainmhíniú scóip ar an scéim dheiridh atá le críochnú in 2020.

Cuideoidh na gníomhartha a chuimsítear sa chuid Iompair den
phlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide leis an gcuspóir seo a
bhaint amach
Córais Draenála Uirbeacha

Lean Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha ar aghaidh ag

Inbhuanaithe (CDUI) a leathnú de

idirchaidreamh leis an oifig cosanta tuile chun an cleachtas is fearr i

réir mar a thagann deiseanna

CDUI a chur chun cinn.

chun cinn ar fud na Cathrach
Chuir cur i bhfeidhm Páirceanna ‘Pleananna Glasaithe’ le CDUI in
2019.

Le linn 2019, lean an Creat-Treoir Uisce (CTU) / Rannáin Uisce
Dromchla ag tuairisciú ar gach Iarratas Pleanála agus ag cur
comhairle ar an Roinn Pleanála faoi na cinntí iomchuí chun a chinntiú
go gcuirtear beartais CCBÁC i bhfeidhm maidir le bearta coinneála
uisce dromchla bunaithe ar nádúr (BCUD) (freisin ar a dtugtar CDUI)

Lean CTU / Rannáin Uisce Dromchla ag obair le comhghleacaithe i
dTithíocht agus Páirceanna chun réitigh BCUD a chur i bhfeidhm ar
fud gach láithreán tithíochta faoi úinéireacht CCBÁC.

Lean na Rannáin CTU / Uisce Dromchla ag díriú ar BCUD oiriúnacha
a áireamh i ngach tionscadal sa réimse poiblí. Bhí baint mhór ag na
Rannáin le CCBÁC a bheith ag teacht le hIonad Athchóirithe
Aibhneacha na RA chun bogadh i dtreo cur chuige níos glaise i leith
oibreacha cosanta tuile agus chun cabhrú le haibhneacha a
athchóiriú go stádas “maith” mar a éilíonn an CTU
Tá Rannáin CTU / Uisce Dromchla ag obair ar chur i bhfeidhm na
gcodanna ábhartha de Phlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide
CCBÁC 2019 go 2024. Áiríodh leis seo an aighneacht rathúil a chuir
CCBÁC chuig “Climathon” maidir le BCUD

Tá tionscadail soghluaisteachta ar nós Scéim Clontarf go Lár na
Cathrach agus Sráid Suffolk á ndearadh chun CDUI a ionchorprú.

Cuideoidh cuimsiú gníomhartha sonracha maidir le CDUI sna
Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide ar fud 4 Údarás Áitiúil
Bhaile Átha Cliath leis an gcuspóir seo a chur i bhfeidhm
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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
Caipiteal sóisialta, saoránacht
ghníomhach i bpobail
chathracha a fhorbairt tuilleadh
tríd an Líonra Comhpháirtíochta
Poiblí, An Plean Pobail agus
Eacnamaíoch Áitiúil (PPEÁ)
agus bearta eile

Tá Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath
(LRP) comhdhéanta de rúnaíocht de 7 mball as na 3 philéar.
Tháinig an Rúnaíocht le chéile go hoifigiúil 14 ócáid le linn 2019
agus d’eagraigh sí 1 seisiún Iomlánach. D'óstáil CCBÁC LRP
cruinniú pobail i mí Feabhra agus bhí seastáin taispeántais acu ag
ócáid LoveD8 agus seoladh na Seachtaine um Chuimsiú Sóisialta.
D’fhorbair agus dhaingnigh an LRP a mbunreacht i Meán Fómhair
2019 agus toghadh 13 bhall ar 7 CBS le hionadaithe ó na 3 philéar.

Fuair an LRP 10 n-ionadaí chun suí ar 6 CP agus 3 ionadaí do
CFPÁ in 2019.

Éascaíodh 11 cruinniú de Ghrúpa Téamach Míchumais agus 2
chruinniú den Ghrúpa Nasc Comhshaoil i rith na bliana.

D'éascaigh an LRP roinnt Comhairliúcháin Phoiblí le Ranna
CCBÁC i rith na bliana.
Tionóladh faisnéisiú ar Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil
Chathair Bhaile Átha Cliath i Ráithe 3, 2019. Rinneadh na próifílí
socheacnamaíocha a forbraíodh don PEPÁ a nuashonrú agus
bhí siad mar chuid den fhaisnéisiú don ghrúpa geallsealbhóirí ar
tugadh cuireadh dóibh sa phróiseas PEPÁ. Cuireadh torthaí an
tsuirbhé Your Dublin Your Voice a dearadh chun ceisteanna a
chur a bhaineann le roinnt de spriocanna ardleibhéil an PEPÁ i
láthair freisin. D'óstáil Cathaoirligh an Choiste um Beartas
Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontar agus an
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ) an ócáid seo.

Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth
Rinne an tAonad Forbartha Eacnamaíochta bainistíocht ar
phainéal taighde Your Dublin Your Voice agus rinne sé ceithre
shuirbhé in 2019.

Dearadh an chéad suirbhé chun bonn eolais a chur faoin mbeartas
Digiteach a d’fhorbair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Rinneadh an dara ceann maidir le tionscadal Eorpach a raibh an
Rannán Tráchta ag glacadh páirte ann. Chuir an tríú ceann
ceisteanna a bhain leis an bPlean Corparáideach nua agus bhain
an ceathrú ceann le plean PEPÁ.
.
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Chabhraigh torthaí na suirbhéanna le bonn eolais a chur faoi
bheartas agus faoi fhorbairt pleananna corparáideacha.

Tá níos mó ná 3,700 duine cláraithe ar an bpainéal Do Bhaile Átha
Cliath Do Ghuth
agus rinneadh tuilleadh oibre chun an painéal a chur chun cinn
chun sínithe nua a bhaint amach.

Cuireadh torthaí na suirbhéanna faoi bhráid an Choiste um Beartas
Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar agus
scaipeadh iad ar raon páirtithe leasmhara inmheánacha agus
seachtracha eile.
Tacú le rannpháirtíocht an
phobail i sábháilteacht agus
slándáil a áireamh ar leibhéal
áitiúil

Tionscnaíonn agus cothabhálann Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha
Cliath (BDCÁC) roinnt Idirghabhálacha Sábháilteachta agus
Rannpháirtíochta Pobail, a fheabhsaíonn feasacht sábháilteachta
poiblí agus caidreamh pobail den scoth i gcónaí.

Déantar Sábháilteacht Dóiteáin Pobail i ngach cuid de BDBÁC,
agus cuirtear tionscnaimh agus cláir éagsúla i bhfeidhm ar fud an
phobail.
I measc cuid de na tionscnaimh seo, a shroich roinnt mílte ball dár
bpobal tá:


















Sábháil Saol Dé Sathairn ina gceapann Comhraiceoir
Dóiteáin / Paraimhíochaineoirí CPR pobail
Laethanta Oscailte Stáisiún Pobail
Oibriú le hOifigigh na Comhairle, An Garda agus an RSA
chun feasacht a mhéadú maidir le sábháilteacht ar
bhóithre do rothaithe
Féilte Pobail agus Laethanta Oscailte
Taispeántais Fhóram Seirbhísí Éigeandála Líne na
hÉireann
Imeachtaí Sábháilteachta an Chónaidhm Tógála
Tacaítear le go leor imeachtaí carthanúla nuair a thugtar
faisnéis sábháilteachta
Poist leanúnacha sábháilteachta beatha na Meán Sóisialta
Cuairteanna Stáisiúin eagraithe trí ghrúpaí pobail áitiúla
Laethanta Oscailte Stáisiún Dóiteáin ar siúl i Ráth Fearnáin
agus Baile Phib thart ar 5,000 cuairteoir ag an dá cheann.
Feachtais Sábháilteachta Dóiteáin Pobail - Oíche
Shamhna, Nollaig, Oíche Chinn Bhliana, Tionscnamh
Aláraim Deataigh, Teachtaireacht i mBuidéal,
Sábháilteacht Dóiteáin do Leanaí, Comórtas Ealaíne
Sábháilteachta Dóiteáin, Cuairteanna scoile
Shroich clár Oíche Shamhna 2019 Bí Sábháilte, Bí
Sábháilte 1,923
Dáileadh ginearálta faisnéise sábháilteachta dóiteáin sa
Chomhphobal ag úsáid gach modh cumarsáide i.e. na
meáin shóisialta, scoileanna, ionaid / tionscadail phobail
áitiúla, na meáin, oifigí ceantair srl.
Oideachas agus cigireachtaí sábháilteachta dóiteáin ar
shuíomh an Lucht Siúil
Clár Scoileanna ina raibh 7,970 mac léinn
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Athbhreithniú a dhéanamh ar an
gcreat straitéiseach maidir le
comhtháthú “I dTreo
Comhtháthú”

Chuir an Rannóg um Chuimsiú Sóisialta príomhghnéithe de
Straitéis Comhtháthaithe CCBÁC 2016-2020 i bhfeidhm. I measc
na dtionscnamh bhí:


Imeacht fiontraí imirceach i gcomhar leis an Oifig Fiontar
Áitiúil.



Leanamar ag tacú leis an tSeirbhís Teanga Idirchultúrtha
d’Imircigh



Imeachtaí agus gníomhaíochtaí Idirchultúrtha Tacaithe



Forbraíodh oiliúint frithchiníochais agus Idirchultúrtha
d’fhoireann Tithíochta líne tosaigh

Páirt a ghlacadh leis na
gníomhaireachtaí reachtúla
ábhartha eile i seachadadh na
Straitéise Náisiúnta do leanaí
agus do dhaoine óga

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.

Faigheann tionscadal cathrach ar fud na cathrach Hugh Lane
Gallery’s Zoom @ HughLaneGallery tacaíocht ó Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ón gclár Creative Ireland agus
léiríonn sé an colún chun an chruthaitheacht a chumasú do gach
leanbh. Zúmáil @ HughLaneGallery chonaic 26 scoil thar na 5
réimse de CCBÁC agus ghlac níos mó ná 800 leanbh páirt ann. Ba
é 4: 1 an cóimheas idir CDSS(Comhionannas Deiseanna i
Scoileanna a Sheachadadh) do dhaoine nach CDSS iad. Seoladh
scannán beoga gairid beoite d’obair ealaíne a rinneadh le linn
Chéim I de Zoom @ HughLaneGallery i mí na Nollag 2019.
Beartais agus prótacail um
chuimsiú sóisialta a bhainistiú trí
líonra oifigí ceantair na
Comhairle Cathrach

Bhí Ceiliúradh Cuimsithe Sóisialta ar siúl thar thréimhse seachtaine
in 2019 agus thosaigh siad ar an 28 Meán Fómhair.

Bhí níos mó ná 90 imeacht agus gníomhaíocht ar siúl i bpobail ar
fud na cathrach i rith na seachtaine seo a d’eagraigh agus a
sheachaid ag: Grúpaí pobail iad féin (lena n-áirítear grúpaí faoi
stiúir imirceach agus daoine faoi mhíchumas), Leabharlanna,
Gailearaí Hugh Lane, Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine, an
Oifig Fiontair Áitiúil Oifig (OFÁ) agus Oifigigh Sinsearacha
Forbartha Pobail agus Aonad Cuimsithe Sóisialta Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Áiríodh sa chlár cuid de na himeachtaí seo a leanas:






Scagadh ar phríomh-Scéalta Hat Suffragette.
Lá Retreat Mindfulness in Ionad Lae Capuchin.
Imeacht Gnó Tosaithe in Ionad na Cé Adhmaid.
Cór Néaltraithe Éirí Amach i gceantar an Iarthuaiscirt.
Damhsaí tae tráthnóna sóisialta & damhsaí tráthnóna.
Ag rámhaíocht ar na Teiripí Life & Holistic.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 194





Imeacht Spóirt & Folláine lena n-áirítear aeróbaice éadrom
sielbleu.
Tionscadal BABYBE sa Cheantar Lár Theas
Scéalaíocht idirchultúrtha in Ionad Pobail Bhaile Bhuirne.

•
Reáchtáil grúpaí éagsúla ar fud na cathrach na himeachtaí seo a
leanas: Tráth na gCeist / Scrabble / Fuist / Potaireacht/ Íoga
Cathair agus ealaín.
.
Lean an tsraith “Lets Walk and Talk” ar aghaidh in 2019 le 23
siúlóid speisialtóra lena n-áirítear seachtain um Chuimsiú Sóisialta
speisialta le Pat Liddy, Cogadh Saoirse na hÉireann, Páirc
Abhantrach Baile Coimín Páirc Basin, Turas Cheantar na nDugaí
agus Gairdíní Uíbh Eacach, agus siúlóidí seachtainiúla i mBéarla, i
nGaeilge, i Spáinnis agus i Fraincis.

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta de réir a oibleagáidí sa Straitéis
Comhtháthaithe sa Straitéis Taistealaithe agus Romach agus sa
Straitéis Míchumais, cláir agus gníomhaíochtaí maoinithe agus
tacaithe a bhaineann leis na réimsí seo i rith na bliana, is iad seo a
leanas roinnt samplaí de seo:


Fóram Idir-chreidimh Chathair Bhaile Átha Cliath ina
ngníomhaíocht leanúnach agus ina bhFéile MEASC.



Fóram frithbhulaíochta an Domhain 2019, i gcomhar le
hIontaobhas Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.



Feachtas frithchiníochais á reáchtáil ag an Údarás Náisiúnta
Iompair.



Grúpa Fir an Lucht Siúil.
•



Sail Training Ireland d’fhorbairt na hóige.

• An TSLL T / A Comharchumann na Meán.
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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 noidhreacht 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 le heagraíochtaí
turasóireachta chun Cathair
Bhaile Átha Cliath a chur chun
cinn mar mhór-díol spéise do
thurasóirí

Tá comhpháirtíocht straitéiseach ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath le Fáilte Ireland chun Cathair Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn
don turasóireacht. Cuimsíonn sé seo tacaíocht d’fhéilte móra chun an
chathair a bheochan agus réamhphleanáil maidir le treoshuíomh
cuairteoirí agus pleananna forbartha taithí cuairteoirí do na dugaí agus
don chósta.
Lean comhpháirtíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Fáilte
Ireland maidir le mórimeachtaí agus féilte a sheachadadh, mar
shampla Oíche Chinn Bhliana le linn 2019.
Tá tairiscint turasóireachta na bhféilte seo ag fás i gcónaí, agus
sroicheann Féile Naomh Pádraig agus Féile Bram Stoker na cúig cinn
dheireanacha san Fhéile / Taithí Imeachta is Fearr ag Gradaim
Thionscal Turasóireachta na hÉireann 2019, agus bhuaigh Féile
Pádraig an duais.

Chuir Soilse an Gheimhridh 2019 Cathair Bhaile Átha Cliath i measc
na gcathracha cáiliúla idirnáisiúnta solais eile, agus thug sé deis do
gach saoránach taitneamh a bhaint as an gCathair, tráth a roghnaíonn
siad. Cruthaíodh sraith soilsithe uathúil sa tionscadal seo timpeall ar 14
de na foirgnimh agus na sainchomharthaí tíre is cáiliúla sa Chathair,
mar chuid de cheiliúradh níos leithne na Nollag. I measc na
sainchomharthaí nua bhí Ardeaglais Theampall Chríost agus Cearnóg
Margadh na Feirme. Le linn 2019 chuaigh Aonad Imeachtaí
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cuideachta
Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i dteagmháil le grúpaí
pobail áitiúla chun réamh-mheastacháin a dhearadh ar Oifigí
Cathartha, Gailearaí Hugh Lane agus Droichead Samuel Beckett

Margadh na Nollag - Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i
gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí le “Nollaig ag an
gCaisleán” an margadh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath a mheall líon na
ndaoine a tháinig thart. 275,000 cuairteoir thar 11 lá.
I measc cuid de na himeachtaí tacaithe eile in 2019 a thug buntáistí
eacnamaíocha agus turasóireachta don Chathair bhí:
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Tacú agus éascú a dhéanamh
ar chlár comhtháite d’fhorbairt
ealaíon, féilte cultúrtha agus
imeachtaí

•

Tradfest

•

Dublin Pride

•

Battle for the Bay

•

Women’s Mini Marathon

•

Dublin Marathon

•

Rock N’Roll Marathon

•

Bram Stoker Festival

Rinne an Oifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht Aeráide
(ORGA) idirchaidreamh le haonaid Imeachtaí, Dramhaíola
agus Bruscair CCBÁC chun gníomhaíochtaí sonracha a
áireamh sa Phlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide do
CCBÁC maidir le féilte agus imeachtaí cultúrtha níos
inbhuanaithe i.e. úsáid plaistigh aonúsáide srl.
Tá liosta thíos de chuid de na cláir agus na tionscadail a chuir
an Oifig Ealaíon ar fáil in 2019:















•
•
•

•

Ciste Forbartha Athghiniúna Uirbigh (CFAU) chun spásanna
oibre ealaíontóirí a fhorbairt. Comhairleoirí a cheapadh chun
Staidéar Féidearthachta a dhéanamh ar dhá shuíomh i mBaile
Átha Cliath 8.
Bhí thart ar Oíche Chultúir 2019 thart. 400,000 duine ag
tabhairt cuairte ar mhúsaeim, dánlanna, tithe stairiúla,
stiúideonna ealaíontóirí agus ionaid chultúrtha
Bhí os cionn 100 scríbhneoir agus imeacht ag Féile
Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath (ILBÁC) 2019.
Chomh maith leis an tseachtain i mí Bealtaine, tá an fhéile
anois sraith de "as na himeachtaí leathanach" i rith na bliana
Opera in the Open - 4 imeacht, Féile na hAthbhliana Sínigh,
Féile Musictown
Spásanna cleachtaidh stiúideo LAB 4, ar oscailt thart ar 7 lá sa
tseachtain. 2000 duine in aghaidh na míosa
Taispeánadh 32 ealaíontóir i nGailearaí na Saotharlainne
• Bhuail Fóram Ealaíne Sráide le
grúpa ealaíontóirí sráide gairmiúla chun comhar a phlé le
CCBÁC.
Áitribh Ealaíontóirí: Lóiste Naomh Pádraig, 6 agus 7 Teachíní
Albert agus 9 bhFoirgneamh Adhmaid. Cuireadh cóiríocht ar
fáil do 17 x ealaíontóir agus cuideachta ealaíne
Spás gorlainne Aonaid 3 & 4 Sráid James Joyce
Íocadh € 530,000 i nDeontais Ealaíon
Íocadh € 20,000 i Sparánachtaí
€ 300,000 i gcláir Eagraíochtaí Ealaíontóirí agus Ealaíon
Clár Erasmus + 2019 Tar éis 2 bhliain idir Éire & 5 thír
Eorpacha, fuair 66813 x dalta 664 seisiún teagaisc Straitéisí
Smaointeoireachta ar fud 24 scoil agus institiúid Eorpach
Ealaín Phoiblí: Nocht an tUachtarán Michael D Higgins an
dealbh de Luke Kelly le Vera Klute ar Shráid na nGildeanna
agus dealbh de Luke Kelly le John Coll ar Shráid an Rí Theas
ar an 30 Eanáir 2019.

In 2019 tháinig an líon cuairteoirí is airde chuig Gailearaí Hugh Lane le
10 mbliana, thug 174,629 duine cuairt.
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The Hugh Lane Gallery Exhibitions during 2019:
Taispeántais Ghailearaí Hugh Lane le linn 2019:
•

Mark Dion, Our Plundered Planet
Aibreán 4 - Meán Fómhair 1 2019
An chéad taispeántas músaem le Mark Dion in Éirinn

•

Kennedy Browne, The Redaction Trilogy
24 Deireadh Fómhair 2019 - 26 Eanáir 2020
An chéad taispeántas aonair músaem in Éirinn leis an duo
comhoibritheach Kennedy Browne (Gareth Kennedy agus Sarah
Browne).
Tá clár fairsing samhlaíoch oideachais ag Gailearaí Hugh Lane do
leanaí agus do dhaoine fásta. Le linn 2019, tharla na cláir
oideachais seo a leanas:

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Zúmáil @ HughlaneGallery ár dtionscadal ar fud na cathrach le 26
scoil thar na 5 réimse de CCBÁC agus os cionn 800 leanbh
rannpháirteach.
Tionóladh 133 caint / léacht ealaíne lena n-áirítear Comhráite
Caife, Coláiste na bPobal, Cainteanna Bunúsacha, Clubanna
Cultúir, Maidin Staidéir Our Plundered Planet; Sraith Féin-Chosaint
Dhigiteach Kennedy Browne agus stair ealaíne le 2,183 rannpháirtí
Seachadadh 314 turas treoraithe le 6,280 rannpháirtí agus
éascaíodh 131 turas féin-threoraithe réamhshocraithe sa
ghailearaí le 1,965 rannpháirtí.
Áiríodh ar chláir nua do dhéagóirí cuairt ar an nGailearaí ag 11 ball
de Chomhairle na nÓg le plé a dhéanamh ar chláir do dhéagóirí,
cúrsa blaiseadh punainne coicíse do dhaoine 14-17 mbliana
d’aois;
Tionscadal Curious Creatures le 50 duine óg as Sféar 17, Darndál
agus Bhinn Aoibhinn, Fionnghlas; Club Cultúir do Dhéagóirí
Deireadh Fómhair-Nollaig 5 x ceardlann le hIonad Óige Swan,
Bhinn Aoibhinn Fionnghlas, Coláiste Pobail Larkin, Youth Reach
Bhaile Munna le 126 rannpháirtí.
17 gcúrsa ealaíne do dhaoine fásta i meáin éagsúla lena n-áirítear
déanamh priontaí / líníochta / dealbhóireachta / sceitseála lena náirítear cúrsaí 4,5, agus 8 seachtaine ar fhad le 147 rannpháirtí
Cúrsa ullmhúcháin punainne 1 x 16 seachtaine
82 ceardlann faoi stiúir ealaíontóirí do theaghlaigh le 1053
rannpháirtí; 11 cheardlann ealaíne faoi stiúir ealaíontóirí le leanaí
sa Tionscadal Fondúireachtaí do theaghlaigh gan dídean; 4 x
ceardlann Luathbhlianta le hIonad Acmhainní Teaghlaigh
Hillstreet; 1 cheardlann le Tionscadal Solas.
Tionscnaimh nua En Plein-Air - sceitseáil Art into Nature do leanaí
agus do dhaoine fásta ar shráideanna in aice leis an nGailearaí i
dteannta leis an bhFéile Fiosracht; Ceardlanna líníochta faoi stiúir
ealaíontóirí Hugh Lane do theaghlaigh i Faiche an Choláiste do
níos mó ná 160 rannpháirtí.
1,189 cuairteoir ar Oíche Chultúir le clár ceardlann ealaíne,
cainteanna, scagadh scannáin, electro pop agus go leor eile.
Táirgeadh 2 fhoilseachán oideachais: A Space to Create ag
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•
•

ceiliúradh obair le leanaí i gcóiríocht shealadach; Bailiúchán an
Lucht Siúil i nGailearaí Hugh Lane - torthaí ó choimisiún CAPP an
ealaíontóra Seamus Nolan.
6 Chead Club Wonder chun turais phoiblí VTS Wonder
Ghlac an Gailearaí páirt freisin i bhFéile Bhliain Nua na Síne, Féile
Soilse an Gheimhridh, Féile Scannán Bóthar Silk, Bealtaine, Féile
Fiosracht, One City One Book, Seachtain Oidhreachta, Teach
Oscailte IAF, Lá Idirnáisiúnta na mBan, Seachtain na hEolaíochta,
Lá Náisiúnta Líníochta, Cultúr Oíche, Lá Fealsúnachta Domhanda
agus Feachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach.

Cuideachta Cultúir Chathair Bhaile Átha Cliath
Le linn 2019 d’fhorbair Cuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath straitéis cúig bliana ag sainaithint cúig aidhm, ENGAGE,
EXPERIMENT, LEARN, SHARE, agus EMBED chun rannpháirtíocht
chultúrtha a mhéadú ar fud Bhaile Átha Cliath.

D'oibrigh AN NÁISIÚNTA NÁISIÚNTA 2019 le 26 ghrúpa pobail agus
26 ealaíontóir, ceolfhoireann amháin i 10 gComharsanacht.

14 SRÁID HENRIETTA, Músaem an Tionóntáin
D’fháiltigh an tarraingt cuairteoirí seo roimh os cionn 33,000 cuairteoir
ina chéad bhliain ag feidhmiú (Meán Fómhair 2018 - Meán Fómhair
2019).
Do Chuimhní Tenement - Reáchtáladh 16 imeacht bailithe cuimhne ar
fud na Cathrach ag glacadh fíorchuimhní ar Tenement Life ó 128 duine
a taifeadadh agus atá mar chuid de bhailiúchán oifigiúil an mhúsaeim.

CLUB CULTÚR
Is sraith cainteanna agus turais óstáilte a thugann daoine isteach agus
a spreagann chun nascadh le spásanna cultúrtha sa chathair.
In 2019 d’fháiltigh an club cultúir roimh 1,615 ball nua den lucht
féachana agus d’óstáil siad 117 imeacht.

CULTÚR IN AICE LEAT
In 2019 críochnaíodh agus seoladh Cultúr In aice Leat. Léarscáil ar
líne é seo agus bunachar sonraí dinimiciúil a leagann béim ar an áit a
dtarlaíonn an cultúr agus ar na daoine a chuireann ina luí air, chomh
maith le scéalta agus leideanna áitiúla a thaispeáint chun níos mó a
insint duit faoi Chomharsanachtaí na Cathrach. Cuidíonn sé le
foirgnimh, eagraíochtaí agus líonraí cultúrtha a dhéanamh níos
infheicthe agus níos éasca a fháil..

Tairiscint ghníomhach a

Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le
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dhéanamh ar mhórimeachtaí
don Chathair agus iad a lorg

Cumann Peile na hÉireann (FAI), le tacaíocht iomlán ón Rialtas
Náisiúnta, tairiscint rathúil isteach (in 2014) go mbeadh Baile Átha
Cliath ina chomh-óstach ar Euro 2020 de chuid Aontas na gCumann
Peile Eorpach (UEFA) .

Cuireadh tús le hullmhúcháin agus le pleanáil in 2019 chun a chinntiú
gurb iad na ceithre chluiche atá le bheith ar siúl i Meitheamh 2020 i
Staidiam Aviva an t-imeacht spóirt is mó a bheidh ar siúl in Éirinn go dtí
seo. Meastar go mbeidh tionchar eacnamaíoch óstáil na hócáide níos
mó ná € 100m.

Cuireadh tús le hearcaíocht do thart ar 470 saorálaí. Go dtí seo tá
ionadaíocht ag níos mó ná 60 náisiúntacht éagsúil.

Aithníodh Fanzone agus Sráidbhaile Peile agus tá dréachtphlean
bainistíochta forbartha. Tionóladh cruinnithe le grúpaí cónaitheoirí
áitiúla agus páirtithe leasmhara i mí na Samhna 2019.

D'éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Comhdháil
Idirnáisiúnta Rothaíochta Velo-city 2019 a óstáil san Ionad Comhdhála,
Baile Átha Cliath ón 25 go dtí an 28 Meitheamh 2019.

Is cruinniú mullaigh bliantúil rothaíochta domhanda é Velo-city a
fhéachann le beartais, pleanáil agus soláthar gach gné den rothaíocht
a fheabhsú agus feictear é mar an fóram is mó chun saineolas agus
dea-chleachtas rothaíochta idirnáisiúnta a mhalartú.

D'éirigh go maith le Velo-city Dublin, ag mealladh an tríú tinreamh
Velo-chathrach is mó riamh lena n-áirítear toscaireacht mhór
Éireannach ó gach leibhéal rialtais, abhcóideachta rothaíochta agus
grúpaí pobail, lucht acadúil, agus pearsanra tionscail.

Bhí ró-shuibscríobh mór ar sheisiúin shonracha a sholáthraíonn
foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i réimsí mar
pháirceáil rothar, forbairtí i lár na cathrach, agus an comhshaol agus
éiceolaíocht.
Bhí fócas láidir ar rannpháirtíocht an phobail roimh an gcomhdháil
agus i rith na comhdhála trí bhrandáil chathrach, tionscadail ealaíon
agus spóirt agus Paráid na Rothaíochta Aifreann. Bhí ranníocaíochtaí
tábhachtacha ar fud ranna uile na Comhairle ina fhachtóir ollmhór chun
rath na hócáide a chinntiú.

Táimid ag tnúth go leanfaidh Velo-city 2019 de bheith ina phreabchlár
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luachmhar don chéad chéim eile d’fhorbairt na rothaíochta i mBaile
Átha Cliath agus ag cur go dearfach le díospóireacht agus dearadh
todhchaí soghluaisteachta gníomhaí do chách sa chathair.
Cruthaigh comhpháirtíocht nua
spóirt agus folláine na Cathrach

Tá Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath
(CSFCBÁC) ann ó dheireadh 2015. Glacadh leis an Straitéis ó 2017.
Tagann Bord Comhairleach Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine
Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile gach dara mí.

BUAICPHOINTÍ 2019
Dúshlán an Ardmhéara 5 Alive: Ba í 2019 an seachtú bliain den
dúshlán, atá comhdhéanta de 5 rás ó fhéilire rása Bhaile Átha Cliath,
timpeall 5km ar fad. Thosaigh 5 Alive an Ardmhéara an 1 Eanáir agus
chríochnaigh sé ag deireadh mhí an Mhárta. Ghlac níos mó ná 400
duine páirt agus bhí a bhformhór nua ag rith.

Is clár 8 seachtaine é Change for Life: clár a reáchtáiltear go bliantúil ó
2013, atá deartha chun tacú le daoine a bheith níos gníomhaí go
fisiciúil ar bhonn rialta agus aiste bia níos folláine a ghlacadh. In 2019
leathnaigh an clár go suntasach le maoiniú Éire Shláintiúil le thart ar
1,000 rannpháirtí ar fud na cathrach.

Lá na Seaimpíní: 2 lá il-spóirt do 200 duine fásta faoi mhíchumas
intleachta.

Lá Spóirt do Dhaoine Fásta Níos Sine: Bhain 400 rannpháirtí
taitneamh as réimse spóirt agus gníomhaíochtaí in Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath (CCBÁC).

Yoga Saor in Aisce sa Pháirc: Reáchtáil CFSCBÁC, i gcomhpháirtíocht
le Camile Thai Restaurants, seisiúin yoga saor in aisce i bPáirceanna
Naomh Áine, i bPáirc Bushy agus i gCearnóg Mhuirfean i rith an
tsamhraidh. Seachadadh seisiún amháin in aghaidh na seachtaine i
ngach páirc le thart ar 8,000 rannpháirtí le linn an tionscnaimh.
Lá GAGA: Bhí thart ar 120 gníomhaíocht ar an lá ‘Get All Girls Active’
(GAGA), ar fud 55 áit sa chathair, le níos mó ná 6,000 rannpháirtí.

Splancscáileán na Canálach 2019 @ Duga na Canálach Móire: Ghlac
níos mó ná 150 duine de gach aois páirt san imeacht, agus ghlac siad
páirt i gclár paddle, polo uisce agus snorcallú. Bhí an ócáid mar chuid
d’Fhéile Samhraidh Bhaile Formaid agus eagraíodh í i
gcomhpháirtíocht le hIonad Eachtraíochta Óige Bhaile Formaid.
Yoga Saor in Aisce sa Pháirc: Reáchtáil DCSWP, i gcomhpháirtíocht le
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Camile Thai Restaurants, seisiúin yoga saor in aisce i bPáirceanna
Naomh Áine, i bPáirc Bushy agus i gCearnóg Mhuirfean i rith an
tsamhraidh. Seachadadh seisiún amháin sa tseachtain i ngach páirc le
thart ar 8,000 rannpháirtí le linn an tionscnaimh.

Go For Life Games: tionscnamh atá á mhaoiniú ag Sport Ireland agus
Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte. Chuir Oifigigh Spóirt
Chomhpháirtíocht Spóirt & Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath oiliúint
réigiúnach ar fáil ar feadh 8 seachtaine roimh na cluichí ceannais
náisiúnta. In 2019 bhuaigh foireann Bhaile Átha Cliath na cluichí
ceannais náisiúnta, agus ba é sin an chéad uair sna 8 mbliana ó
cuireadh tús leis an gclár.

Scéim Deontas Beag Spórt do Dhaoine Óga: maoiníonn Sport Ireland í
agus riarann Comhpháirtíocht Spóirt & Folláine Chathair Bhaile Átha
Cliath í. In 2019, fuair 100 club deontas beag € 550.00 an ceann

Maratón Páistí: clár 8 seachtaine a rolladh amach do dhalta bunscoile
5ú agus 6ú rang a chríochnaigh 4 sheisiún reatha in aghaidh na
seachtaine in am scoile ag bualadh 25 míle. Críochnaíodh an míle
deiridh i Staidiam Morton. Reáchtáladh an clár ar fud Chathair Bhaile
Átha Cliath, Fhine Gall agus Bhaile Átha Cliath Theas le níos mó ná 80
scoil agus 6000 leanbh ag glacadh páirte ann..
Caidrimh le cathracha
idirnáisiúnta eile a fhorbairt agus
a fheabhsú.

Lean an tAonad Caidrimh Idirnáisiúnta ag díriú ar chaidrimh
idirnáisiúnta reatha trí naisc a neartú le Deirfiúr Cathracha atá ann
cheana trí thionscnaimh atá comhthairbheach agus malartuithe
forbartha cultúrtha, oideachais agus eacnamaíocha.

Faoi bhun roinnt gníomhaíochtaí a bhí ar siúl le linn 2019:
Béising (Chomh-Chathair)
Ag leanúint ó Chlár Malartaithe Pearsanra na Síne i mBéising in 2018,
threoraigh an Leas-Ardmhéara toscaireacht bheag ón gComhairle ar
chuairt oifigiúil ar Bardas Beijing. Tá baint ghníomhach ag údaráis
áitiúla an dá Chathair le tacú le comhoibriú feabhsaithe idir an dá
chathair.
Thug toscaireacht ó Choimisiún Bardasach Bainistíochta Uirbí Béising
cuairt ar Bhaile Átha Cliath chun bualadh le hoifigigh sa Roinn
Comhshaoil & Iompair chun foghlaim faoi fheidhmeanna bainistíochta
agus córais sórtála agus diúscartha dramhaíola agus freisin na
beartais, na dlíthe agus na rialacháin ábhartha a bhaineann le
bainistíocht dramhaíola.
.
Baile Átha Cliath, Ohio, SAM (Comhaontú Cairdiúil)
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Thug an Méara agus an Leas-Mhéara as Baile Átha Cliath, Ohio cuairt
ar Bhaile Átha Cliath agus bhuail siad leis na foirne Ardmhéara,
Príomhfheidhmeannach, Forbartha Eacnamaíochta & Fiontar agus
Baile Átha Cliath Cliste agus na nDugthailte Cliste.

Toscaireachtaí Isteach:
Rinne Caidreamh Idirnáisiúnta bainistíocht ar líon mór iarratas ó
chathracha, ambasáidí agus ranna rialtais chun toscaireachtaí a óstáil i
mBaile Átha Cliath. Tá liosta thíos de roinnt de na toscaireachtaí ar
cuireadh fáilte rompu go cathair Bhaile Átha Cliath i rith na bliana chun
bualadh le ceannairí cathrach, oifigigh agus geallsealbhóirí chun eolas
agus dea-chleachtas a roinnt ar ghnéithe éagsúla den saol agus den
ghnó i mBaile Átha Cliath:

California, Beijing, an Iorua, Ceanada, Catalóinis, Columbia
Baile Átha Cliath, Ohio, Comhairle Cathrach Ghlaschú, Atlanta,
Shanghai
Seattle, an Ghréig, an Ostair.

Baile Átha Cliath, Ohio, SAM (Comhaontú Cairdiúil)
Thug an Méara agus an Leas-Mhéara as Baile Átha Cliath, Ohio cuairt
ar Bhaile Átha Cliath agus bhuail siad leis na foirne Ardmhéara,
Príomhfheidhmeannach, Forbartha Eacnamaíochta & Fiontar agus
Baile Átha Cliath Cliste agus na nDugthailte Cliste.

Toscaireachtaí Isteach:
Rinne Caidreamh Idirnáisiúnta bainistíocht ar líon mór iarratas ó
chathracha, ambasáidí agus ranna rialtais chun toscaireachtaí a óstáil i
mBaile Átha Cliath. Tá liosta thíos de roinnt de na toscaireachtaí ar
cuireadh fáilte rompu go cathair Bhaile Átha Cliath i rith na bliana chun
bualadh le ceannairí cathrach, oifigigh agus geallsealbhóirí chun eolas
agus dea-chleachtas a roinnt ar ghnéithe éagsúla den saol agus den
ghnó i mBaile Átha Cliath:

California, Beijing, an Iorua, Ceanada, Catalóinis, Columbia
Baile Átha Cliath, Ohio, Comhairle Cathrach Ghlaschú, Atlanta,
Shanghai
Seattle, an Ghréig, an Ostair.





Dánlann An Hugh Lane:
Comhpháirtíocht leis an nGailearaí Náisiúnta, Londain maidir
le pictiúir Tiomnachta an Ridire Hugh Lane.
Taispeántas le Mark Dion, Our Plundered Planet, 4 Aibreán - 1
Meán Fómhair 2019
Iasacht saothair ealaíne a bhí i gceist don taispeántas ó The

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 203

Liebelt Collection-Hamburg, Galerie Nagel Draxler-Köln, IN
SITU- Fabienne Lecrec-Páras agus Tanya Bonakdar
Gailearaí-Nua Eabhrac.
 Thaistil an taispeántas seo ansin go Músaem Esberg An
Danmhairg.
 Mar chuid de chlár oideachais Taispeántas Kennedy Browne,
rinne an t-ealaíontóir Ben Grosser (SAM) scagadh scannáin ar
Order of Magnitude le Q&A. Dhírigh scannán Grosser ar Mark
Zuckerburg, ag nochtadh a phríomhábhair fócais, mar POF
ardteicneolaíochta do Facebook.
 Tá Gailearaí Hugh Lane ina bhall den Líonra Ceantair
Cultúrtha Domhanda
 Chuir Stiúrthóir Gailearaí Hugh Lane páipéar i láthair ar
Chultúr an Mhúsaeim agus Cleachtas Ealaíon na hÉireann, ag
Unfold Art Xchange i mBairéin, i mí an Mhárta 2019.
Iasachtaí thar lear ó bhailiúchán Hugh Lane Gallery in 2019 chuig:
o
o

Gailearaí Ealaíne Chathair Mhanchain
Musée d'Orsay, Páras
o Ionad Pompidou, Páras
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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
Croí Seoirseach Thuaidh agus
Theas den Chathair a
athfhuinnmhiú, trí úsáidí nua
agus inoiriúnaithe a thabhairt
isteach, atá báúil le carachtar
an cheantair
Leanúint ar aghaidh ag leathnú
limistéar lár na cathrach soir go
dtí na Dugaí, agus siar tríd an
stua ó Gráinseach Ghormáín go
dtí Ceathrú Heuston

Bhunaigh an Chomhairle Aonad Bainistíochta Talún Gníomhach chun

Sráideanna gathacha na

Leantar le cur i bhfeidhm Tionscnamh Living City, scéim dreasachta

cathrach a neartú trí úsáidí nua

cánach chun maireachtáil ar an urlár uachtarach a chur chun cinn..

teagmháil a dhéanamh le húinéirí / áititheoirí ar bhonn comhtháite.
Doiciméad Treorach Athúsáid Baile Baile Seoirseach Theas a eisíodh i
mBealtaine 2019
Scéim Pleanála Phoill Bhig Thiar ceadaithe anois, lena n-áirítear
bonneagar na chéad chéime. Campas an Gráinseach Ghormáin ag
leathnú de réir na Scéime CFS.

na n-urlár uachtarach agus
forbairt inlíonta
An tsamhail rathúil “Sraidbhaile

Cuirtear an cuspóir seo chun cinn tríd an bPlean Forbartha (Pleananna

Uirbeach” a leathnú chun ionaid

Ceantair Áitiúil (PCÁ) agus

rathúla den chineál céanna a

Réimse Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna

chruthú sna ceantair nua i mbéal

(RFSA). I measc samplaí d’athnuachan sráidbhailte uirbeacha tá

forbartha sa chathair

Cluain Ghrífín, Gort na Silíní, Fionnghlas agus Baile Munna

Cruthaigh freagra níos géire ar
airde an fhoirgnimh maidir le
comhthéacs agus déanamh
áiteanna don chathair

Tá Treoirlínte RTPRÁ á gcur i bhfeidhm ag Bainistíocht Forbartha.
Rinneadh athbhreithniú ar Airde sna Lotts Thuaidh agus Duga na
Canálach Móire agus tá sé leis an mBord Pleanála. Breithneofar an
beartas um Airde Tógála san Athbhreithniú atá le teacht ar Phlean
Forbartha na Cathrach 2022 - 2028

Athúsáid spáis talún nó urláir
uachtair folamh nó tearcúsáidte
a chur chun cinn sa stoc tógála
atá ann cheana trína chinntiú go
ndéantar saincheisteanna a
bhaineann le pleanáil;
sábháilteacht ó dhóiteán;
rochtain do dhaoine faoi
mhíchumas; oidhreacht;
caomhnú; cuirtear rátaí tráchtála
agus sláinte comhshaoil in iúl ar
bhealach comhtháite

Tá Aonad Gníomhach Bainistíochta Talún curtha ar bun ag an
gComhairle chun teagmháil a dhéanamh leis an úinéir / áititheoir ar
bhonn comhtháite. Doiciméad Treorach um Athúsáid Teach Baile
Seoirseach Theas a eisíodh i mBealtaine 2019.
Leantar le cur i bhfeidhm Tionscnamh Living City, scéim dreasachta
cánach chun maireachtáil ar an urlár uachtarach a chur chun cinn.
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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
Oibríonn spriocchaipiteal chun
bonneagar na cathrach a
fheabhsú agus acmhainní
leordhóthanacha a sholáthar le
haghaidh móroibreacha fearainn
phoiblí, an maoiniú deontais
bliantúil a bharrfheabhsú agus
acmhainní a leithdháileadh ar an
éifeachtúlacht costais is mó

Páirceanna agus Tírdhreachú Seirbhísí chríochnaigh na tionscadail
chaipitil thíos le linn 2019:

Páirc na Siochána, Teampall Chríost
Cuimhneachán do Leanaí a fuair bás a Éirí Amach 1916, Páirc San
Audeon.
Clós Súgartha Nua ag Cill Bharróg.
Clós Súgartha Nua i bPáirc Sheáin Uí Mhóra, Dumhach Thrá.
Feabhsúcháin Glasaithe NEIC ar Sráid Dorset (Droim Conrach), Sráid
James Joyce, Plaza Sráid an Stórais
Feabhsúcháin Glasú na Saoirsí ag Margadh an Arbhair, An tSráid Ard

Chuir an Roinn Comhshaoil agus Iompair na tionscnaimh seo a leanas
chun cinn:
• Críochnaíodh dearadh scéime Cluain Tarbh go Lár na Cathrach,
ag soláthar feabhsuithe suntasacha ar na spásanna uirbeacha.
• Dearadh Scéim Fitzwilliam críochnaithe, le spás uirbeach a
sholáthar ar Bhóthar Adelaide, lena n-áirítear dealbhóireacht
ealaíne a sholáthar.
• Sráid Suffolk tiontaithe ina sráid saor ó ghluaisteáin.
• Droichead Coisithe Newcomen críochnaithe.
• Soláthraíodh níos mó ná 4,000 páirceáil rothar ar an tsráid, ag
laghdú an riosca go gcuirfeadh rothair bac ar chosáin
Tugann bainistíocht shinsearach tosaíocht d’oibreacha sa Chlár
Oibreacha Caipitil. Tá oibreacha ar siúl laistigh de Cheathrú Shráid
Grafton ó 2013 arna mhaoiniú ag CCBÁC Levies. Críochnófar
oibreacha feabhsúcháin ar Shráid Clarendon agus ar Rae Clarendon i
2020.

Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóithre bainistíocht ar infheistíocht de thart
ar € 17 Milliún in oibreacha conartha chun bonneagar bóithre na
cathrach a fheabhsú. Mar thoradh air seo bhí thart ar:
•

Athdhromchlú agus / nó atógáil 23km de líonra bóithre na
cathrach.

•

15km de chosáin na cathrach á ndeisiú agus / nó á n-atógáil.

Áiríodh ar oibreacha feabhsúcháin Ráithe Shráid Grafton in 2019:
• Uasghrádaíodh Sráid Chatham, Sráid Harry, Sráid an Bhailfigh,
Lána Chatham agus Lána Swan. I measc na n-oibreacha bhí
dearadh saincheaptha os comhair Óstán Westbury.
• Cuireadh tús le tógáil Shráid Clarendon.
• Rinneadh dul chun cinn ar Dhroichid na nDugthailte mar seo a
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•

leanas:
Droichead Iompair Phoiblí na Dothra: Imscrúduithe Suímh
críochnaithe agus réamhdhearadh curtha ar aghaidh.




Droichead Coisithe & Rothaíochta Stoney Fola: Imscrúduithe
Láithreáin críochnaithe agus réamhdhearadh curtha ar
aghaidh.
Droichead Pointe Coisithe & Rothaíochta: Ullmhaíodh
mionteagasc don chomhairleoir dearaidh.
Droichid Coisithe & Rothaíochta Duga Spencer: Cuid 8
críochnaithe.
.

Mór-scéimeanna bóithre:
• Príomhshráid Béal Maighne: Ullmhú Doiciméid
Tairisceana le comhlánú i R1 2020.
• Bonneagar Shaileoige: Eisíodh Cuireadh chun Tairisceana
i mí na Nollag 2019.
• Lána Bhaile Bhúséír: laghdaigh leis an tír i mí poileasaidh
2020 agus bhí sé le bheith críochnaithe in 2020.
An Tionscadal Teasa Dúiche (TD) a Chur i bhFeidhm (Straitéis Ghnó a
Fhorbairt)
Tá dul chun cinn déanta ag Córas Teasa Dúiche Bhaile Átha Cliath
(CTDBÁC) in 2019 leis na héachtaí seo a leanas:
•

Faightear leithdháileadh suas go dtí € 20 milliún mar dheontas don
CTDBÁC ó Phlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais, i mí na
Samhna 2018. Tá an Fhoireann Tionscadail ag obair leis an Roinn
Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC)
chun an maoiniú a dhaingniú.

•

D'oibrigh baill den Fhoireann Tionscadail le hoifigigh ón Roinn
Comhshaoil agus Iompair (agus daoine eile) ar an nGrúpa Oibre
Teasa Dúiche. Mar thoradh ar an gcaidreamh seo, d’fhógair an
tAire comhairliúchán poiblí ar théamh ceantair in Éirinn, a
dhúnfaidh go déanach i mí Feabhra 2020.

•

críochnaithe Comhairleoir Teicniúil tuarascáil ar Seachadadh Gnó
Roghanna Model agus Innealtóireacht Athbhreithnithe an
tionscadail, agus tá sé réamhdhearadh mbun faoi láthair.

•

Rannpháirtíocht leanúnach le Gníomhaireacht Bainistíochta
Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath (GBFCBÁC), agus leis an
nGníomhaireacht Náisiúnta um Airgeadas Forbartha (GNAF) mar
chomhairleoirí airgeadais.

•

Bíonn foireann an tionscadail i dteagmháil go leanúnach le líon na
bpáirtithe tráchtála leasmhara, a d’fhreagair E-tairiscintí leasa
margaidh agus fógra IOAE go déanach in 2018.

•

Chuir ball den Fhoireann Tionscadail an tionscadal i láthair ag an
gcéad chomhdháil de Chumann Fuinnimh Dúiche na hÉireann i mí
Aibreáin.

•

Rinneadh athbhreithniú agus athbhreithniú ar rialachas an

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 207

tionscadail i rith na bliana agus fuarthas comhairle dlí agus
theicniúil.
•

Tuarascáil amháin don Choiste um Beartas Straitéiseach
Comhshaoil (CPS).

•

Idirchaidreamh le páirtithe leasmhara ríthábhachtacha mar
Transport Bonneagar Ireland (TBI) / Cuideachta Chalafort Bhaile
Átha Cliath / Cathracha Cliste Bhaile Átha Cliath.

•

Idirchaidreamh le forbróirí lena chinntiú go bhfuil forbairtí nua
‘Cumasaithe Teasa Dúiche’.

•

Maoiniú a fuarthas go rathúil mar chomhpháirtí tionscadail don
tionscadal Geo-Uirbeach a bhfuil sé mar aidhm aige na cúlchistí
teasa geoiteirmeacha domhain faoi Chathair Bhaile Átha Cliath a
aithint agus a mheas. Faoi láthair tá na sonraí Geoifisiceacha ó
oibreacha suirbhéireachta á bpróiseáil chun samhail 3D de
shraitheanna fo-chomhéadain limistéar an tionscadail a ullmhú.

Oibríonn Tús áite a thabhairt chun
a chinntiú go cothabháil luach is

Seirbhísí Cothabhála Bóithre:


bóthar, cosán agus tá líonra

Réitíodh 9,200 iarratas agus fiosrúchán ar sheirbhís do
chustaiméirí.
 Deisíodh / rinneadh sábháilte 5,148 locht agus guaiseacha ar
líonra bóithre, cosán agus rothaíochta na cathrach.
Deisíodh / rinneadh sábháilte 494 locht / guaise criticiúla (tosaíocht 1)

rothaíocht coimeádta don

ar líonra bóithre, cosán agus rothaíochta na Cathrach laistigh de 24

chaighdeán is airde

uair an chloig ón uair a taifeadadh an locht / an ghuais.

fearr ar bhonneagar na cathrach
agus a chinntiú na cathrach

sábháilteachta
Rinneadh oibreacha deisiúcháin sciúire ar:
 Balla Cé Duga Spencer
 Droichead an Rinn
Rinneadh Cigireachtaí Speisialta ar:
 Droichead cuimhneacháin Mhaitiú Talbóid
 Droichead na Comhdhála
 Droichead an Rinn
I measc na n-oibreacha cothabhála agus deisiúcháin leanúnacha ar
dhroichid eile bhí deisiúcháin chruach agus choincréite, deisiúcháin
uchtbhalla, deisiú sciúire, péinteáil agus baint glais ghrá.

Tá tús curtha le tástáil ar ábhair deicéireachta chun friotaíocht duillíní
ar Shlí Bord na Life a fheabhsú.

Bonneagar glas agus CDUI a úsáid chun truailliú agus riosca tuile a
laghdú dár sruthchúrsaí cathrach.

Feabhas mór a chur ar áiseanna

Cuirfidh an pleanáil críochnaithe Sráid Clarendon agus Rae Clarendon

do choisithe agus siúil sa chathair

i 2020 cosáin níos leithne ar fáil ar feadh an chuid is mó den tsráid
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chun coisithe agus siopadóirí a éascú laistigh de Cheathrú Shráid
Grafton.

Feabhsaítear an líonra coisithe agus na saoráidí siúil go leanúnach tríd
an bpróiseas bainistíochta forbartha (iarratas pleanála) trína gcuirtear
foirgnimh siar chun cosáin a leathnú, déantar suíomhanna a dhearadh
chun foráil a dhéanamh do thréscaoilteacht mhéadaithe agus
soláthraítear trasrianta do choisithe mar chuid d’fhorbairtí nua.

Tá cur i bhfeidhm Mháistirphlean Réimse Poiblí Chroí na Cathrach do
Chroí na Cathrach ag dul ar aghaidh. Tá sé mar aidhm leis seo croílár
cathrach atá níos cairdiúla do choisithe a sholáthar trí spás agus bealaí
do choisithe a leathnú.

Rinne Seirbhísí Cothabhála Bóithre 15km de chosáin na cathrach a
dheisiú agus / nó a atógáil.

Barra an Teampaill: Tosóidh na hoibreacha cumasúcháin i R1 2020
agus cuirfear tús leis na Príomhoibreacha Conartha tar éis Euro 2020.

Sráid San Proinsias: Eisiúint chun Tairisceana le heisiúint i R1 2020.

Sráid an Chaisleáin: Tá raon na n-oibreacha, Dearadh agus
meastachán costais á n-athmheasúnú i R1 2020
Córas Bainistíochta Sócmhainní

Lean rannáin éagsúla den Roinn Comhshaoil agus Iompair (C&I) ag

Iompair (TAMS) a thabhairt

úsáid an Chórais TAMS. Cuireadh an Córas i bhfeidhm freisin laistigh

isteach

den rannán Bainistíocht Uisce Dromchla agus Riosca Tuilte in 2019
chun cigireachtaí agus glanadh faoileán a bhainistiú. Lean Aonad
Tacaíochta TAMS ag obair i gcomhpháirtíocht leis an Aonad TF Áitiúil
C&I chun tacú le húsáideoirí, an Córas a bhainistiú agus athruithe agus
uasghrádú a chur i bhfeidhm de réir mar is gá.

D'úsáid Seirbhísí Cothabhála Bóithre TAMS chun iarratais ar sheirbhís
do chustaiméirí a thaifeadadh, lochtanna / guaiseacha a thaifeadadh ar
an ngréasán bóithre agus chun sreabhadh oibre a chur in ord
tosaíochta, a thaifeadadh agus a bhainistiú.
•

Taifeadadh 15,459 iarratas ar sheirbhís do chustaiméirí;

•

Réitíodh 9,200 iarratas agus fiosrúchán ar sheirbhís do
chustaiméirí;

•

Taifeadadh agus tosaíodh 7,085 locht / guaise lena ndeisiú;

•

Deisíodh / rinneadh 5,517 locht / guaise sábháilte;

•

Deisíodh / rinneadh 494 locht / guaiseacha criticiúla (tosaíocht 1)
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ar líonra bóithre, cosán agus rothaíochta na cathrach laistigh de 24
uair.

Seirbhís troscáin sráide na

Deonaítear ceadúnais troscáin sráide i gceantair ina bhfuil go leor

cathrach a bhainistiú agus a

spáis ann chun freastal ar tháblaí agus cathaoireacha srl. Gan bac a

fheabhsú ar bhealach dea-

chur ar shreabhadh coisithe. Tá síneadh curtha le huaireanta

dheartha a fheabhsaíonn

cigireachta comhlíonta.

eispéireas cathrach daoine.
An tAonad Troscán Sráide:
 Tá 186 Ceadúnas Troscán Sráide eisithe faoi láthair;
 Eisíodh 11 Cheadúnas Troscán Sráide nua; in 2019
 Diúltaíodh 13 iarratas athnuachana mar gheall ar sháruithe ar
choinníollacha ceadúnaithe
 Rinneadh iniúchadh ar 1,235 áitreabh.
• Troscán sráide neamhcheadúnaithe bainte as 8 n-áit

Deonaítear ceadúnais Boird Ad i gceantair ina bhfuil go leor spáis ann
chun freastal ar bhord de mhéid A1 gan bac a chur ar shreabhadh
coisithe.
 In 2019 An Bord Ad / Aonad Ceadúnúcháin:
 Eisithe thart ar 800 ciorclán faisnéise.
 596 fógra rabhaidh oifigiúil a eisiúint.
 D'urghabh 158 Bord Ad ó 139 gnó.
 Eisíodh 1 cheadúnas Boird Ad.
 Fuarthas 8 n-iarratas ar cheadúnas.
Rinneadh iniúchadh ar 2,223 áitreabh
Bainistigh na hoscailtí bóthair

A chinntiú go leanann córas rialaithe Oibreacha Bóthair ag feidhmiú go

riachtanacha ar bhealach a

héifeachtach.

íoslaghdaíonn an cur isteach ar
an gcathair..

Teastaíonn ceadúnú ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun
gach obair a dhéanann fóntais ar bhóithre poiblí.

Le linn 2019, dheonaigh an Chomhairle thart ar 13,299 ceadúnas
aonair faoi réir coinníollacha. Rinne Aonad Rialaithe Oibreacha Bóthair
na Comhairle monatóireacht ar gach láithreán agus rinneadh beart
iomchuí nuair a sáraíodh coinníollacha ceadúnais. Tá an obair seo ar
siúl i gcónaí.

Seirbhísí Cothabhála Bóithre:
:


1,500 oscailt fóntais a athbhunú go buan sa líonra bóithre;
agus
• Rinneadh níos mó ná 25,000 iniúchadh ar athshuímh a rinne Fóntais
sa líonra bóithre.
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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 inbhuanaithe is
fearr a bhaint amach i
mbainistíocht na timpeallachta
nádúrtha, lena n-áirítear
páirceanna cathrach agus
spásanna oscailte

In 2019 choinnigh na Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreachtaithe
stádas an Bhrait Ghlais ina gcúig Pháirc ainmnithe – Sráid Bhaile
Coimín An Taiscumar, Páirc na Dtor, Páirc Markievicz, Páirc Crann
Phapáin agus Páirc San Anna. Bronntar an Bhratach Ghlas mar
aitheantas

ar

chaighdeáin

cháilíochta

a

bhaint

amach

do

bhainistíocht inbhuanaithe Páirceanna agus áiseanna áineasa.
Cuireann sé ardchaighdeáin gairneoireachta agus comhshaoil chun
cinn agus is tagarmharc é maidir le sármhaitheas i mbainistíocht na
Páirce bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta aitheanta. Is é An
Taisce a riarann an scéim dámhachtana. Ag eascairt as dámhachtain
an Bhrait Ghlais vótáil an pobal ar Pháirc San Anna freisin mar
cheann de na cúig Pháirc is fearr ar domhan a léiríonn cleamhnas an
phobail áitiúil don Pháirc seo.

Cuireadh luibhicídí beagnach go hiomlán as oibreacha ginearálta
cothabhála tailte
Beochan agus tarraingt níos mó
a thabhairt chuig páirceanna sa
Chathair trí imeachtaí, margaí
agus gníomhaíochtaí áineasa

•

Cuid de na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí a tharla le linn
2019;

•

457 iarratas Imeachta agus Gníomhaíochta a fuarthas

•

215 páirc peile leithdháilte ar 96 club a úsáidtear le haghaidh
sacair, CLG agus rugbaí

•

Sé Seomraí Tae i bhfeidhm le leithris phoiblí

•

Ceithre mhargadh ag feidhmiú i gCearnóg Mhuirfean, Na Stáblaí
Dearga, Páirc an Hoirbeaird agus Páirc Bushy.

Cuardaigh deiseanna go
réamhghníomhach chun
áiseanna áineasa agus spóirt
breise a fhorbairt sa Chathair

• Féile Bliantúil na Rós i bPáirc Naomh Áine
Lean CCBÁC ag cur deontais i bhfeidhm do roinnt tionscadal faoi
chlár na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Caipitil Spóirt.

Clár Caipitil Spóirt 2018

D'éirigh leis an Rannóg Spóirt agus Áineasa iarratas a dhéanamh ar
9 ndeontas faoi chlár Caipitil Spóirt na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt 2018.
Leanúint ar aghaidh ag cur an
Phlean Bithéagsúlachta i
bhfeidhm

I measc na n-imeachtaí, gníomhaíochtaí agus staidéir a rinneadh in
2019 bhí:
•

Suirbhé ar an Madra Uisce cathrach agus cósta

•

Staidéar annamh ar fhlóra agus ar fhásra ar Oileán an Bhulla

•

Clár monatóireachta Géanna Brent le hOllscoil Exeter
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•

Tionscadal athchóirithe lochán le Cumann Heipiteolaíoch na
hÉireann

•

Staidéar ar choillearnach dúchasach agus fálta sceach

•

Staidéar ar Algaí i gCuan Bhaile Átha Cliath le hOllscoil Náisiúnta
na hÉireann Gaillimh (NUIG)

•
Teachtaireachtaí agus feasacht
a fhorbairt chun dul i gcoinne
fadhbanna a bhíonn mar
thoradh ar iompar frithshóisialta
agus salachar madraí i
bpáirceanna cathrach

Lá Domhanda na Bogaigh

• Seachtain Náisiúnta Bithéagsúlachta & Seachtain Oidhreachta
Suíonn Ceannfort Páirceanna na Cathrach agus baill dá fhoireann ar
fhochoiste mar chuid de Chomhchoiste Póilíneachta na Cathrach
chun saincheisteanna iompraíochta frithshóisialta i bPáirceanna
CCBÁC a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu.
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Sprioc 5
Timpeallacht Chathair Bhaile Átha Cliath a chothabháil le go mbeidh sí ar an gcaighdeán
idirnáisiúnta is airde agus cáilíocht na timpeallachta a fheabhsú trínár seirbhísí a sholáthar go
hinbhuanaithe, agus na freagrachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta agus na himpleachtaí á naithint againn.
Objective
Progress
Cáilíocht ardleibhéil glaineachta In 2019 thug an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola clár grádaithe
a chinntiú ar fud na cathrach atá sráide isteach a dearadh chun a chinntiú go bhfuil ardchaighdeáin
inchomparáide leis na
glantacháin á seachadadh go seasta ar fud na cathrach. Déanann an
príomhchathracha is glaine san
clár caighdeán na n-oibríochtaí glantacháin sráide a mheas agus
Eoraip
tugann sé aghaidh ar shaincheisteanna trí mhonatóireacht,
mheasúnú agus aiseolas leanúnach.
Tugadh isteach cabhlach nua de scuabóirí sráide móra in áit an
chabhlaigh atá ann.
Leantar ag triail sideloader leictreach nua agus veaineanna
leictreacha i lár na cathrach.
Rinneadh triail ar thionscadal múirínithe duille i roinnt iosta ar fud na
cathrach, agus é mar aidhm dheiridh bailiúchán duilleoga sráide sa
chathair a atreorú chuig múiríniú. Atreoraíodh 1200 tonna duilleoga
go múirín mar thoradh ar an tionscnamh seo.
Tionscnaíodh tionscadal athchúrsála go rathúil chun deighilt cheart
dramhaíola a chinntiú i Coimpléisc Tithíochta na Comhairle Cathrach.
Cuireadh an tionscadal seo i bhfeidhm ar fud choimpléisc Tithíochta
Cheantar an Oirdheiscirt in 2019 i gcomhar leis an Roinn Tithíochta
Tugadh isteach 100 bosca bruscair gréine breise mar chuid de
thionscadal Dugaí Cliste i gceantair na nDugthailte Thuaidh agus
Theas.

Tá uasghrádú ar bhoscaí bruscair poiblí i sráidbhailte uirbeacha ar
fud na cathrach.
Dhéileáil na Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola le breis agus 28,000
iarratas seirbhíse in 2019.
Tacaíodh le 4043 glantachán pobail ar fud na cathrach. Méadú os
cionn 700 i gcomparáid le 2018.
Críochnaíodh iarratais 1973 ar sheirbhísí toirtiúla dramhaíola toirtiúla
in 2019, méadú os cionn 20% i gcomparáid le 2018.
Freastalaíodh ar 400 gearán maidir le carnadh tine tine tine agus i
gcomhar leis na ranna páirceanna agus ceantair atreoraíodh níos mó
ná 410 tonna d’ábhar ó thinte tine le linn gníomhaíochtaí freagartha
Oíche Shamhna.
Tháinig Lá Glantacháin Fhoireann Bhaile Átha Cliath ar Lá
Glantacháin Pobail Bhaile Átha Cliath agus ba é an t-imeacht
glantacháin is mó i mBaile Átha Cliath a reáchtáil i ngach ceann de
na 4 Údarás Áitiúil i mBaile Átha Cliath agus i gcomhar le An Taisce,
Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (TCUÚÁ) agus grúpaí oibrithe deonacha
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uiscebhealaí agus canála.
Ghlac an Roinn Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola páirt i
dtionscnaimh limistéar-bhunaithe tionscnamh Frithdhumpála 2019 i
gceantair an Lár-Theas, an Lár, an Iarthuaiscirt agus an Iarthuaiscirt.

348 iontráil i ndámhachtainí comharsanachtaí na cathrach a fuarthas.

Chuir an Oifig Feasachta Comhshaoil raon tionscnamh ar fáil a bhí
dírithe ar an timpeallacht áitiúil a fheabhsú agus aird a tharraingt ar
cheist an Athraithe Aeráide. Ina measc seo bhí Corn píolótach Taisce
agus Tuairisceáin in Oifigí Cathartha, ReLove Fashion comórtas
faisin inbhuanaithe do Mheánscoileanna i Réigiún Oirthear Lár Tíre,
agus roinnt tionscnamh a bhí dírithe ar phlaistigh aonúsáide a
laghdú.

Seachadadh sraith ceardlann Gníomhaíochta Aeráide do phobail.

Seachadadh seimineár bailte slachtmhara d’iontrálaithe bailte
slachtmhara ar fud na cathrach.

Tugadh isteach fodhlíthe nua dramhaíola chun foráil a dhéanamh do
chur chuige comhsheasmhach náisiúnta maidir le stóráil, cur i láthair
agus deighilt dramhaíola tí agus tráchtála.

Cuireadh dréachtphlean nua bainistíochta bruscair don chathair faoi
bhráid an CBS.

Rochtain ar fhaisnéis faoin
gcomhshaol a fheabhsú agus
feasacht chomhshaoil a ardú i
measc saoránach trí bhealaí
cumarsáide digiteacha a úsáid

Leanann an tAonad Faireacháin ar Cháilíocht Aeir agus Rialú
Torainn ag oibriú agus ag tacú le suíomh Gréasáin monatóireachta
torainn fíor-ama Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an
cuntas twitter gaolmhar a dhéanann tweets ar leibhéil fuaime
comhthimpeallacha óna láithreáin monatóireachta, gach uair an
chloig. Is féidir leis an bpobal teacht ar leibhéil fuaime
comhthimpeallacha fíor-ama ar an láithreán seo. Le linn 2019
cuireadh tús le hobair ar shuíomh Gréasáin comhcheangailte aer
agus torainn a fhorbairt a sheolfar go luath in 2020

Chuir sé béim ar Chur i bhFeidhm na Creat-Treorach Uisce agus na
Treorach maidir le Tuilte do shaoránaigh.
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Caighdeán uisce ár naibhneacha agus ár limistéir
snámha a chaomhnú agus a
fheabhsú nuair is gá

Tá an tSaotharlann Lárnach creidiúnaithe chun paraiméadair
chomhshaoil ábhartha (ceimiceacha agus micribhitheolaíochta) a
thástáil in uiscí dromchla lena n-áirítear monatóireacht ghnáthach
agus imscrúdaitheach ar aibhneacha agus sruthanna, sceitheadh
eisiltigh trádála ceadúnaithe chuig uiscí agus uiscí snámha. Cuirtear
tuairiscí ar stádas cáilíochta uisce ar fáil go rialta do gach láthair
samplála agus tá cartlann mhór sonraí stairiúla againn. Le linn 2019,
rinneadh tástáil ar níos mó ná 4,400 sampla do Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear 2,500 sampla ó Dhuga na Canálach
Móire.

Glacann an tSaotharlann Lárnach páirt sa Tionscadal Acclimatise le
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD) a bhfuil maoiniú
Eorpach aige agus a bhfuil sé mar aidhm aige cáilíocht uisce snámha
a fheabhsú.

Fuair an Rannóg Truaillithe Uisce 184 gearán san iomlán in 2019
agus imscrúdaíodh agus dúnadh gach ceann acu.
Déanann an chuid um Rialú Truaillithe monatóireacht ar cháilíocht
uisce sé abhainn (An Life, An Dothra, An Tulcha, An Chamóg, An
Poitéal agus Abhainn Sheantraibh) trí gach ceann a shampláil ar
bhonn míosúil ag láithreacha ainmnithe éagsúla. Déantar sampláil
bhreise abhann chun críche measúnuithe leanúnacha faoi chritéir na
Creat-Treorach Uisce.

Déanann sé monatóireacht freisin ar cháilíocht uisce snámha ag trí
limistéar snámha ainmnithe (Cnocán Doirinne, Dumhach Thrá agus
Trá Mhuirfean) trí 20 sampla a thógáil ag gach trá le linn an tséasúir
snámha, Meitheamh go lár mhí Mheán Fómhair. Déanann sé
eachtraí uisce snámha a bhainistiú agus freagairt dóibh nuair a
thagann siad chun cinn, trí fhógra a thabhairt don phobal trí
shuíomhanna Gréasáin CCBÁC agus na Gníomhaireachta um
Chaomhnú Comhshaoil (GCC) agus trí fhógraí a chur ar thránna.

Mar bheart eile chun cáilíocht uiscí dromchla a chosaint, déantar
iniúchadh ar thart ar 7,000 teaghais tí / áitribh thráchtála gach bliain
le haghaidh mí-naisc draenála. Rialaíonn sé sceitheadh eisiltigh
trádála go díreach chuig uiscí nó trí séaraigh uisce dromchla trí
cheadúnais scaoilte a eisiúint agus monatóireacht a dhéanamh orthu
faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce.

Aibhsiú agus comhordú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na mbeart

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2019

Page 215

chun stádas éiceolaíoch maith a thabhairt dár n-aibhneacha, inbhir
agus ceantair chósta go léir mar a éilíonn an Creat Uisce agus an
Plean Náisiúnta um Bainistíocht Abhantraí.
An riosca tuile a laghdú agus
freagairt go cuí agus go
héifeachtach d’eachtraí tuile

Tháinig Grúpa Comhairleach Tuilte Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath le chéile go minic i rith 2019 chun monatóireacht a dhéanamh
ar chórais réamhaisnéise, chun anailís agus léirmhíniú a dhéanamh
ar an bhfaisnéis ó na córais seo chun an tionchar a d’fhéadfadh a
bheith ag teagmhais tuile féideartha agus leibhéal na rabhaidh tuile is
gá a eisiúint agus comhairle a thabhairt ar chur i bhfeidhm plean
gníomhaíochta iomchuí.

Cuireadh feabhas breise ar Chóras Báistí Chathair Bhaile Átha Cliath
in 2019. Go dtí seo tá 27 tomhasairí báistí, 6 stáisiún aimsire, 3
cheamara scáileáin bruscar agus 30 tomhasairí leibhéal abhann,
taoide agus séarachais.

Lean Scéimeanna Maolaithe Tuilte mar a shonraítear i gCláir Chaipitil
na Comhairle 2017-2019 i rith 2019.

Leanann Foirne Saothair Dhíreacha Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath ar aghaidh ag déanamh oibreacha beaga maolaithe tuile
agus ag freagairt d’imeachtaí tuile cósta agus báistí.
Tiomantais i seirbhísí uisce a
sheachadadh mar atá mínithe i
gComhaontú Leibhéal Seirbhíse
(CLS) na Comhairle le Uisce
Éireann

Tá tiomantais á seachadadh de réir an CLS agus leanfaidh sé seo ar
aghaidh go 2020

Cuidíonn Gníomhartha Athléimneachta Tuilte a áireamh sna
Pleananna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide ar fud na 4 Údarás
Áitiúla i mBaile Átha Cliath leis an gcuspóir seo a chur i bhfeidhm.

Rinne an tSaotharlann Lárnach anailís ar níos mó ná 22,500 sampla
CLS do Réigiún Bhaile Átha Cliath in 2019. Ba iad seo uiscí óil,
fuíolluisce agus eisiltigh trádála ó dhoirteadh tionsclaíoch
ceadúnaithe.
Cáilíocht an aeir a chosaint de
réir Threoracha an Aontais
Eorpaigh

Tugann monatóireacht ar cháilíocht an aeir le fios gur féidir
caighdeáin cháilíochta aeir an AE a shárú in áiteanna i mBaile Átha
Cliath le linn 2019. Mar thoradh air sin, thionóil an tAire Richard
Bruton grúpa oibre ilpháirtithe leasmhara chun tograí a fhorbairt chun
dul i ngleic le truailliú aeir réigiúnach agus náisiúnta a bhaineann le
hiompar agus tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina ball den
ghrúpa oibre seo.

Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le staidéar leanúnach
leis an GCC chun láithreacha féideartha a aithint le haghaidh
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stáisiúin monatóireachta breise ar cháilíocht aeir an líonra náisiúnta.

Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús freisin le
suíomhanna a fhorbairt do líonra monatóireachta aeir áitiúil chun an
líonra monatóireachta náisiúnta a chomhlánú agus coimisiúnaíodh sé
shuíomh le linn 2019 ag Baile Bhailcín, Sráid Amiens, Sráid an
Tiarna Eadbhard, Baile Munna, St, Cé Theach an Chustaim, agus
Droim Conrach.
Mar an tÚdarás Inniúil Náisiúnta
do gach onnmhairiú agus
allmhairí dramhaíola cinntíonn
sé go gcomhlíontar go hiomlán
le rialacháin an AE thar ceann
gach údarás áitiúil in Éirinn..

Is í an Oifig Náisiúnta Seolta TransFrontier (ONSTF) a oibríonn
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás Inniúil Náisiúnta a
bunaíodh chun gluaiseacht idirnáisiúnta dramhaíola as agus isteach
in Éirinn a bhainistiú. Tá sé freagrach freisin as rialáil a dhéanamh ar
gach gluaiseacht dramhaíola guaisí in Éirinn. Tá an Oifig freagrach
as Reachtaíocht Eorpach agus Náisiúnta a chur i bhfeidhm agus a
fhorfheidhmiú; monatóireacht ar lastais dramhaíola; an pobal gnó a
bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí dlisteanacha loingsithe dramhaíola
a éascú; agus loingsiú dramhaíola mídhleathach a chosc.

I measc na n-iniúchtaí in 2019 bhí seicphointí ar thaobh an bhóthair,
cigireachtaí calafoirt, cigireachtaí ar shaoráidí dramhaíola agus
spotseiceálacha, cigireachtaí ar fhoirmeacha aistrithe dramhaíola,
fíoruithe bróicéirí agus déileálaí agus iniúchtaí bróicéirí agus
déileálaí. Chinntigh an fhoireann Riaracháin go gcomhlíonann
onnmhairí 2,136,744 tonna dramhaíola chuig an Eoraip agus an Áise
na Rialacháin um Loingsiú Dramhaíola (RLD) - Rialachán (CE) Uimh.
1013 /

Oibríonn an ONSTF le gníomhaireachtaí eile ar nós Forfheidhmiú
Dramhaíola Luaidhe Réigiúnach hÚdaráis go neamhspleách
(FDLRÚ), (RCGAC), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (GCC), Líonra Eorpaigh um chur i bhfeidhm agus um
Fhorghníomhú Dhlí an Chomhshaoil , Gníomhaireacht an Aontais
Eorpaigh um Chomhar i bhForfheidhmiú an Dlí (EUROPOL), Údaráis
Áitiúla agus na Gardaí agus bíonn idirchaidreamh aige le hÚdaráis
Custaim agus Calafoirt, Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart
Éireann (GCTÉ) agus údaráis idirnáisiúnta inniúla eile. Tuairiscíonn
an ONSTF freisin don Choiste Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiú
Dramhaíola faoi chathaoirleacht na Roinne Cumarsáide,
Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC). An ONSTF
partakes isteach agus / nó tionscnaíonn oibríochtaí
ilghníomhaireachta ina bhfuil coireacht thromchúiseach comhshaoil
amhrasta.
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In 2018 ainmníodh an ONSTF mar phríomhúdarás do thionscadal
Eorpach ar Éifeachtaí an Bhainc Iompórtála Sínise ar Bhainistiú
Fuaim Phlaisteach ar an gComhshaol. Le linn 2019 chríochnaigh
ONSTF bliain a haon den tionscadal seo a dhírigh ar bhailiú agus ar
thaighde idirnáisiúnta sonraí. Mar chuid den tionscadal seo chuir
ONSTF na torthaí tosaigh i láthair Líonra na hÁise um Fhorfheidhmiú
Comhshaoil i Kuala Lumpur, an Mhalaeisia agus do thoscaireacht
Síneach de Phearsanra Comhshaoil in Utrecht, an Ísiltír. Tabharfar
faoi chigireachtaí spriocdhírithe ar shaoráidí dramhaíola idirnáisiúnta
le linn 2020 agus 2021.

Le linn 2019 choimisiúnaigh an ONSTF measúnú tagarmharcála
neamhspleách ar a oifig, agus léirigh a thorthaí an ONSTF i
bhfianaise fhabhrach. Tháinig an ONSTF amach go fabhrach freisin i
dtuarascáil Eorpach ar Genval (a foilsíodh in 2019) a rinneadh le linn
2018.

Leanann an ONSTF ag glacadh páirte i Líonra Forfheidhmithe IMPEL
agus tá ionadaíocht aige ag Coinbhinsiún Basle an AE. An ONSTF i
láthair ar Thosaíochtaí Náisiúnta Dramhaíola ag cruinnithe ráithiúla
an Choiste Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola.

Le linn 2019 thug an oifig faoi obair ullmhúcháin ar thionchar
Breatimeacht a chuir le hobair chomhordaithe Rialtas na hÉireann.
Nuashonraíodh na páirtithe leasmhara go rialta leis na forbairtí is
déanaí ar thionchair Breatimeacht.
Mar Chomhordaitheoir
Réigiúnach do Phlean
Bainistíochta Dramhaíola an
Oirthir-Lár Tíre, cuireann sé
cosc, athúsáid agus athchúrsáil
dramhaíola ar aon dul le beartas
an AE agus le beartas
Náisiúnta.

Soláthraíonn Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir-Lár
Tíre (EMR) 2015-2021 creat chun dramhaíl a chosc agus a bhainistiú
ar bhealach inbhuanaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
agus sna 11 Údarás Áitiúla eile sa Réigiún. Tá Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, mar an Príomh-Údarás um Pleanáil Réigiúnach
um Bainistíocht Dramhaíola ag déanamh maoirseachta ar chur i
bhfeidhm Phlean Bainistíochta Dramhaíola EMR 2015-2021.


I Feachtais Feasachta Náisiúnta (Araid Donn, Inathchúrsáilte Tirim, Cosc ar Dhramhaíl)
 Mí Náisiúnta Athúsáid
 Feachtas le haghaidh Corn Chonaic chun deireadh a chur le
cupáin caife aonúsáide
 Clár chun feabhsúchán Líonadh Talún Stairiúil a chur chun
cinn
 Staidéar Náisiúnta ar Láithreáin Áiseanna Cathartha
Tuarascáil Acmhainne Náisiúnta um Dhramhaíl Tógála & Scartála
An Plean Gníomhaíochta Torainn
2013-2018 a chur i bhfeidhm agus
plean a ullmhú do 2019-2024.

Ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le Plean
Gníomhaíochta Torainn Ceirtleáin Bhaile Átha Cliath 2019-2024. I
gCaibidil 7 leagtar amach na bearta maolaithe torainn agus cosanta
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atá le leanúint faoin bplean athbhreithnithe nua.
Úsáid fuinnimh a laghdú i soláthar
soilsithe poiblí

Tá thart ar 7,000 lóchrainn mar Theicneolaíocht LED, agus
suiteáladh 1,500 acu sin in 2019. Tá sé beartaithe an ráta
athsholáthair a mhéadú go suntasach sa dara cuid de 2020 mar
thoradh ar an Tionscadal Uasghrádaithe Soilsithe Poiblí a
dhámhachtain go foirmiúil i mbliana.
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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 nua Chathair
Fuair tionscadal Leabharlann Cathrach Bhaile Átha Cliath cead
Bhaile Átha Cliath a fhorbairt ag pleanála i mBealtaine 2019. I mí an Mheithimh chuir Kennedy
Cearnóg Parnell
Wilson in iúl don Chomhairle Cathrach go dtógfadh an tiomsú airgid
príobháideach riachtanach don tionscadal 3 bliana agus nach raibh
aon ráthaíocht ann go n-éireodh leis.
I mí Iúil 2019, mar fhreagairt ar an bhforbairt seo, chuir an
Príomhfheidhmeannach in iúl do Chomhaltaí Tofa go nglacfadh an
Chomhairle Cathrach freagracht iomlán as forbairt Cheathrú
Cultúrtha Chearnóg Parnell, go ndéanfaí scrúdú ar an
bhféidearthacht cur chuige dhá chéim a leanúint chun an tionscadal
iomlán a sheachadadh agus dhéanfaí obair chun foinsí maoinithe
malartacha a aithint. Críochnaíodh an Staidéar Féidearthachta
Céimnithe go déanach in 2019.
Cheadaigh an Príomhfheidhmeannach céim 1 den tionscadal a
sheachadfaidh an foirgneamh nua leabharlainne agus na
hoibreacha go léir go dtí Uimh. 27 chomh maith le hoibreacha
teoranta do na foirgnimh Seoirseacha eile.
Clúdóidh Céim 2 athfhorbairt iomlán na bhfoirgneamh Seoirseach
eile agus críochnú na n-oibreacha fearann poiblí.

Cuir chun cinn Chathair Bhaile
Átha Cliath mar Chathair
Litríochta

Tugadh treoir don Fhoireann Dearaidh na líníochtaí mionsonraithe
dearaidh d’oibreacha Chéim 1 a chur i gcrích agus cáipéisíocht
tairisceana a ullmhú. Scríobh an Príomhfheidhmeannach chuig an
Aire Airgeadais agus Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí ag lorg
cúnaimh deontais don Státchiste don tionscadal.
D’fhreastail Stiúrthóir Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath
UNESCO ar dhá chomhdháil idirnáisiúnta de chuid Líonra
Cathracha Cruthaitheacha UNESCO in 2019, ar oibleagáid í faoi
théarmaí an ainmnithe agus is deis í chun faisnéis a roinnt agus a
phleanáil i measc na gcathracha líonra. Bronnadh samplaí deachleachtais ó Chathair Litríochta Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear
an tionscadal Léitheoirí Cónaithe agus Gradam Liteartha
Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath.
Thacaigh Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath le raon
leathan tionscadal agus eagraíochtaí liteartha i rith na bliana, lena
n-áirítear an clár nua scríbhneoireachta in The New Theatre, Swan
River Press foilseacháin nua ar scríbhneoireacht Éireannach, an
Poetry Jukebox ag músaem Epic agus tionscadal drámaíochta
speisialta le bpríosún na mban Muinseo . Tá sé mar aidhm ag an
oifig tacaíocht airgeadais a thairiscint do thionscadail a bhfuil
maoiniú ag teastáil go háirithe uathu agus acmhainní a scaipeadh
chomh fairsing agus is féidir.
Thacaigh an oifig le Féile Dante, Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath,
Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath, féilte
scríbhneoireachta Gaeilge na Spáinne agus Mheiriceá Laidinigh
agus Coireacht MurderOne, i measc go leor eile.
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Bhuaigh an t-úrscéalaí Meiriceánach Emily Ruskovich, údar Idaho,
Gradam Liteartha Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, údar Idaho.
Cuireadh pleananna i bhfeidhm le linn 2019 chun ócáid a óstáil
chun 25 bliain den Ghradam a cheiliúradh ag ócáid speisialta in
Ambasáid na hÉireann i Washington DC in 2020.
Sheachaid oifig Chathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath
roinnt clár agus féilte i rith na bliana, agus féile bhliantúil One City
One Book Baile Átha Cliath i mí Aibreáin ina measc, a rinne
ceiliúradh ar shaol agus ar shlí bheatha Edna O'Brien in 2019, lena
húrscéalta ó na 1960idí an TríológThe Country Girls mar chroílár na
féile. Tionóladh níos mó ná daichead imeacht saor in aisce i rith na
míosa, a raibh go leor acu eagraithe ag institiúidí comhpháirtíochta
agus seirbhísí leabharlainne, agus mar thoradh air sin bhí ócáid
shuaitheanta mhór i seomra cruinn Theach an Ard-Mhéara, ar
fhreastail os cionn 650 duine air. Bhí imeachtaí comhpháirtíochta
ag ambasáidí na hÉireann in Oslo agus Zagreb, cuid de bheartas
for-rochtana ar thaobh na hoifige maidir le One City One Book Baile
Átha Cliath a eagrú agus scríbhneoirí Éireannacha a thabhairt os
comhair lucht féachana idirnáisiúnta.
I measc na n-imeachtaí lárnacha eile bhí an Feachtas
Léitheoireachta do Leanaí ar fud na Cathrach, a raibh leabharlanna
brainse, imeachtaí poiblí agus The Big Day Out le linn Lá Fhéile
Phádraig ann; Words on the Street, ag ceiliúradh litríocht na hEorpa
san aistriúchán agus rian filíochta timpeall ar shiopaí leabhar Bhaile
Átha Cliath.

Plean Ealaíon Chathair Bhaile
Átha Cliath a chur i bhfeidhm

Leanadh den obair leis na grúpaí scríbhneoireachta cruthaithí
leabharlann-bhunaithe, agus cuireadh aighneachtaí isteach chun
foilseachán a eisiúint in 2020.
Tá liosta thíos de chuid de na cláir agus na tionscadail a chuir an
Oifig Ealaíon ar fáil in 2019:
 An Ciste Forbartha Athghiniúna Uirbí (CFAU) chun
spásanna oibre ealaíontóirí a fhorbairt Ceapadh
Comhairleoirí chun Staidéar Féidearthachta a dhéanamh ar
dhá shuíomh i mBaile Átha Cliath 8
• Bhí thart ar Oíche Chultúir 2019 thart. 400,000 duine ag tabhairt
cuairte ar mhúsaeim, dánlanna, tithe stairiúla, stiúideonna
ealaíontóirí agus ionaid chultúrtha








Bhí os cionn 100 scríbhneoir agus imeacht ag Féile
Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath (ILFD) 2019.
Chomh maith leis an tseachtain i mí na Bealtaine. Tá sraith
“imeachtaí lasmuigh den leathanach” ag an bhféile anois i
rith na bliana
Opera in the Open - 4 imeacht, Féile na hAthbhliana
Sínigh, Féile Musictown
Osclaítear spásanna cleachtaidh stiúideo LAB 4 X thart ar 7
x lá sa tseachtain. 2000 x duine in aghaidh na míosa
Taispeánadh 32 ealaíontóir i nGailearaí na Saotharlainne
Bhuail Fóram Sráide Ealaíne le grúpa Ealaíontóirí Sráide
Gairmiúla chun comhar a phlé le CCBÁC
Áitribh Ealaíontóirí: Lóiste Naomh Pádraig, 6 agus 7
Teachíní Albert agus 9 bhFoirgneamh Adhmaid. Cuireadh
cóiríocht ar fáil do 17 x ealaíontóir agus cuideachta ealaíne
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Feabhas a chur ar phróifíl
Ghailearaí Ealaíne Chathair
Bhaile Átha Cliath, Hugh Lane

Cur le clár Deich mBliana na
gCuimhneachán, lena n-áirítear
Éirí Amach 1916, trí bhailiúcháin
chuimhne éagsúla na Cathrach a
thabhairt do shaoránaigh go
háitiúil agus go hidirnáisiúnta

Spás gorlainne Aonaid 3 & 4 Sráid James Joyce
Íocadh € 530,000 i nDeontais Ealaíon
Íocadh € 20,000 i Sparánachtaí
€ 300,000 i gcláir le hEagraíochtaí Ealaíontóirí agus
Ealaíon
Clár 2019 Erasmus + Tar éis 2 bhliain idir Éire & 5 x tír
Eorpach, fuair 2,813 x dalta 664 x Seisiúin teagaisc
Straitéisí Smaointeoireachta ar fud 24 x scoil agus institiúid
Eorpach
Ealaín Phoiblí: Sheol an tUachtarán Michael D Higgins
dealbh de Luke Kelly le Vera Klute ar Shráid an Ghild agus
dealbh de Luke Kelly le John Coll ar Shráid an Rí Theas ar
an 30ú Eanáir 2019.

Le linn 2019 Gailearaí Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane:
• Cuireadh tús le tionscadal chun suíomh Gréasáin nua an
Ghailearaí a fhorbairt
• Cuireadh feabhas suntasach ar PR an Ghailearaí trí ábhar rialta
meán sóisialta agus cumarsáid ar fud Facebook Twitter agus
Instagram
• Tá cláir oideachais samhlaíocha agus fhairsinge Ghailearaí
Hugh Lane lárnach do straitéis an Ghailearaí mar chathair
cheannródaíoch atá ceangailte le Baile Átha Cliath agus a
muintir.
• Seoladh 30 saothar ealaíne ar iasacht chuig dánlanna
Éireannacha agus idirnáisiúnta.
• Iasachtaí ealaíne fadtéarmacha a thaitníonn le cuairteoirí ar
Theach an Ard-Mhéara, Áras an Uachtaráin, Farmleigh,
Príosún Chill Mhaighneann.
• Chuaigh 43 taighdeoir i gcomhairle le bunachar sonraí Bagúin,
comhaid ealaíontóra, nó saothair ealaíne.
Taispeántais
An taispeántas ‘The Peace at Home? Taispeánadh Baile Átha
Cliath tar éis an Chéad Chogadh Domhanda ’i Halla na Cathrach in
Earrach 2019, tar éis an taispeántais‘ Micheal Mac Liammoir agus
Amharclann Gheata Bhaile Átha Cliath ’
Ba é 2019 comóradh céad bliain thús Chogadh na Saoirse.
Seoladh an taispeántas “Slán Baile Átha Cliath: Cogadh na Saoirse
sa Chathair” i mí Lúnasa 2019 agus bhí sé ar taispeáint i
Leabharlann agus i gCartlann Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh
trí mhí sula ndeachaigh sé ar camchuairt go Halla na Cathrach.
Tabharfaidh leagan taistil den taispeántas camchuairt ar bhrainsí
Leabharlann Chathair Bhaile Átha Cliath i rith 2020. Bhí turasanna
treoraithe seachtainiúla ag na staraithe cónaithe.
Chuir taispeántas Litríocht olc béim ar leabhair ó Bhailiúcháin
Bhaile Átha Cliath agus na hÉireann a chuir ‘Scrúdaitheoir na
hÉireann’ toirmeasc orthu san fhichiú haois. Reáchtáladh an
taispeántas i Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha
Cliath ó Aibreán go Meitheamh sular bhog sé go Halla na Cathrach.
Reáchtáladh ‘A Christmas Spectacle: the Story of Panto in Dublin’ i
Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath ó mhí na
Samhna ar aghaidh.
Seimineáir
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Sa seimineár Say You Want A Revolution: Cogadh an
neamhspleáchais in Éirinn’bhí ochtar scoláirí ag labhairt ar ghnéithe
éagsúla de Chogadh na Saoirse.
Bhí Lá na Sochaí Staire Áitiúil ar 23ú Márta agus thug sé deis
d’ocht gcainteoir ó chumainn staire áitiúla a gcuid taighde is déanaí
a chur i láthair lucht féachana mór.
Léachtaí Halla na Cathrach Aibreán: Mná na hÉireann agus
Réabhlóid na hÉireann
Seachtain na hOidhreachta: Brioscaí Jacob agus Dearadh Baile
Átha Cliath
Léachtaí Halla na Cathrach Deireadh Fómhair: Ag Freastal ar an
gCathair sa 20ú hAois
Bhí an 22ú Léacht Cuimhneacháin bliantúil Sir John T. Gilbert ar
siúl i mí Eanáir i Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha
Cliath. Thug an tOllamh Marie-Louise Coolahan (Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann, Gaillimh) an léacht ‘As Was Taken Out Of His Own
Mouth in Dublin: Dírbheathaisnéis agus Scríbhneoireacht Saoil in
Éirinn luath-nua-aimseartha agus bhí an Comhairleoir Dermot
Lacey ina cathaoirleach.
Foilseacháin
Micheal Mac Donncha: Teach an Ardmheara agus Reabhloid na hEireann
Plaiceanna comórtha: Nochtadh 4 phlaic in 2019, Seamus Ennis, ar
Bhóthar Bhaile Shéamais, Fionnghlas; Ionad Hirschfield ar Sráid
Fownest; Iris Murdoch ar Shráid Bhaile Coimín agus Constance
Markievicz ar Bhóthar Laighean i Ráth Maonais
Bronnadh Teastais an Ardmhéara i dTeach an Ardmhéara ar 28
mac léinn (11 sa Staidéar Áitiúil; 17 i Stair Bhéil). Is cúrsaí ‘filleadh
ar fhoghlaim’ iad seo a thugann rochtain ar an tríú leibhéal ar
chríochnú dóibh. Is iad Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile
Átha Cliath a eagraíonn na cúrsaí, agus tá siad ar siúl ó 2007
Rochtain ar fhoinsí stairiúla: In 2019 leanadh ag scanadh, ag
catalógú agus ag foilsiú ar líne príomhcháipéisí agus bailiúcháin
stairiúla lena n-áirítear bailiúchán grianghrafadóireachta
Turasóireacht Fáilte Éireann, Bailiúchán Pháirtí Cumannach na
hÉireann, agus míreanna a bhaineann le Cogadh na Saoirse.
Rannpháirtíocht an Phobail: Turais Tí Oscailte: Osclaíodh
Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath don phobal Dé
Sathairn 12ú Deireadh Fómhair mar chuid den tionscadal náisiúnta
Open House. Rinne an fhoireann turais ar an Seomra
Léitheoireachta i rith an lae.
Tugadh 63 turas ar Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha
Cliath i 2019. Bhí siad seo chuig scoileanna, grúpaí oideachais
aosaigh, mic léinn ollscoile, agus Club Cultúir Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath.
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Staraithe Cónaithe: Lean Comhairlí Cathrach Bhaile Átha Cliath
seisear Staraí Cónaithe páirtaimseartha ag seachadadh imeachtaí
staire ar fud na cathrach. Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal an
stair a chur ar fáil do chách agus go háirithe déanann sé iarracht
stair a thabhairt do ghrúpaí nach mbeadh rochtain réidh acu air,
b’fhéidir. In 2019 chuaigh na staraithe i dteagmháil le 11,362 duine
ag 393 imeacht ar fud na cathrach lena n-áirítear imeachtaí i
leabharlanna, tithe altranais, príosúin, Seideanna Fir, scoileanna,
grúpaí scoir agus pobail agus go leor eile.
Go luath sa samhradh thug na staraithe sraith léachtaí dhá chuid i
ngach leabharlann bhrainse CCBÁC ar Chogadh na Saoirse
(Léacht 1: An Chéad Dáil agus na Chéad Urchar, 1919-1920;
Léacht 2: Na Dúchrónaigh chuig an gConradh, 1920-1921 ). Rinne
James Curry píolótú ar rang 12 pháirt ar Réabhlóid na hÉireann
1916-1923 i Leabharlann Baile Munna agus ghnóthaigh sé rátáil
den scoth 100% ó rannpháirtithe an chúrsa.
I mí Dheireadh Fómhair 2019, d’fhoilsigh na staraithe imleabhar 2
dá leabhar staire áitiúil saor in aisce “History on Your Doorstep - sé
scéal eile faoi stair Bhaile Átha Cliath” a dáileadh trí leabharlanna
cathrach agus ar chlubanna staire ar fud na cathrach. Le caibidlí ar
ionaid oibre ag imeacht i mBaile Átha Cliath; tithíocht i mBaile Átha
Cliath 8; Milseáin Lemon; Seamus Inis; Bardas Bhaile Átha Cliath
agus Cogadh na Saoirse; agus tá Ospidéal Naomh Ultan leabhar
éileamh ag an bpobal i gcoitinne.
Féile Staire Bhaile Átha Cliath 2019: ba í seo an fhéile is mó go dtí
seo le níos mó ná 10,000 duine ag freastal ar 178 imeacht i 62
ionad, agus chuir 31 eagraíocht chomhpháirtíochta leis an gclár. I
measc na léachtaí / seimineár ag marcáil imeachtaí Dheich mBliana
Cuimhneacháin bhí díospóireachtaí ar Chogadh na Saoirse, Rosie
Hackett, Dick McKee, breith na dTrioblóidí, Éire agus an Chéad
Chogadh Domhanda, an Chéad Dáil, Deighilt, Bailiúchán Pinsean
na Seirbhíse Míleata,agus Tráth na gCeist Deich mBliana
Cuimhneacháin (eagraithe ag na Staraithe Cónaithe).
I suirbhé iar-Fhéile, dúirt 95% den 223 freagróir go molfadh siad an
Fhéile do dhaoine eile agus mheas 89% go raibh an Fhéile
“Sármhaith / an-mhaith”
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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, Feidhmeannach na
Seirbhísí Sláinte,
gníomhaireachtaí eile agus an
pobal gnó chun bearta a
chomhordú agus a fhorbairt
chun déileáil le fadhbanna ar
shráideanna na cathrach mar
iompar frithshóisialta,
gníomhaíocht drugaí, cardáil
ionsaitheach agus busáil
ghreannmhar.

Bainte amach trí na rudaí seo a leanas:
• Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath (CP)
• Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath (FGCBÁC)
• Grúpa Ardleibhéil (GA) ar Shaincheisteanna Sráide
Cruinnithe a tionóladh le linn 2019
Comhchoiste Póilíneachta Chathair Bhaile Átha Cliath (CP): 3
chruinniú (2 chruinniú de chomhaltaí na Comhairle Cathrach 20142019, agus 1 chruinniú den Choiste nua 2019-2024)
Cheadaigh an Chomhairle Cathrach Tuarascáil Bhliantúil ina
ndéantar achoimre ar ghníomhaíochtaí CP Chathair Bhaile Átha
Cliath ag a cruinniú i Meitheamh 2019.
Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath (FGLCBÁC): 5
chruinniú (Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn curtha ar fáil do bhaill i mí
na Samhna 2019)
Grúpa Ardleibhéil (GA) ar Shaincheisteanna Sráide: 2 chruinniú
(rinneadh athstruchtúrú ar an ngrúpa seo, agus atosaíodh
cruinnithe i Meán Fómhair 2019)
Seo a leanas achoimre ar shaincheisteanna ar a
ndearnadh cur i láthair / nuashonruithe a tugadh do na
grúpaí thuasluaite le linn 2019:
 An Biúró um Shócmhainní Coiriúla (cur i láthair)
 Breatimeacht
 Freagra ar Eachtra Mór
 Calaois Miondíola (Aonad Frith-Sciúradh Airgid)
 Póilíneacht Pobail
 Ceadúnú
 Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig
 UEFA / Euro 2020
 Imeachtaí CCBÁC
 Saoráid Instealladh faoi Mhaoirseacht Leighis (SIML)
 Iarraidh Déirce
 Graifítí
 Tithíocht / Easpa Dídine
• Acmhainní Garda / Cúlchiste na nGardaí
• Troscán Sráide
Tar éis na dToghchán Áitiúil in 2019, agus athbhunú na gCoistí ina
dhiaidh sin, tá an Comhairleoir Mary Fitzpatrick ina chathaoirleach
anois ar CP Chathair Bhaile Átha Cliath. Beidh na trí ábhar
gníomhaíochta seo a leanas mar bhunús le pleananna oibre
bliantúla do gach ceann de na sé choiste don Chomhairle Nua
2019-2014:
• Sráideanna níos Sábháilte
• Dul i nGleic le Drugaí
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• Póilíneacht Ceantair Bheaga
Tá gach Coiste (Cathair Bhaile Átha Cliath agus na cúig
Chomhfhochoiste Póilíneachta) le tuairisciú faoi na 3 cheannteideal
thuas ina bPleananna Oibre agus ina dTuarascálacha Bliantúla
amach anseo. Mar sin féin, níl na ceannteidil seo eisiach, agus
spreagtar Coistí chun tuairisc a thabhairt faoi aon cheannteidil eile a
mheastar a bheith oiriúnach dá réimsí faoi seach.

Chun ár socruithe
comhpháirtíochta a bheachtú
agus a fhorbairt tuilleadh le
gníomhaireachtaí agus grúpaí
reachtúla agus deonacha chun
tacú le pobail shábháilte agus
díriú ar earnálacha
leochaileacha lena n-áirítear
teaghlaigh faoi mhíbhuntáiste,
daoine scothaosta agus daoine
eile.
Comhairle agus treoir a
sholáthar chun sábháilteacht na
bpobal a fheabhsú.

Reachtaíocht ábhartha um
Shábháilteacht ó Dhóiteán a
chur i bhfeidhm i bhfoirgnimh
nua agus i bhfoirgnimh atá ann
cheana chun sábháilteacht
dóiteáin agus cleachtais
bhainistíochta sábháilteachta
dóiteáin a fheabhsú..

Is ar an Údarás Póilíneachta atá an fhreagracht as Treoirlínte CP a
eisiúint ó bunaíodh é in 2016. Bhí sé seo faoi shainchúram na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais roimhe seo. Níl aon
athruithe déanta ag an Údarás Póilíneachta ar na treoirlínte seo ó
bunaíodh é.
Bainte amach trí Chomhchoiste Póilíneachta agus struchtúir
Fhóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath (féach an dul chun
cinn mar atá mínithe thuas)
Thacaigh sé leis an bhFóram Domhanda Frithbhulaíochta i
gcomhar le DCU agus Caidreamh Idirnáisiúnta..

Is gné lárnach d’oibríochtaí nua-aimseartha na seirbhíse dóiteáin é
sábháilteacht dóiteáin pobail a chur chun cinn. Oibríonn Briogáid
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC) go dlúth leis na pobail chun
Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath a dhéanamh mar áit níos
sábháilte le cónaí, obair agus cuairt a thabhairt air. Tá Baile Átha
Cliath sábháilte agus sábháilte ó dhóiteáin agus ó éigeandálaí eile
ag croílár gach a ndéanaimid. Tarlaíonn básanna dóiteáin sa bhaile
nó san áit chónaithe den chuid is mó agus mar sin tá príomhfhócas
chláir Oideachais Sábháilteachta Dóiteáin Pobail na Briogáide
Dóiteáin ar na grúpaí seo.
Leagtar amach sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997 go 2015
nósanna imeachta agus rialuithe a éilíonn ar úinéirí, tógálaithe,
agus gairmithe foirgníochta cláraithe a thaispeáint go ndearnadh na
hoibreacha nó na foirgnimh lena mbaineann a dhearadh agus a
thógáil de réir na Rialachán Foirgníochta. Le teacht na Rialachán
um Rialú Foirgníochta (RRF) in 2014, tá níos mó maoirseachta
agus cuntasachta ann anois maidir le tógáil foirgneamh agus
oibreacha i réigiún Bhaile Átha Cliath ó 1992.
Is é cuspóir Chosc Dóiteáin BDBÁC a chinntiú go gcloítear le
caighdeáin sábháilteachta dóiteáin i bhfoirgnimh nua agus i
bhfoirgnimh atá ann cheana agus a chinntiú go mbaintear amach
comhlíonadh na Rialachán Foirgníochta trí dhea-chleachtas
dearaidh foirgneamh ag dearthóirí gairmiúla inniúla i bhfoirgnimh
nua nó modhnaithe. Treoraíonn D an cur chuige “innealtóir,
oideachas agus forfheidhmiú” maidir le sábháilteacht ó dhóiteán in
Éirinn.
Teastaíonn iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin do gach
foirgneamh nua nó athrú ar fhoirgnimh atá ann cheana. Tá sé de
fhreagracht ar an dearthóir, ar an tógálaí agus ar an úinéir a
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chinntiú go dtógtar an foirgneamh de réir an Deimhnithe
Sábháilteachta Dóiteáin agus na Rialachán Foirgníochta.
Ba bhliain an-ghnóthach í 2019 maidir le Cosc Dóiteáin,
próiseáladh 1439 iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin i
gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, comhairle
Contae Fhine Gall Dún Laoghaire Ráth an Dúin agus Comhairle
Contae Bhaile Átha Cliath Theas, a dhéanann thart ar 50% de líon
náisiúnta na n-iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin. agus
is léiriú é ar an méid oibre tógála atá ar siúl i réigiún Bhaile Átha
Cliath
Ullmhacht agus freagairt na
Bainistíochta Éigeandála Móire
a chomhordú agus a éascú, go
háirithe maidir le pleanáil
tubaistí agus imeachtaí
drochaimsire

In 2019 bhunaigh agus chomhordaigh BDBÁC cruinnithe de
Ghrúpa Oibre um Bainistíocht Géarchéime CCBÁC, ar an obair bhí
athbhreithniú ar an bPlean Bainistíochta Géarchéime, an Plean
Cumarsáide Géarchéime agus Pleananna Aimsire Trom. Tá obair
ar siúl faoi láthair ar athbhreithniú ar Phlean Mór Éigeandála
CCBÁC do 2020.
Bhí ról mór ag BDBÁC freisin ag obair le Grúpa Oibre Réigiúnach
an Oirthir chun Clár Oibre Idirghníomhaireachta agus Measúnú
Riosca Réigiúnach a tháirgeadh de réir an chláir oibre náisiúnta.
Soláthraíonn BDBÁC ionadaithe ag leibhéal na bainistíochta
sinsearaí do ghrúpaí móra Bainistíochta Éigeandála (GMBÉ).
D'óstáil BDBÁC roinnt cúrsaí oiliúna faoi Chlár Cosanta Sibhialta an
Aontais Eorpaigh thar ceann na Stiúrthóireachta Náisiúnta um
Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála, ag soláthar bainistíochta
cúrsaí, oiliúnóirí, roll-imreoirí agus tacaíocht lóistíochta. Ghlac
BDBÁC páirt i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm Exercise Tuilte,
cleachtadh tuilte réigiúnach le Seirbhís Dóiteáin Chill Dara, an Bord
Soláthair Leictreachais (BSL) agus údaráis áitiúla sa réigiún.
Bhí baint ag BDBÁC freisin le hullmhú roinnt pleananna
Réigiúnacha Idirghníomhaireachta mar an Plean Aslonnaithe agus
Ionad Scíthe, an Plean Meán agus Cumarsáide agus Plean
Freagartha Teagmhas Aerárthaí Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ghlac
BDBÁC páirt i gcleachtaí ag tástáil an dá phlean seo.

Tacú le Cosaint Shibhialta i
bhforbairt agus in úsáid oibrithe
deonacha chun tacú le pobail i
gcásanna éigeandála.

Glacann BDBÁC páirt ghníomhach i nGrúpaí Oibre agus Stiúrtha
Bainistíochta Éigeandála Réigiún an Oirthir ar leibhéal Réigiúnach
an Oirthir le Príomhghníomhaireachtaí Freagartha eile. Tá Réigiún
an Oirthir comhdhéanta d’ionadaithe ó cheithre Údarás Áitiúla
Bhaile Átha Cliath mar aon le hionadaithe ó Chomhairlí Contae Chill
Dara agus Chill Mhantáin, an Garda Síochána agus FSS
Cuidíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála líne
tosaigh le linn tubaistí nádúrtha agus / nó cásanna éigeandála
móra. Tá beagnach 400 saorálaí ag Aonad Cosanta Sibhialta
Bhaile Átha Cliath agus soláthraíonn sé tacaíocht dara líne do gach
údarás áitiúil sa réigiún i gcás éigeandálaí.
Soláthraíonn an tAonad tacaíocht dara líne do bhriogáid dóiteáin
Bhaile Átha Cliath agus tá baint aige ar bhonn leanúnach le rialú
slua, Tarrtháil Uisce, Clúdach Dóiteáin agus Tacaíocht Leighis a
sholáthar ag raon imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae Bhaile
Átha Cliath.
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Soláthraíonn Cosaint Shibhialta Dídean Aimsire Fuar Éigeandála
do Dhaoine gan Dídean. Áiríonn sé seo foscadh éigeandála a
sholáthar san Esplanade do 20 duine ar a laghad trí shaorálaí
Cosanta Sibhialta gach oíche.
Bliain thar a bheith gnóthach ab ea 2019 do Chosaint Shibhialta
Bhaile Átha Cliath le 362 imeacht pobail, 7 n-oibríocht Cuardaigh
agus Tarrthála (3 coirp a aisghabháil), agus 442 glao amach le
haghaidh drochaimsire. Glaodh Max & Mist - madraí an Brathadóra
Taisí Daonna (BTD) ar 17 ócáid dhifriúla anuraidh lena n-áirítear
roinnt uaireanta chun cuidiú leis an nGarda Síochána ag
láithreacha coire. Oibríonn Cosaint Shibhialta aonad dróin freisin
chun tacú leis an nGarda Síochána i ndaoine atá ar iarraidh le 31
ghlaoch amach in 2019.
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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
Comhordú an bhonneagair
straitéisigh i réigiún na cathrach a
chinntiú chun foráil a dhéanamh
d’fhás sóisialta, fisiceach agus
eacnamaíoch sa todhchaí

Rinne an tAonad Forbartha Eacnamaíochta taighde ar spás fiontar i
réigiún Bhaile Átha Cliath i 2019. Thóg an suirbhé seo ar an obair a
rinneadh in 2018 ar spásanna fiontar i gceantar chathair Bhaile Átha
Cliath. Scaipeadh na torthaí ar an CBS Eacnamaíoch agus Fiontair
agus ar gheallsealbhóirí a bhí ag obair ar Phlean Fiontar Réigiún
Bhaile Átha Cliath 2020.
An Roinn Comhshaoil & Iompair:
 Rannpháirtíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a
threorú ar Straitéisí Réigiúnacha Soghluaisteachta.
 Dul i dteagmháil leis an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) agus
BIÉ i soláthar bonneagair iompair straitéisigh, lena n-áirítear
Metro, LUAS.
 Dul i dteagmháil le húdaráis réigiúnacha eile maidir leis an
iompar réigiúnach straitéiseach foriomlán, lena n-áirítear
Busconnects.
Bíonn an Roinn Comhshaoil & Iompair i dteagmháil leis an ÚNI agus
BIÉ maidir le bonneagar iompair cumasaithe a sheachadadh go
tráthúil. Tá an Roinn i dteagmháil leis an NTA faoi láthair maidir leis
an Tionscadal Naisc Bus agus BIÉ maidir leis an Tionscadal
Metrolink.

An Plean Gníomhaíochta um
Fhorbairt Eacnamaíochta do
Réigiún na Cathrach a
nuashonrú agus a chur i
bhfeidhm, ag ionchorprú líonra
braislí eacnamaíocha de réir
mar is gá

Le linn 2019 lean an Roinn Comhshaoil & Iompair agus an tAonad
um Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse (CLS) ag cinntiú go bhfuil
caidreamh fadtéarmach idir an tÚdarás Pleanála Cathrach agus
Uisce Éireann d’fhonn infheistíocht leanúnach i mbonneagar uisce
agus fuíolluisce na Cathrach a chinntiú
Seachadadh sraith gníomhaíochtaí agus tionscadal eacnamaíoch a
leagadh amach faoin bplean bliantúil um Fhorbairt Eacnamaíochta a
Chur Chun Cinn 2018 - 2021 in 2019 le tacaíocht agus maoirseacht
bhaill an CBS um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Fiontar.
Seachadadh cruinniú mullaigh i Ráithe 2 2019 ar théama na
Fiontraíochta Sóisialta a tionóladh i Seomra na Comhairle agus
rinneadh craoladh gréasáin air. Tugadh cuireadh d’ionchur ó raon
lucht déanta beartas, saineolaithe tionscail, fiontair shóisialta agus
eagraíochtaí tacaíochta. Seachadadh an cruinniú mullaigh seo mar
chuid de shraith imeachtaí líonraithe Tionscadal Eorpach agus
d’fhreastail ionadaí Eorpach air.
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Comhghuaillíocht éifeachtach a
fhorbairt ar fud ghnó na réigiún
cathrach, rialtas áitiúil,
gníomhaireachtaí stáit agus
earnálacha tríú leibhéal chun
próifíl agus branda Idirnáisiúnta
Bhaile Átha Cliath a ardú, trí
Dublinked agus líonraí eile

Cuidiú leis an Tionól Réigiúnach
nua Plean Spásúil agus
Eacnamaíoch Réigiúnach nua a
ullmhú

Thaispeán sé fiontair shóisialta atá gníomhach i réigiún Bhaile Átha
Cliath trí spás taispeántais a tionóladh i rotunda Halla na Cathrach.
Bhí an t-aiseolas an-dearfach ó rannpháirtithe a mhothaigh go raibh
rannpháirtíocht luachmhar mar thoradh ar an ócáid.
Tionóladh sraith cruinnithe le príomhpháirtithe leasmhara cathrach,
ag leagan síos cuspóirí le haghaidh gníomhaíochtaí comhoibríocha
ar fud tionscadal, taighde agus imeachtaí a dearadh chun próifíl
idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn. Bhí suíomh
Gréasáin brandála na cathrach Dublin.ie i gceannas ar phróiseas a
dearadh chun an t-ábhar a athscríobh ag freagairt do riachtanais
lucht féachana idirnáisiúnta. Tá réimse ábhar nua ag Dublin.ie ag cur
Baile Átha Cliath chun cinn mar chathair agus réigiún iontach le
maireachtáil, obair, foghlaim agus infheistíocht a dhéanamh ann le
rannán cuimsitheach “What’s On”.
Chuir Dublin.ie a rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus a
rannpháirtíocht sna Meáin Shóisialta chun cinn le beirt bhall foirne
nua a chur leis. Dearadh agus seachadadh dhá fheachtas lasmuigh
ag baint úsáide as digipanels, scáthláin bus, boscaí bruscair cliste
agus úsáideoirí tiomána meirge lamppost chuig an láithreán. Mheall
Dublin.ie úsáideoirí 1m in 2019 - 26% idirnáisiúnta.
Faomhadh an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch
(SRSE) i mí an Mheithimh 2019 agus déanfar í a chomhtháthú sa
Phlean Forbartha Cathrach ag Cruinniú Márta 2020 den Chomhairle
Cathrach
Ghlac an Oifig um Fhorbairt Eacnamaíochta páirt i líon na gceardlann
a d’eagraigh Tionól Réigiúnach Oirthear Lár Tíre agus rinne
aighneacht mar chuid den ullmhúchán ar an bPlean Réigiúnach
Spásúil agus Eacnamaíoch

Comhoibriú le hÚdaráis Áitiúla
tadhlacha chun maolú i gcoinne
athrú aeráide, ar bhealach
comhordaithe, agus aird ar leith
ar fhuinneamh, patrúin
lonnaíochta, iompar, bainistíocht
dramhaíola agus conairí glasa

Comhoibriú leanúnach ar siúl idir Údaráis Áitiúla mar chuid de SRSE
agus PSCC (Plean Straitéiseach Ceantair Chathrach
Tús a chur le Pleananna Soghluaisteachta Uirbeacha Inbhuanaithe a
fhorbairt do réigiún na Cathrach i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla Bhaile
Átha Cliath go léir.
Táscairí Soghluaisteachta Uirbeacha Inbhuanaithe a ullmhú don
chathair ar siúl. Sceidealta le bheith críochnaithe i Ráithe 2 2020
In 2019, bhunaigh an Rannán Pleanála Iompair Grúpa Oibre Iompair
le húdaráis áitiúla eile i Réigiún Bhaile Átha Cliath. Tagann an grúpa
seo le chéile gach ráithe chun saincheisteanna réigiúnacha a phlé
lena n-áirítear tionscadail réigiúnacha iompair, cúrsaí beartais agus
dúshláin a thagann chun cinn in oibríochtaí ó lá go lá ar fud na
gceithre údarás áitiúla.
Leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta Aeráide Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a glacadh in 2019, an ról atá ag an
gComhairle Cathrach maidir le freagairt do na rioscaí athraithe
aeráide atá ann faoi láthair agus sa todhchaí, agus na bearta atá á
ndéanamh chun athléimneacht aeráide a bhaint amach.
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Le linn 2019, d’oibrigh Oifig Réigiúnach Gníomhaíochta Aeráide
Bhaile Átha Cliath (ORGA) leis na 4 Údarás Áitiúil i mBaile Átha
Cliath agus le CODEMA ar a bPleananna Gníomhaíochta um Athrú
Aeráide agus ar imeachtaí comhairliúcháin phoiblí..
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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 Eacnamaíoch agus Pobail
Áitiúil nua a ullmhú, a
chabhróidh le téarnamh
socheacnamaíoch na Cathrach
a bhrú chun cinn

Cuireann Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Chathair Bhaile
Átha Cliath (PEPÁ) 2016 go 2021 ina bhfuil 24 cairt
shocheacnamaíocha a nuashonraíodh in 2019, le seachadadh an dá
sprioc dhéag ardleibhéil.
Dearadh agus seachadadh suirbhé “Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth”
ag glacadh aiseolais ar roinnt de spriocanna ardleibhéil an PEPÁ.
Chuir an Grúpa Comhairleach ar a raibh ionadaithe ón gCoiste um
Beartas Straitéiseach Eacnamaíochta agus Fiontair agus an Coiste
Pobail agus Forbartha Áitiúil maoirseacht agus treoir ar fáil don obair
seo.

Éascú a dhéanamh ar leathnú
na hearnála miondíola chun a
chinntiú go bhfanfaidh Lár na
Cathrach mar phríomhionad
miondíola an réigiúin, agus chun
tacú le forbairt na turasóireachta

Ionchorpraíodh i bPlean Corparáideach 2020 - 2025 dhá cheann
déag de spriocanna ardleibhéil an PEPÁ agus iad ag ailíniú le
gníomhartha agus cuspóirí an Phlean Corparáidigh.
Tá an Chomhairle Cathrach ag díriú ar chomhdhlúthú miondíola sna
Sráideanna Chatagóir 1 (Grafton, Uí Chonaill agus Henry agus
beogacht na Sráideanna de Chatagóir 2.
D’fhoilsigh an Economic Economic Monitor torthaí taighde ón
Máistirchárta Caiteachais Pulse ag taispeáint leibhéil an chaiteachais
mhiondíola. Tionóladh ceithre imeacht seolta ar fud réigiún Bhaile
Átha Cliath do gach eagrán nua de Mhonatóir Eacnamaíoch Bhaile
Átha Cliath a chomhordaigh an tAonad Forbartha Eacnamaíochta. Tá
na torthaí ar fáil trí www.dublineconomy.ie
Cuirfidh an teagmháil le pobal gnó na cathrach i bhfoirmiú réitigh
straitéiseacha iompair agus soghluaisteachta iompar níos glaine i lár
na cathrach, cruthóidh sé níos mó deiseanna do shráideanna saor ó
ghluaisteáin agus cruthóidh sé atmaisféar níos fearr d’áitritheoirí, do
shiopadóirí, do thurasóirí agus do ghnólachtaí.
Mar thoradh ar chur i bhfeidhm Mháistirphlean Réimse Poiblí Chroí
na Cathrach do chroílár na cathrach beidh réimse poiblí den scoth
ann a chuirfidh le beogacht agus inmharthanacht lár na cathrach. Tá
tionscadail laistigh de limistéar an mháistirphlean ag dul ar aghaidh.
Ceadaíodh togra faoi chuid 8 maidir le feabhsúcháin ar an bhfearann
poiblí ar Shráid na Life in 2019.
Tá tograí nua á n-ullmhú do Shráid na hArdeaglaise agus Plás
Sackville.
Tá tionscadail réimse poiblí Cheathrú Shráid Grafton ag dul ar
aghaidh freisin le hiarratas faoi Chuid 8 mar ullmhúchán do Shráid
San Anna Theas.
Tá triail á déanamh ar choisithe ar Shráid Suffolk agus beidh iarratas
nua ann ar phlás Faiche an Choláiste.
Críochnófar scéim chomharthaíochta fithiseach inmheánach agus
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seachtrach go luath i 2020.
Chuir an tAonad Ceadúnaithe gazebos, soilse, táblaí agus díonbhrait
ar fáil do na 47 Trádálaí Ócáideacha a bhí ceadúnaithe chun trádáil i
Sráid Anraí do mhí na Nollag. Thug sé seo aonfhoirmeacht agus
mothú margaidh do thrádáil stairiúil na Nollag. D'oibrigh an tAonad
Ceadúnaithe go dlúth leis na gníomhaireachtaí Reachtúla eile chun a
chinntiú go gcomhlíontar coinníollacha uile na gceadúnas agus bhí
láithreacht laethúil aige ar an tSráid chun aon fhadhbanna a thagann
chun cinn a réiteach.

Ceantair fáis atá ag teacht chun
cinn a aithint agus Pleananna
Ceantair Áitiúla breise a
tháirgeadh chun fás sóisialta
agus eacnamaíoch na cathrach
a thabhairt ar aghaidh..
Sraith nuashonraithe de
bheartais forbartha
eacnamaíochta agus
fiontraíochta a tháirgeadh sa
Phlean Forbartha Cathrach nua
2016-2022
A chinntiú go ndéantar forbairt
rathúil ar na Príomhlimistéir Fáis
sa Chathair trí chur i bhfeidhm
an Phlean Forbartha, na
bPleananna Ceantair Áitiúil
(PCÁ), crios forbartha straitéisí
na nDugthailte (CFS) agus CFS
an Gráinseach Ghormáin

Ag leanúint ó “Tuarascáil 2 ar Shráid Moore, Stair a Dhaingniú mhol
Grúpa Comhairleach Shráid Moore go gceapfaí Grúpa Saineolaithe
chun athghiniúint an mhargaidh a threorú. Tar éis cuireadh a fháil ó
dhaoine le scileanna, taithí agus saineolas i dTrádáil Sráide agus
Margaí fuarthas dhá iarratas
Tá 18 LFSA (Limistéir Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna)
sainaitheanta sa Phlean Forbartha chun cabhrú le comhdhlúthú
cáilíochta na cathrach.

Déanfar Plean Straitéiseach an Cheantair Chathrach i bpolasaithe na
Straitéise Spásúlachta agus Eacnamaíochta Réigiúnaí maidir le fás
eacnamaíoch a chomhtháthú i bPlean Forbartha na Cathrach

Tá réimsí fáis an LFSA agus CFS á bhforbairt trí Bhainistíocht
Ghníomhach Talún, Bainistíocht Forbartha agus Grúpaí
Forfheidhmithe Idir-rannacha.
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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 bhfuil acmhainní
leordhóthanacha ag pleanáil
iompair chun ionadaíocht a
dhéanamh ar leas Bhaile Átha
Cliath chun ionchur lárnach a
fhoirmiú i bpleananna forbartha
áitiúla agus náisiúnta

Tá sé de fhreagracht ar an Aonad Pleanála Iompair oibleagáidí na
Roinne Comhshaoil & Iompair a chomhlíonadh maidir le próisis
phleanála reachtúla Bainistíochta Forbartha & Pleanáil Straitéiseach /
Ar Aghaidh. Is éard atá i gceist leis seo ionchur lárnach a fhoirmiú i
bpleananna forbartha náisiúnta, réigiúnacha, cathrach agus áitiúla
chomh maith le hionchur a thabhairt do gach láithreán forbartha tríd
an bpróiseas iarratais ar phleanáil.

A chinntiú go gcuirtear
tionscnaimh sábháilteachta ar
bhóithre náisiúnta agus áitiúla i
bhfeidhm chun Baile Átha Cliath
a choinneáil mar cheann de na
cathracha is sábháilte san
Eoraip do choisithe

De réir mar a théann líon na n-iarratas pleanála, Forbartha
Bonneagair Straitéisigh (FBS) agus Forbairt Straitéiseach Tithíochta
(FST) i méid, ba ghá athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais
acmhainní na foirne pleanála iompair. Tá sé seo ar siúl.
Oibríonn an Grúpa Comhairleach Tráchta agus na Rannóga
Sábháilteachta ar Bhóithre go gníomhach ar thionscnaimh
sábháilteachta agus in 2019 chomhaontaigh siad síneadh breise ar
na criosanna 30kph. Tagann na príomhpháirtithe leasmhara le chéile
sa Ghrúpa Ag Obair le Chéile um Shábháilteacht ar Bhóithre agus
bíonn dlúthchomhar le Póilíneacht Bóithre an Gharda Siochána
freisin.

Cuir an coisí ag an leibhéal
tosaíochta is airde i bpleanáil
iompair agus ansin rothaíocht,
iompar poiblí, earraí agus
feithiclí eile

Cuireadh an Rannán Soghluaisteachta agus Tionscadal Inbhuanaithe
ar bun le Pleanáil Straitéiseach Soghluaisteachta Inbhuanaithe agus
Forbairt Beartais, Cumarsáid, Cur Chun Cinn agus Rannpháirtíocht,
Forbairt Comhpháirtíochtaí Il-earnálacha, Pleanáil agus Forbairt
Bonneagair Soghluaisteachta Inbhuanaithe, Taighde, Nuálaíocht
agus Comhoibriú (An Coimisiún Eorpach CIVITAS agus POLIS) agus
bearta a chur i bhfeidhm maidir le siúl, rothaíocht agus comhtháthú le
modhanna eile.
Cinntíonn an Rannóg Pleanála Iompair trína cuid oibre leanúnaí go
gcuireann dearadh gach forbairt nua, máistirphlean, pleananna
ceantair áitiúil agus CFS an coisithe ag barr an ordlathais
gluaiseachta de réir an bheartais náisiúnta réigiúnach agus cathrach.
Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, leagtar foirgnimh siar chun
cosáin níos leithne a sholáthar, soláthraítear trasrianta nua do
choisithe, feabhsaítear na trasrianta coisithe atá ann cheana agus
leathnaítear an réimse poiblí.
Tá sé mar aidhm ag Croí na Cathrach, an máistirphlean réimse poiblí
do chroílár na cathrach croí cathrach atá oiriúnach do choisithe a
sholáthar le níos mó spáis agus níos mó roghanna bealaigh do
choisithe i lár na cathrach. Tá an máistirphlean á chur i bhfeidhm go
leanúnach.
Oibríonn an fhoireann Chur Chun Cinn i gcomhpháirtíocht le
Scoileanna Glasa chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní a
shainaithníonn leanaí ar siúl chun na scoile. Feabhsaíonn an Roinn
Comhshaoil & Iompair go réamhghníomhach bealaí chuig roinnt
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scoileanna lena n-áirítear saoráidí trasnaithe feabhsaithe,
comharthaíocht agus marcálacha líne. Ceapadh Oifigeach nua um
Chur Chun Cinn Siúil agus Rothaíochta in 2019.
In 2019, roghnaigh an AE tionscadal Hike It Bike It Like It CCBÁC
mar chás-staidéar dea-chleachtais ag an AE. Is tionscadal é seo a
oibríonn le pobail chun athrú iompraíochta, patrúin taistil níos
inbhuanaithe a bhaint amach. Rinneadh físeán leis an AE i mí an
Mheithimh 2019 agus uaslódáladh é ar thairseach domhanda Eltis
chun féachaint air ar fud an domhain. (Fuair an tionscadal seo
Gradam Fuinnimh Fuinnimh in 2016 agus bhí sé sa chluiche
ceannais sna Dámhachtainí Glasa Náisiúnta agus sna Dámhachtainí
Feabhais sa Rialtas Áitiúil in 2013.)
Bíonn an tAonad Cumarsáide agus Cur Chun Cinn le
Soghluaisteacht Inbhuanaithe i dteagmháil le páirtithe leasmhara
éagsúla, lena n-áirítear ÚNI, An Taisce Green Schools, an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITS) chun athrú iompraíochta
agus cultúr siúil agus rothaíochta a chur chun cinn.
Leanann an Rannóg Bainistíochta Tráchta ag tabhairt tosaíochta do
choisithe agus tá go leor trasrianta breise coisithe suiteáilte aici in
2019. Le 12 mhí anuas i bhformhór na dtrasrianta coisithe, tugadh
isteach amanna fear ómra níos faide chun a chinntiú go nurramaítear riachtanais an daonra atá ag dul in aois freisin.
Aithníodh an dara hoibreoir fruilithe rothar gan stáisiún in 2019.
Tosóidh Moby le scéim fruilithe r-rothair in 2020. Faoi láthair tá
cabhlach de 450 rothar fruilithe ag Bleeperbike ar fud na Cathrach le
beagnach leathmhilliún ciliméadar san iomlán clúdaithe in 2019 á
dhó. 39 Milliún calraí
Suiteáladh 977 seastán páirceála rothar breise ar an tsráid le linn
2019 ag soláthar níos mó ná 1,800 spás páirceála rothar nua. Tá
sprioc socraithe chun 1,250 seastán a shuiteáil le linn 2020.
Baineadh ceithre chéad rothar tréigthe as na sráideanna le linn 2019.

Cuideoidh cuimsiú Gníomhartha Iompair sna Pleananna
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide ar fud na 4 Údarás i mBaile Átha
Cliath leis an gcuspóir seo a chur i bhfeidhm.
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An infheistíocht is fearr is féidir a
bhaint as Córais Chliste Iompair
(CCI) lena chinntiú go ndéantar
gluaiseacht tráchta a
bharrfheabhsú.

Le linn 2019 tá an t-alt CCI obair ar mionathruithe agus feabhsuithe
ar shreabha tráchta sna ceantair CCBÁC.

Baineadh úsáid as MCIPBÁC (Modúl Comhéadain Iompair Phoiblí
Bhaile Átha Cliath) chun dul chun cinn Busanna Bhaile Átha Cliath a
bhainistiú agus chun na comharthaí tráchta a mhodhnú d’fhonn
cabhrú le seirbhís iontaofa bus a sholáthar ar fud an líonra.

Ag baint úsáide as trácht / iompar, tá uirlisí léirshamhlaithe sonraí
agus iliomad dashboards Faisnéise Gnó ar fáil chun feidhmíocht
iompair agus úsáid líonra bóithre a chainníochtú. Soláthraíonn sé seo
bearta feabhsúcháin iompair phoiblí bonn fianaise agus
rannchuideodh tomhais méadracha den sórt sin leis an bPlean
Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe.

Mionathraíodh níos mó ná caoga acomhal chun éifeachtúlacht a
fheabhsú nó acomhail nua a cuireadh leis an líonra d’fhonn
barrfheabhsú coisithe agus tráchta a fheabhsú.

Mar chuid den uasghrádú leanúnach ar chomharthaí LED rinneadh
uasghrádú ar roinnt suíomhanna le 12 mhí anuas.
Cuir moltaí an phlean
bainistíochta tráchta i bhfeidhm
sa staidéar straitéiseach do
Chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá foireann iompair lár na cathrach ag leanúint ar aghaidh ag obair ar
an iliomad tionscadal atá sa Staidéar Iompair i Lár na Cathrach lena
n-áirítear:
 Fáiche an Choláiste
 Sráid an Suffolk
 Comharthaíocht i lár na cathrach
Is fócas tábhachtach don Chomhairle é cuspóirí an Staidéir Lár na
Cathrach a sheachadadh thar raon tionscnamh.

A chinntiú go leanann pleanáil
iompair an Lámhleabhar
Dearaidh do Bhóithre agus
Sráideanna Uirbeacha (LDBSU)
agus go bhfuil sé ag teacht le
Beartas an Rialtais ‘Taisteal
Níos Cliste - Todhchaí Iompair
Inbhuanaithe’

Cuireann an doiciméad beartais Taistil Níos Cliste athrú iompraíochta
agus aistriú chuig taisteal inbhuanaithe chun cinn. Molann LDBSU
déanamh áiteanna agus obair ildisciplíneach. Is foireann
ildisciplíneach í an fhoireann Pleanála Iompair a oibríonn ar leibhéal
straitéiseach agus áitiúil chun aistriú chuig taisteal inbhuanaithe a
dhéanamh.

Trína cuid oibre leanúnach, bíonn tionchar ag an bhfoireann Pleanála
Iompair ar dhearadh an ghréasáin sráide, na gcomharsanacht, an
fhearainn phoiblí agus na cathrach i gcoitinne. Déanann sé é sin ar
aon dul le LDBSU le béim ar an gcoisithe ar dtús agus ar dhéanamh
áiteanna.
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An tseirbhís pháirceála is
éifeachtaí a sholáthar do
shaoránaigh agus d’úsáideoirí
bóithre agus sráideanna
chathair agus comharsanachta
Bhaile Átha Cliath

Chláraigh níos mó ná 54,000 tiománaí breise le seirbhís íocaíochta
Páirceála Gan Airgead na gComhairlí, Parking Tag, in 2019, rud a
thug an líon a chláraigh leis an tseirbhís ó tugadh isteach í go dtí os
cionn 258,000 agus 5.64 milliún idirbheart gan airgead tirim curtha i
gcrích in 2019. Beagán níos mó ná 173,000 idirbheart Rinneadh an
tsaoráid íocaíochta aonuaire, ag muirearú go díreach ar chárta
soghluaiste nó dochair / creidmheasa. Rinneadh 82% de na
híocaíochtaí Clibeanna Páirceála go léir tríd an Aip Clibeanna
Páirceála.

Eisíodh 22,388 Cead Páirceála - áirítear leis seo iarratais ar
Cheadanna Páirceála Céaduaire, Ball Neamhtheaghlaigh, Cead
Fostaí de chuid na hInstitiúide Cónaithe, Athrú Feithicle, Seoladh a
Athrú agus ceadanna páirceála athnuaite.
Clampáladh 45,958 feithicil, athlonnaíodh 4,407 feithicil, baineadh
443 feithicil. Scriosadh 147 feithicil agus eisíodh 773 fógra rabhaidh.

Tugadh isteach 197 Meaisín Ticéad Íocaíochta agus Taispeána nua
ar an tsráid faoi dheireadh 2019, a ghlacann le cárta mona nó
dochair / creidmheasa agus íocaíocht gan teagmháil le haghaidh
páirceála..
Moltaí Chathair Bhaile Átha
Cliath ó líonra Rothaíochta
Greater Dublin a chur i bhfeidhm

Baineadh amach an méid seo a leanas i rith 2019:


Chuir an ÚNI an Dearadh is Fearr atá ag Teacht Chun Cinn i
láthair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí an
Mhárta 2019. Ó shin i leith, tá roinnt ceardlann idir-rannach
déanta ag CCBÁC, agus tá staidéir deisce agus talún á
ndéanamh aige anois a chuirfidh an treoir ar an eolas go
hiomlán dearadh a cheapadh comhairleoir. Rinneadh
comhairliúchán poiblí neamhreachtúil ón 2 Bealtaine 2019 go
dtí an 6 Meitheamh 2019 agus foilsíodh tuarascáil achomair
ar gach aighneacht a fuarthas ar shuíomh Gréasáin CCBÁC.



Cluain Tarbh go Lár na Cathrach - D’fhorbair na
sainchomhairleoirí an dearadh mionsonraithe i rith 2019 agus
ba cheart go mbeadh sé críochnaithe go mór i Ráithe 1 2020.
Cuireadh tús le hoibreacha imscrúdaithe ar an talamh i
Ráithe 2 2019 agus críochnaíodh a bhformhór faoi dheireadh
2019; táthar ag súil go gcríochnófar é i R1 2020. Cuireadh
seisear tairgeoirí ar an ngearrliosta don chonradh tógála i
Ráithe 2 2019 agus tabharfar cuireadh dóibh tairiscintí a
dhéanamh i Ráithe 2 2020.



Glasbhealach na Dothra - cheadaigh an Grúpa Stiúrtha
rogha roghnaithe atá ag teacht chun cinn don tionscadal le
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linn 2019. Tá sé i gceist ag Oifig Dearaidh Rothaíochta an
ÚNI Réamhdhearaí a fhorbairt don tionscadal agus an
Próiseas Pleanála a thionscnamh le linn 2020.


Tugadh cáipéisí agus líníochtaí tairisceana chun críche in
2019 chun an chuid den ghlasbhealach a chur chun cinn ar
leithligh ag nascadh Páirc an Hoirbeaird le Bóthar Domhnach
Broc agus táthar ag súil go dtosóidh tógáil an tionscadail níos
déanaí i 2020.



Bealach S go S. Oibreacha curtha i gcrích ach amháin
saincheist draenála ag acomhal Kincora atá fós gan réiteach.
Críochnófar é i R2.



Cuireadh tús le tógáil ar Chéim 2 de Ghlasbhealach na
Canálach Ríoga i Ráithe 1 de 2019 agus tá sé le bheith
críochnaithe i Ráithe 2 de 2020. Tá RCP3 le hathdhéanamh i
Ráithe 1 de 2020 agus táthar ag súil go dtosóidh an tógáil i
Ráithe 2 2020

Baineadh amach an méid seo a leanas i rith 2019:


Rinneadh dearadh mionsonraithe do Chéim 4 de
Ghlasbhealach na Canálach Ríoga a chur chun cinn le linn
2019. Meastar go rachaidh réamhobair ar Bhóthar
Dhroichead Broom chun tairisceana le haghaidh tógála i R1
2020. Meastar go mbeidh dearadh mionsonraithe don
chosán tarraingthe críochnaithe i Ráithe 2 2020. Roghnú
rogha le haghaidh tá an t-íosbhealach iarnróid sceidealta do
R1 2020. Tá roghnú na rogha do nasc Bhaile na Fuinseoige
le Páirc an Fhionnuisce ar feitheamh go dtí go ndéanfar
dearbhú faoi phleananna Iarnród na hÉireann chun crosaire
comhréidh Baile an Ásaigh a sheachthreorú.



Ghluais Céim 2 Rothaíocht na Canálach Ríoga agus Bealach
Coisithe go céim na tógála.

Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, dhaingnigh an tAonad
Pleanála Iompair na deacrachtaí agus na háirithintí ar thailte
forbartha príobháideacha chun soláthar rotharbhealaí pleanáilte a
éascú.
Tionscadail chuí Smart City a
shaothrú le príomh-idirnáisiúnta
TF cuideachtaí

Lean an caidreamh le cuideachtaí TF idirnáisiúnta le rá ag fás i rith
2019.
Ceantair Chliste a Fhorbairt
Is é Smart Docklands príomhchlár mear-cheantair Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a cruthaíodh chun ardán a sholáthar do
ghnólachtaí nuathionscanta, ardteicneolaíocht, an chathair agus an
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saol acadúil teacht le chéile
Rangaíodh an tionscnamh seo Uimh.1 ar fud an domhain do straitéis
FDI do Láithreacha Cliste na todhchaí ag an iris FDI (Financial
Times, 2019) agus tacaíonn comhpháirtithe leis mar ionaid taighde
Science Foundation Ireland (SFI) Enable, Connect chomh maith le
comhpháirtithe corparáideacha. mar Google, Autodesk, Vodafone,
Mastercard, Microsoft agus Softbank.

Google Environmental Insights Explorer
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) ag obair le
Google agus le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD) chun
uirlis a phíolótú a sholáthraíonn faisnéis faoi astaíochtaí do
chathracha. Cuireadh an uirlis i bhfeidhm ar fud na 4 Údarás Áitiúla i
mBaile Átha Cliath agus tá sí ar fáil anois i mbreis agus 100 cathair
dhomhanda. https://insights.sustainability.google/places/

Cathair Mastercard Féideartha
Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de bheith
rannpháirteach i gclár domhanda MasterCard ‘City Possible’ agus
phíolótaigh sí ardán nua forbartha eacnamaíochta chun léargas níos
fearr a fhorbairt ar fheidhmíocht eacnamaíoch áitiúil a thacaigh le
Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath

Pleanáil Iompair & Tionscnaimh Chliste:
Oibríonn an fhoireann Pleanála Iompair go dlúth le foireann Smart
City agus geallsealbhóirí seachtracha chun cineálacha cur chuige
nuálacha a fhorbairt i leith iompair agus chun feidhmchláir a fhorbairt
do theicneolaíocht nua sa réimse iompair.

Le linn 2019, chuaigh roinnt páirtithe leasmhara agus soláthraithe
seirbhíse i dteagmháil leis an bhFoireann Pleanála Iompair i réimse
na soghluaisteachta roinnte ag iarraidh comhthéacs bheartas iompair
Chathair Bhaile Átha Cliath a thuiscint.

Tá an roinn ag gabháil faoi láthair don tionscadal BE Good FP le
cathracha mar Glaschú agus Orleans.

Lean tionscadal Croitheadh Láimhe an AE H2020 ar aghaidh le linn
2019. I gcomhar le Cóbanhávan, beidh Baile Átha Cliath ag óstáil
siompóisiam in Aibreán 2020 agus é mar aidhm aige polaiteoirí
áitiúla, gnóthais agus lucht déanta tuairimí a fhostú maidir le conas
rothaíocht a fhás agus cineálacha iompair níos inbhuanaithe
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Ag gabháil do thionscadail H2020 i gcathracha Cliste
Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an tionscadal
um Rialú Cliste ar Thruailliú Aeir san Eoraip (ISCAPE) a Fheabhsú le
comhlonnú braiteoirí monatóireachta aeir ISCAPES le líonra
monatóireachta aeir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d’fhonn
a gcumas a thástáil.

Thacaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin le forbairt
Saotharlann Maireachtála Bhaile Átha Cliath iSCAPE a bhfuil sé mar
aidhm aici idirphlé idir páirtithe leasmhara éagsúla a fheabhsú agus a
chinntiú go gcloistear guthanna daoine chun réitigh a ghiniúint a
thugann aghaidh ar fhadhbanna mar cháilíocht an aeir agus athrú
aeráide. Chabhraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freisin
ábhar acmhainní foghlama a tháirgeadh darb ainm ‘Air We Breathe’
atá dírithe ar leanaí bunscoile. Tháinig deireadh leis an ISCAPE i
Meán Fómhair 2019
A chinntiú go dtugtar aghaidh ar
shaincheisteanna sábháilteachta
áitiúla trí úsáid éifeachtach a
bhaint as an gcóras GCT (Grúpa
Comhairleach Tráchta).

Tugadh isteach athbhreithnithe breise ar an gcóras GCT in 2018
d’fhonn na próisis a shruthlíniú. Tugadh an ghné Deimhnigh de
TAMS isteach in 2017 agus tugadh isteach nósanna imeachta nua
‘Scéimeanna Comharsanachta’ agus cuireadh i bhfeidhm iad in 2019.
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BDBÁC
BIÉ
BOOCBÁC
BTD
C&I
CBSS
CCBÁC
CCTC
CDSS
CDUI
CFAU
CFPÁ
CFS
CIC
CLS
CP
CPP
CSFCBÁC CTDBÁC
CTF
-CTU CUÚÁ
DCU
ESB
EUROPOL
FAI
FBS FGLCBÁC
FILBÁC
FRBÁCDGD
FSS
FST GA
GAFN
GAGA
GBFCBÁC
GCC
GCT
GCTÉ
ÍCT
IMPEL
IOAE
ISCAPE
LDSBU
LRP
MC
MCIPBÁC
MÉ

GLUAIS TEARMAÍ
Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
Bonneagar Iompair Éireann
Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
Brath Taisí Daonna
Comhshaol agus Iompar
An Coiste um Beartas Straitéiseach
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Córas Cóiríochta agus Tacaíochta Cosáin
Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna
Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe
Ciste Forbartha Athghiniúna Uirbigh
An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
Crios Forbartha Straitéisí
Córais Iompair Chliste
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse
Comhchoiste Póilíneachta
Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí
Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath
Córas Teasa Dúiche Bhaile Átha Cliath
Comhlachtaí Tithíochta Formheasta
Creat-Treoir Uisce
Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Bord Soláthair Leictreachais
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar um
Fhorfheidhmiú an Dlí
Cumann Peile na hÉireann
Forbairt Bonneagair Straitéisigh
Fóram Gnó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath
- Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath
Feidhmeannach Réigiúnach Bhaile Átha Cliath do Dhaoine gan
Dídean
Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
Forbairt Straitéiseach Tithíochta
Grúpa Ardleibhéil
An Ghníomhaireacht Airgeadais Forbartha Náisiúnta
Get All Girls Active
Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha
Cliath
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Grúpa Comhairleach Tráchta
Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann
Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta
Líonra an Aontais Eorpaigh chun an Dlí Comhshaoil a Chur i
bhFeidhm agus a Fhorfheidhmiú
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
Rialú cliste truailliú aeir san Eoraip a fheabhsú
Lámhleabhar Dearaidh do Shráideanna agus Bhóithre Uirbeacha
- Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
- Morgáiste ar Cíos
Modúl Comhéadain Iompair Phoiblí Bhaile Átha Cliath
Mórbhainistíocht Éigeandála
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NWRM’S
OCSC
OFÁ
ONLT
ORGA
PCÁ
PEPÁ
PFNF
PRM
PSCC
RCGAC
RDD
RFF
RFSA
RITS
ROLT
RRF
RTPRÁ
SCC
Sgo
SIML
SRSE
TAMS
TD UCD
UEFA
ÚFIÉ
ÚLRFD
UNESCO
UNI ÚNI -

Bearta coinneála uisce dromchla bunaithe ar an dúlra
Oifigigh um Chuimsiú Sóisialta agus Comhtháthú
An Oifig Fiontair Áitiúil
An Oifig Náisiúnta um Loingsiú Trasteorann
An Oifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht Aeráide
Plean Ceantair Áitiúil
Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 2016 - 2021
Pobal Fuinnimh Níos Fearr
Próiseas Réitigh Morgáiste
Plean Spásúil an Cheantair Chathrach
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil
Rialacháin um Dhramhaíl Dramhaíola
Rátáil Fuinnimh Foirgníochta
Réimse Forbartha Straitéisí agus Athghiniúna
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Réigiún an Oirthir-Lár Tíre
Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Scéim Cóiríochta ar Cíos
Sutton go Sandycove
Saoráid Instealladh faoi Mhaoirseacht Leighis
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch
Córas Bainistíochta Sócmhainní Iompair
Teas Dúiche
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Aontas na gCumann Peile Eorpach
Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann
Údaráis Luaidhe Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Cultúir na Náisiún
Aontaithe
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
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