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Fáilte ón Ardmhéara
Ba mhór an onóir
dom a bheith tofa mar
352ú
hArdmhéara
Bhaile Átha Cliath i
Meitheamh 2020 agus
a bheith mar chéad
saoránach Bhaile Átha
Cliath, agus a bheith an
9ú bean chun an post
a shealbhú.
Bhí anuraidh agus an
bhliain seo blianta
nár tharla a samhail
riamh roimhe i stair
na náisiúin. Táimid
ag tabhairt aghaidh
ar cheann de na
dúshláin is deacra
a bhí romhainn riamh. Is mór an chailliúint agus an
trua é. Ach tá crógacht agus seasmhacht le feiceáil
chomh maith. I rith na bliana chonaic mé an chuid
is fearr de na daoine inár bpríomhchathair. Tá meas
agam ar thoilteanas an phobail chun dul i ngleic leis na
dúshláin le linn na n-amanna is dorcha seo. Tá éiteas
na hoibrithe Chomhairle Cathair Bhaile Átha Cliath, FSS
agus eagraíochtaí stáit agus deonacha eile a d’oibrigh
le chéile chun cabhrú le saoránaigh Bhaile Átha Cliath
le feiceáil.

Cuireadh oibreacha soghluaisteachta COVID-19 nua i
bhfeidhm timpeall na cathrach le gá scaradh sóisialta. Bhí
mé thar a bheith sásta tacú le foireann Soghluaisteachta
COVID-19 ar thionscadail éagsúla i mbliana agus ba
mhaith liom buíochas a ghabháil leo as a gcuid oibre
crua agus a gcuid foighne. Ag deireadh 2020, cuireadh
tús le hathbhreithniú ar Phlean Forbartha na Cathrach
agus comhairliúchán poiblí inar tugadh cuireadh do
bhaill an phobail i gcoitinne, do ghnóthais, do chumainn
chónaitheoirí agus d’eagraíochtaí pobail a dtuairim a
thabhairt chun tionchar a imirt ar ullmhúcháin an Phlean
Forbartha nua don Chathair. Tá athrú bunúsach tagtha
ar an gcathair mar gheall ar an bpaindéim agus is pointe
riachtanach í seo ar an gcaoi a ndéanaimid cinnte go
bhfuil cathair againn ina b’fhéidir linn go léir maireachtáil,
imirt agus obair inti, don óg agus aosta. Táim ag tnúth le
rannpháirtíocht leanúnach ó gach duine sa dá bhliain
atá romhainn sa doiciméad tábhachtach seo.
Ba bhliain í a raibh athruithe de dhíth uirthi i ngach
eagraíocht, ní taise don oifig sin, oifig an Ardmhéara.
D’athchóiríomar agus leasaíomar an ról ionas go mbeadh
sé níos dírithe ar oibriú go praiticiúil ar thionscadail le
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, a bheith níos
oscailte mar an Chéad Saoránach Bhaile Átha Cliath
agus chun bealaí difriúla a mhealladh leis an phobal. Is
iomaí athrú a tháinig ar an ról agus gabhaim buíochas
leis an bhfoireann san oifig seo agus le foireann uile na
Comhairle Cathrach as a dtoilteanas oibriú liom le linn
na tréimhse achrannaí seo.

Gabhaimid buíochas le gach duine,
go háirithe an fhoireann túslíne. Ba
mhaith liom buíochas a ghabháil
go háirithe le foireann Comhairle
Contae Bhaile Átha Cliath atá curtha
in oiriúint do dhúshláin a bhí rompu
i rith na bliana. Díobh siúd a lean ar
aghaidh ag obair ar an talamh chun
an chathair choinneáil ag oibriú mar
is gnách agus díobh siúd a chuir in
oiriúint d’obair ón mbaile. Go raibh
maith agaibh go léir.

Rinne mé athbhreithniú ar Dhámhachtain an Ardmhéara
do mo théarma oifige chun aitheantas a thabhairt d’obair
a rinne daoine a ndualgas agus i bhfad níos mó ná sin i rith
na bliana deacra seo. Murab ionann agus blianta roimhe
seo, d’osclaíomar ainmniúcháin don phobal agus bhí
catagóir thúslíne roghnaithe againn gach mí le buaiteoir
le bronnadh uirthi. Go dtí seo, bronnadh roinnt daoine
dochreidte i dtithe altranais, seirbhísí iompair, seirbhísí
miondíola agus seirbhísí ospidéil. Leanfaimid orainn ag
bronnadh daoine suas go dtí deireadh mo théarma. Is
í an bhliain seo an chéad uair a bheidh Dámhachtainí
Óige an Ardmhéara againn chun aitheantas a thabhairt
don mhéid a rinne daoine óga le linn na paindéime seo
agus chruthaigh mé dámhachtain Aitheantais Speisialta
díobh siúd nach raibh sa líne thosaigh a rinne a ndualgas
agus i bhfad níos mó.

Athraítear an chaoi a mbogaimid mar gheall ar an
bpaindéim agus an tionchar a bhíonn aici ar an gcathair.

Is ceist phráinneach í an easpa dídine le linn na paindéime
agus le tacaíocht ó bhainisteoir tithíochta Chomhairle
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Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ó Chomhairleoirí ó
thraspháirtithe, bunaíodh Tascfhórsa um Easpa Dídine.
Ba é an cuspóir céimeanna praiticiúla ghearrthéarma
agus mheántéarma a chur i bhfeidhm a mbeadh tionchar
díreach acu ar cheist na heaspa dídine. Tháinig an
tascfhórsa le chéile ar bhonn seachtainiúil agus bailíodh
taighde agus moltaí ó úsáideoirí seirbhísí agus soláthraí
seirbhísí chun bearnaí an chórais reatha a aithint.
Cuireadh tuarascáil le cúig phríomhcheist, mar aon le
breac-chuntas ar cheisteanna eile faoi bhráid an Aire
Tithíochta Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Darragh
O’Brien TD ar an 11 Nollaig 2020. Bhuail muid leis an
Aire ina dhiaidh sin agus bhíomar in ann tús a chur le
ceann de na príomhcheisteanna a chur i bhfeidhm.
Ionas go gcinntítear go leanfaidh an obair ar aghaidh
fiú nuair a d’fhág mé an oifig, d’éirigh linn le tacaíocht
na bainistíochta agus baill an Choiste um Beartais
Straitéiseach Tithíochta, Tascfhórsa do Dhaoine gan
Dídean an Ardmhéara a aistriú go CPS Tithíochta mar
fhoghrúpa. Cinnteoidh é seo go leanfar ag obair ar na
moltaí agus na hiarrataí a cuireadh ar fáil don Aire.
Ba é croílár eile do mo théarma chun cinntiú go
dtroidimid in aghaidh idirdhealú, mar is eol díobh go
bhfuil sé sin an-ghar do mo chroí. Tháinig mo mháthair
go hÉirinn den chéad uair breis agus 45 bhliain ó
shin agus chuirfeadh sí fáilte mhór roimhe an méid
atáimid ag déanamh anois maidir le Comhtháthú do
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tosú
ar leagan nua den Straitéis Comhtháthaithe atá mar
chuid dár ndualgas san earnáil phoiblí. Is eispéireas antairbheach é do mo ról bualadh leis an bhfoireann ar
bhonn seachtainiúil chun cabhrú leis an straitéis seo a
thógáil. B’iontach an obair chrua a chuir an fhoireann
agus baill d’fhoireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath isteach freisin.
I measc na réimsí eile a raibh mé ag díriú orthu bhí
an tionchar eacnamaíochta COVID-19 agus na rudaí a
gcaithfimid a chosaint agus a phleanáil agus muid ag
aistriú amach as an ngéarchéim seo. Is mór an onóir
dom gur iarradh orm a bheith mar chuid de Thascfhórsa
Geilleagair Oíche Catherine Martin agus a bheith mar
Chathaoirleach ar an bhfoghrúpa chun Dea-Chleachtais
Idirnáisiúnta a aithint. Beidh togra agus cláir phíolótacha
féideartha le teacht. Bhí mé ag obair ar shláinte na
mban go háirithe sláinte na máthar, ag obair le daoine
eile chun iarracht a dhéanamh tacaíochtaí a fháil do

mháithreacha torracha agus chun príomhchathair
beathú cíche a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath, tá a lán
le déanamh againn.
Tá ríméad orm gur ócáid stairiúil eile do na Dubs leis
an bhfoireann Pheile Sinsearach Bhaile Átha Cliath ag
buachan sé theideal i ndiaidh a chéile agus Foireann
Peile na mBan ag ceiliúradh 4 theideal i ndiaidh a chéile.
Cé nach raibh muid in ann dul go dtí Páirc an Chrócaigh
nó taisteal go Cearnóg Mhuirfean don teacht abhaile,
tháinig muintir Bhaile Átha Cliath le chéile chun ugach
a thabhairt dóibh agus bhí ríméad ar an gComhairle
Cathrach aitheantas a thabhairt don bhua trí bhratacha
lampa timpeall na cathrach, ag lasadh Droichid Samuel
Beckett le suaitheantas CLG Bhaile Átha Cliath agus
an t-agallamh teacht abhaile a chraoladh. Rinneamar
ár ndícheall áthas a chruthú nuair a d’fhéadfaimis
trí fhéile na Nollag a bheith againn ar réamhchúirt
Theach an Ardmhéara agus chuireamar ‘Carúl 12 lá
na Nollag’ speisialta le chéile. Tá sé riachtanach le linn
na n-amanna dúshlánacha seo go gcuimhneoimid ar
gach duine a chaillimid agus beidh mé ag comóradh
daoine a maraíodh mar gheall ar COVID-19 ag cur
binsí cuimhneacháin speisialta in áiteanna ó thuaidh
agus ó dheas den chathair, mo bhuíochas le Roinn na
bPáirceanna as a dtacaíocht sa tionscadal.
Tá Comhairle Cathrach láidir ag teastáil chun
cathair a reáchtáil, agus gabhaim buíochas
le
mo
chomhchomhairleoirí
tofa,
leis
an
bPríomhfheidhmeannach Owen Keegan agus le
foireann uile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
as a dtacaíocht, a gcuid oibre crua agus a dtiomantas
leanúnach dár gCathair, dá saoránaigh agus dár
dtodhchaí. Leanfaimid orainn agus déanfaimid tógáil
níos fearr.
Go raibh maith agaibh.

Hazel Chu
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath
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Réamhrá an

Phríomhfheidhmeannaigh
Ba bhliain an-dúshlánach í
an bhliain seo caite i mórán
bealaí, do Bhaile Átha
Cliath agus dá saoránaigh.
Maireann an phaindéim
COVID-19 do thréimhse
i bhfad níos faide ná mar
a cheapadh i dtosach
báire. Tá drochthionchar
tromchúiseach aici ar
gheilleagar Bhaile Átha
Cliath i gcoitinne agus
go háirithe ar gheilleagar
lár na cathrach mar
gheall ar spleáchas ar na
hearnálacha
miondíola,
turasóireachta
agus
fáilteachais.
Is cinnte go dtiocfaidh téarnamh geilleagrach arís le
deireadh na srianta COVID-19. Go deimhin, táthar
ag súil go mbeidh feidhmiú eacnamaíoch láidir mar
gheall ar an neart bunúsacha an gheilleagair in
éineacht le héileamh tomhaltais faoi chois. Áfach, is
mó éiginnteacht maidir le fostaíocht oifigbhunaithe,
gníomhaíocht miondíola sna siopaí agus líon na
dturasóirí, atá ríthábhachtach do gheilleagar lár na
cathrach. In ainneoin tarscaoilte ráta tráchtála agus
raon tacaíochtaí Rialtais eile, tá imní ann freisin maidir
le hinmharthanacht fhadtéarmach líon suntasach
ghnólachtaí go háirithe gnólachtaí beaga ag brath ar na
hearnálacha seo.

Léirítear i rith na paindéime
COVID-19 cumas na Comhairle
agus a lucht oibre i leith
nuálaíochta agus solúbthachta
go léir.

I measc na n-athruithe spreagtha COVID-19 a chuir an
Chomhairle Cathrach i bhfeidhm:
·

Aistríodh 80% foireann oifigbhunaithe go cianobair
ón mbaile i gceann cúpla lá.

·

Dúnadh cuntair phoiblí láithreach agus rochtain
phoiblí ar fhoirgnimh na Comhairle Cathrach, agus
leibhéil seirbhíse do chustaiméirí á gcothabháil go
ginearálta.

·

Athraíodh gach cruinniú na Comhairle ar líne

·

Atheagraíodh fórsa saothair lasmuigh i ‘mbolgán’
chun cásanna COVID-19 a laghdú ionas go
gcoinneodh seirbhísí ag reáchtáil.

Is é toradh de sin ná go leanann formhór mór seirbhísí
ag feidhmiú tríd an bpaindéim ach amháin seirbhísí
a bhfuil srianta COVID-19 sainordaithe dá ndúnadh.
Ní bheifí in ann leibhéal seirbhíse a chothabháil gan
tacaíocht airgeadais fhlaithiúil ón Rialtas Lárnach, rud
a thug cúiteamh don Chomhairle Cathrach as ioncam
caillte agus caiteachas méadaithe mar gheall ar
COVID-19.
I measc bhuaicphointí na bliana tá:
·

Chonaic Oifig Fiontar Áitiúil na Comhairle méadú
láidir ar an Dearbhán ‘Trádáil ar Líne’ agus ar tháirgí
nua mar shampla an Dearbhán ‘Leanúnachas Gnó.’
Chuir an Roinn Airgeadais córas ar líne i bhfeidhm
chun deontas “Atosú” agus “Atosú Plus” d’íocóir
rátaí a bhainistiú.

·

Mar fhreagra ar an bpaindéim, d’fhoilsigh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an tÚdarás
Náisiúnta Iompair (ÚNI) i gcomhpháirt an “Enabling
the City to Return to Work, Interim COVID-19
Mobility Intervention Programme for Dublin City.”
Leag an clár seo moltaí agus nuálaíochtaí chun
aghaidh a thabhairt ar riachtanais soghluaisteachta
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inbhuanaithe lena n-áirítear rolladh amach líon mór
beart tosaíochta rothaíochta agus coisithe ar fud na
cathrach.
·

·

·

·

Bhí sé dúshlánach tithíocht shóisialta nua a
sholáthar mar gheall ar shrianadh COVID-19
le linn 2020, rud a d’fhág go raibh moilleanna
tromchúiseacha i dtógáil. Tharla méadú suntasach
ar thithe a cheannach trí cheannach díreach nó
trí léasú fadtéarmach. Beifear ag súil go leanann
an treocht mar seo sa bhliain amach romhainn.
Áiríodh sna nuálaíochtaí ná hiniúchadh fíorúil le linn
srianta leibhéal 5. Tháinig laghdú 12% ar an liosta
Feithimh Tithíochta Sóisialta i 2020.
Éiríodh leis an bhFeidhmeannacht Easpa Dídine
Réigiúin Bhaile Átha Cliath (FEDRBAC) a seirbhísí
a reáchtáil gan cur isteach ar bith. Cuireadh sraith
beart i bhfeidhm chun minicíocht COVID-19 i
gcóiríocht éigeandála a íoslaghdú. Ag deireadh
mhí na Nollag 2020, bhí 755 teaghlach i gcóiríocht
éigeandála - laghdú 446 ag tús na bliana. Faoi mhí
na Nollag 2020 bhí 181 teaghlach gan dídean i
gcóiríocht óstáin i gcomparáid le 648 i mí Eanáir
2020.
Bhí ról lárnach ag páirceanna ag fanacht ar oscailt
in 2020, gur acmhainn luachmhar iad do shláinte
agus folláine shaoránaigh Bhaile Átha Cliath. In
ainneoin na paindéime, ghnóthaigh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 11 dámhachtain Brat
Glas bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta
maidir le bainistíocht páirceanna. Rinneadh obair
freisin chun Páirc Chuimhneacháin Stardust a
athnuachan agus a uasghrádú mar ullmhúchán do
chomóradh 40 bliain na tragóide. Osclaíodh páirc
scátála nua i bPáirc Le Fanu i mBaile Formaid, a
bhfuil an-tóir air.
Chuir an fhoireann ábhar ar líne chun cinn mar
gheall ar an gclaochlú digiteach ar sheirbhísí
leabharlainne, agus mar thoradh ar sin tháinig

méadú 83% ar úsáid ríomh-acmhainní. Tugadh
isteach samhlacha nua seachadta seirbhíse, lena
n-áirítear ‘glaoigh agus bailigh’ agus ‘brabhsáil
agus faigh ar iasacht’ agus bhí an-tóir orthu.
Chomh maith le sin, sa bhliain 2020 bronnadh
bailiúchán pearsanta an Uachtaráin de níos mó
na 700 leabhar do Leabharlanna Chathair Bhaile
Átha Cliath. Athraíodh imeachtaí suaitheanta go
himeachtaí ar líne, lena n-áirítear an Gradam
Liteartha Idirnáisiúnta a seachadadh go rathúil
i gcomhpháirtíocht leis an bhFéile Idirnáisiúnta
Litríochta i mBaile Átha Cliath.
·

D’eagraigh an Chomhairle Cathrach líon mór
imeachtaí ar líne le linn 2020. Tugadh cuireadh
d’ionadaithe ó dhá fhoireann peile sinsearacha CLG
Bhaile Átha Cliath chuig Teach an Ardmhéara chun
ceiliúradh ar líne a dhéanamh ar a bhfuil bainte
amach acu. Ba í Féile Soilse Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath i mí na Nollag an ceann is rathúla.

Ba mhaith liom míle buíochas a ghabháil leis an
Ardmhéara agus leis na Comhairleoirí Cathrach go
léir as a dtacaíocht i rith na bliana. Mar fhocal scoir,
ba mhaith liom an deis seo a thapú chun aitheantas a
thabhairt do bhaill fhoirne na Comhairle a ndeachaigh
COVID-19 i gcion orthu, tar éis dóibh an víreas a tholg
iad féin nó a bhfuil baill teaghlaigh acu a tholg an víreas.

Owen Keegan
Príomhfheidhmeannach
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Baill Tofa

2020

Ard Aidhin-Fionnbhrú

Comhairleoir
Alison Gilliland,
Páirtí an Lucht Oibre

Comhairleoir
Declan Flanagan,
Fine Gael

Comhairleoir
Patricia Roe,
Na Daonlathaithe
Sóisialta

Comhairleoir
Racheal Batten,
Fianna Fáil

Comhairleoir
John Lyons,
Iarrthóir
Neamhspléach

Baile Formaid-Droimneach

Comhairleoir
Daithí de Róiste,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Daithí Doolan,
Sinn Féin

Comhairleoir
Sophie Nicoullaud,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Vincent Jackson,
Non-Party

Comhairleoir
Hazel de Nortúin,
Daoine Roimh
Bhrabús

Comhairleoir
Larry O’Toole,
Sinn Féin
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Baile Munna-Fionnghlas

Comhairleoir
Keith Connolly,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Briege MacOscar*,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Noeleen Reilly,
Iarrathóir
Neamhspléach

Comhairleoir
Comhairleoir
Anthony Connaghan, Mary Callaghan,
Sinn Féin
Na Daonlathaithe
Sóisialta

Comhairleoir
Paul McAuliffe,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Caroline Conroy,
Comhaontas Glas

An Chabrach-Glas Naíon

Comhairleoir
Comhairleoir
Eimer McCormack*, Mary Fitzpatrick,
Fianna Fáil
Fianna Fáil

Comhairleoir
Colm O’Rourke,
Fine Gael

Comhairleoir
Darcy Lonergan*,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Séamas McGrattan,
Sinn Féin

Comhairleoir Gary
Gannon,
Na Daonlathaithe
Sóisialta

Comhairleoir
Comhairleoir
Declan Meenagh*,
Marie Sherlock,
Páirtí an Lucht Oibre Pairtí an Lucht Oibre

Comhairleoir
Cat O’ Driscoll*,
Na Daonlathaithe
Sóisialta

Nóta *: 10 Comh-Roghnaithe don Chomhairle in 2020

Comhairleoir
Neasa Hourigan,
Comhaontas Glas

Comhairleoir \
Cieran Perry,
Iarrathóir
Neamhspleách
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Baill Tofa

2020

Cluain Tarbh

Comhairleoir
Deirdre Heney,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Naoise Ó Muirí,
Fine Gael

Comhairleoir
Donna Cooney,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Damian O’Farrell,
Iarrathóir
Neamhspleách

Comhairleoir
Catherine Stocker,
Na Daonlathaithe
Sóisialta

Comhairleoir
Jane Horgan Jones,
Páirtí an Lucht OIbre

Domhnach Míde

Comhairleoir
Daryl Barron,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Tom Brabazon,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Terence Flanagan,
Fine Gael

Comhairleoir
Dearbháil Butler,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Lawrence
Hemmings,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Micheál MacDonncha,
Sinn Féin
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Camaigh-Ráth Maonais

Comhairleoir
Deirdre Conroy,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Anne Feeney,
Fine Gael

Comhairleoir
Carolyn Moore*,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Pat Dunne,
Neamhspleáigh ar
son an Athraithe

Comhairleoir
Tara Deacy, Na
Daonlathaithe
Sóisialta

Comhairleoir Mary
Freehill, Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir
Patrick Costello,
Comhaontas Glas

Tuaisceart Lár na Cathrach

Comhairleoir
Ray McAdam,
Fine Gael

Comhairleoir
Janet Horner,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Christy Burke,
Iarrathóir
Neamhspleách

Comhairleoir
Nial Ring,
Iarrathóir
Neamhspleách

Comhairleoir
Janice Boylan,
Sinn Féin

Comhairleoir
Joe Costello,
Páirtí an Lucht Oibre

Nóta *: 10 Comh-Roghnaithe don Chomhairle in 2020

Comhairleoir
Anthony Flynn,
Iarrathóir
Neamhspleách
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Baill Tofa

2020

Peambróg

Comhairleoir
Claire O’Connor,
Fianna Fáil

Comhairleoir
James Geoghegan,
Fine Gael

Comhairleoir
Hazel Chu,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Dermot Lacey,
Páirtí an Lucht Oibre

Comhairleoir
Paddy McCartan,
Fine Gael

Iardheisceart Lár na Cathrach

Comhairleoir
Michael Watters,
Fianna Fáil

Comhairleoir
Michael Pidgeon,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Máire Devine*,
Sinn Féin

Comhairleoir
Tina MacVeigh,
Dlúthphairtíocht
– Pobal Roimh
Bhrabús

Comhairleoir
Darragh Moriarty*,
Páirtí an Lucht Oibre

Comhairleoir
Rebecca Moynihan,
Iardheisceart na
Cathrach, Páirtí an
Lucht Oibre

Comhairleoir
Críona Ni Dhálaigh,
Sinn Féin

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Oirdheisceart Lár na Cathrach

Comhairleoir
Danny Byrne,
Fine Gael

Comhairleoir
Claire Byrne,
Comhaontas Glas

Comhairleoir
Mannix Flynn,
Iarrathóir
Neamhspleách

Comhairleoir
Daniel Céitinn*,
Sinn Féin

Comhairleoir
Chris Andrews,
Sinn Féin

Comhairleoir
Kevin Donoghue,
Páirtí an Lucht Oibre

Nóta *: 10 Comh-Roghnaithe don Chomhairle in 2020
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Foireann Bhainistíochta

Owen P. Keegan,
Príomhfheidhmeannach

Brendan Kenny,
Leas-Phríomhfheidhmeannach,
An Roinn Tithíochta agus
Pobail

Eileen Quinlivan,
Príomhfheidhmeannach
Cúnta, An
Roinn Seirbhísí
Corparáideacha
agus Trasfhoirmiú &
Acmhainní Daonna

John Flanagan,
Innealtóir na
Cathrach agus
Príomhfheidhmeannach
Cúnta, An Roinn
Comhshaoil agus
Iompair

Sinsearaí

Kathy Quinn,
Ceannasaí Airgeadais
le freagracht as TFC

Richard Shakespeare,
Príomhfheidhmeannach
Cúnta, An Roinn Pleanála
& Forbairt Maoine agus an
Roinn Cultúir, Áineasa agus
Seirbhísí Eacnamaíochta
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Dul chun cinn i dtreo

Spriocanna Corparáideacha

SAOL
CULTÚRTHA
BRÍOMHAR

POBAIL
GHNÍOMHACHA,
CHUIMSITHEACHA

CATHAIR GHLAS,
ÍSEALCHARBÓIN

Baile Átha Cliath,
inbhuanaithe
dinimiciúil

FÁS DLÚTH LE
BONNEAGAR NASCTHA

COMHARSANACHTAÍ
SÁBHÁILTE, RATHÚLA

GEILLEAGAR LÁIDIR
ÉAGSÚIL

TACAITHE AG COMHAIRLE CATHRACH
NUÁLACH SOFHREAGRACH
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 1
Oibriú i dtreo cathair ghlas,
ísealcharbóin a bhaint amach
CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Feabhas a chur ar
éifeachtúlacht
fuinnimh agus astuithe
gáis ceaptha teasa a
laghdú i bhfoirgnimh
agus in oibríochtaí
Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath agus
Cathair Bhaile Átha
Cliath a dhéanamh níos
athléimní ó thaobh
aeráide de, le saoránaigh
atá gníomhach agus
eolasach

Plean Gníomhaithe ar son
Athrú Aeráide Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha
Cliath (PGAA) 2019-2024

Rinneadh dul chun cinn suntasach le linn 2020 ar 4
phríomhsprioc an Phlean Gníomhaíochta:
• Sáraíodh an sprioc d’fheabhsú 33% ar
eifeachtúlacht fuinnimh na Comhairle faoi 2020
faoi dheireadh 2019 agus baineadh amach
feabhsúchán 36.5%
• Déantar monatóireacht ar an sprioc de laghdú
40% ar astaíochtaí GCT na Comhairle faoi 2030 ag
baint úsáide as conair faoileoireachta sa CCBAC
Éifeachtúlacht Fuinnimh. Thug ár gcuid oibre
iarfheistiú, ár dtiomantas do spriocanna EDS
Breathelife, agus ár n-aistriú chuig níos mó Feithiclí
Leictreacha inár bhflít bunús láidir dúinn chun an
sprioc seo a bhaint amach
• Ag déanamh Cathrach aer-athléimneach de Bhaile
Átha Cliath trí thionchar imeachtaí a bhaineann
le hathrú aeráide sa todhchaí a laghdú á bhaint
amach trí obair trasrannach ar réitigh bunaithe
ar an dúlra a ionchorprú, feabhsú ar bhonneagar
coisithe agus rothaíochta bithéagsúlacht a
fheabhsú, an Scéim Teasa Dúiche a fhorbairt agus
cosaintí tuile a sheachadadh. Tá athléimneacht á
méadú freisin trí rannpháirtíocht saoránach chun
athrú iompraíochta a chothú agus feasacht ar
rioscaí agus freagraí aeráide a thógáil
• D’fhonn saoránaigh a spreagadh agus a chur ar
an eolas faoi athrú aeráide, tá an Chomhairle
Cathrach tar éis teagmháil a dhéanamh leis na
saoránaigh ar leibhéil éagsúla agus trí go leor
líonraí lena n-áirítear: ceardlanna aeráide le grúpaí
comharsanachta cathrach; oiliúint do ghnólachtaí;
agus rannpháirtíocht an phobail ar thionscnaimh
ghlasaithe. Tá buntáistí pobail agus aeráide á
seachadadh ag gach ceann acu
Tá dul chun cinn maidir le gach ceann de na 219
gníomh sa Phlean Gníomhaíochtaí Aeráide leagtha
amach sa Tuarascáil Bhliaintúil ar Dhul Chun Cinn 2020.
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Oibriú i
gcomhpháirtíocht le
húdaráis tadhlacha agus
geallsealbhóirí ábhartha
chun bithéagsúlacht
Chathair Bhaile Átha
Cliath a chaomhnú, a
fheabhsú agus a chur
chun cinn.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Córais coinneála agus
cóireála uisce dromchla
“glas” nó nádúr-bhunaithe
a ionchorprú i ngach
tionscadal sa réimse
poiblí sa todhchaí,
nuair is féidir, agus
spreagadh a thabhairt do
chleachtais chomhchosúla
i bhforbairtí
príobháideacha a
spreagadh.

Forbraíodh obair thrasrannach ar ionchorprú réitigh
bunaithe ar nádúr agus breithníodh agus cuireadh
córais iomchuí coinneála agus cóireála uisce san
áireamh i ndearadh scéimeanna ábhartha fearann
poiblí. Bunaíodh grúpa oibre trasrannach ar ionchorprú
draenáil uirbeach inbhuanaithe agus tá cáipéisí beartais
/ treoirlínte á n-ullmhú agus foilseofar iad i 2021.

Plean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta
Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath
2015-2020 agus Plean
Gníomhaíochta um
Speicis Ionracha Chathair
Bhaile Átha Cliath 20162020 a chur i bhfeidhm
agus a athbhreithniú

D’úsáid an Chomhairle Cathrach gliofosáit chun fiailí a
chóireáil ar an ngréasán bóithre go deireanach in 2018.
Baineadh fiailí de láimh in 2019. Ó 2020 i leith tá táirge
/ próiseas nua darb ainm ‘Foamstream’ comhdhéanta
d’uisce te, siúcra agus olaí nádúrtha á n-úsáid chun fiailí
a chóireáil ar thart ar 280km den ghréasán bóithre. Tá
sé seo á fhorlíonadh tri fiailí a bhaint de láimh.

Straitéis Crann Chathair
Bhaile Átha Cliath 20162020 a chur i bhfeidhm
agus a athbhreithniú.

Tá suas le 100,000 crann i bpáirceanna agus ar na
sráideanna sa Chathair. I 2020, cuireadh 3,588 crann
san iomlán a sheasann do 96 speiceas. Soláthraíonn an
Buiséad Cúraim Crann do chlár pleanáilte de chúram
crainn ar fud na cathrach agus do chur i bhfeidhm
ghníomhartha Straitéis Crann Chathair Bhaile Átha
Cliath.

Leanúint ar aghaidh le
Comhpháirtíocht Bithsféar
EOECNA Bhaile Átha
Cliath a threorú chun
spriocanna caomhantais a
bhaint amach.

Seoladh ríomhiris Bithéagsúlacht Cuan Bhaile Átha
Cliath ar bhonn míosúil i mí na Bealtaine chun cuspóirí
ainmniú an EOECNA a chur chun cinn.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 1
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Ceannaireacht láidir
a sholáthar maidir le
gníomhaíocht aeráide
a chur chun cinn ar
leibhéal áitiúil agus
réigiúnach agus trí
thiomantas don athrú
inár gcleachtais féin a
thaispeáint.

Ár ngealltanais faoin
gCairt Aeráide d’Údaráis
Áitiúla a bhaint amach
chun dícharbónú, forbairt
inbhuanaithe agus
athléimneacht aeráide
a leabú i ngach gné den
obair a dhéanaimid.

In 2020, de réir na Cairte Rialtais Áitiúil:
a. Sheachadamar ár gcéad tuarascáil bhliantúil ar
dhul chun cinn don Roinn Comhshaoil Aeráide agus
Cumarsáide ar PGAA 2019-2024
b. Sáraíodh ár sprioc éifeachtúlachta fuinnimh 2020
de 33% faoi 3.8% (36.8%)
c. Tá tionscadail, mar Chonradh Feidhmíochta
Fuinnimh (EPC), á gcur chun cinn chun bearta
éifeachtúlachta fuinnimh a chur i bhfeidhm i
bhfoirgnimh atá faoi úinéireacht agus á reáchtáil ag
an gcomhairle
d. Tá tús curtha le hoiliúint um athrú aeráide don
fhoireann tríd GBRA/CBCC agus Aeráid na hÉireann
e. Chun ár n-uaillmhianta ceannaireachta aeráide
a chur chun cinn, tá an Chomhairle Cathrach i
gcomhpháirtíocht le hinstitiúidí tríú leibhéal agus
leis an earnáil phríobháideach chun iarratais ar
Glao don Margadh Ghlas an AE a chur isteach.
Ina theannta sin, chuamar i dteagmháil leis an tríú
leibhéal chun roinnt gníomhartha a dhéanamh sa
PGAA
f. Chun tiomantas a léiriú maidir le gníomhaíocht
aeráide a chur chun cinn, chuir an Chomhairle
Cathrach iarratas isteach chun a bheith mar
Chaipiteal Glas Eorpach 2023
Fuair an Chomhairle maoiniú Éire Chruthaitheach chun
tionscadal rannpháirtíochta pobail a fhorbairt ar bhia
agus ar athrú aeráide a lainseálfar i 2021.
Ullmhaíodh Páipéar Cúlra agus Páipéar
Saincheisteanna don Athbhreithniú ar an bPlean
Forbartha ar cuireadh tús le comhairliúchán poiblí
air i mí na Nollag 2020. Rinneadh ionchuir freisin
do thionscadail agus do phleananna um Pleanáil ar
Aghaidh agus cuireadh i gcrích páipéar ar Dhícharbónú.
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Foireann Gníomhaíochta
Aeráide a chur ar bun
chun Gníomhaíocht
Aeráide a threorú agus
a chomhordú ar fud na
Comhairle Cathrach.

Ceapadh Comhordaitheoir Gníomhaíochta Aeráide
le linn 2020 chun a bheith i gceannas ar Fhoireann
Gníomhaíochtaí Aeráide agus clár oibre agus in 2020, a
bhain amach:
• Rannpháirtíocht Leanúnach agus gníomhaíocht
na n-ionadaithe maidir le gníomhartha athraithe
aeráide a chur i bhfeidhm
• Cruinnithe rialta de na Foirne Aeráide ar fud
na Comhairle chun cur i bhfeidhm an Phlean
Gníomhaíochta Aeráide a chur chun cinn
• I gcomhpháirtíocht le Baile Átha Cliath Cliste, OFÁ,
MODUS agus Google ar raon tionscnamh aeráide
atá dírithe go seachtrach

Tacú leis an Oifig
Réigiúnach um
Ghníomhaíocht
Aeráide (ORGA) agus
comhoibriú le húdaráis
chomharsanacha lena
chinntiú go bhfuil sí
chomh héifeachtach agus
is féidir.

Lean an Chomhairle Cathrach ag óstáil an ORGA agus
ag tacú lena bplean oibre lena n-áirítear:
• Cruinnithe rialta le húdaráis chomharsanacha
• Oiliúint phíolótach don fhoireann shinsearach
• Tacaíocht agus bainistíocht leanúnach na hOifige
Réigiúnaí um Ghníomhaíocht Aeráide thar ceann 4
údarás áitiúil Bhaile Átha Cliath
• Freastail leanúnach ar imeachtaí ábhartha agus
comhairle agus ionchur a sholáthar de réir mar a
iarrtar

Pobail a chumasú
ionas go nglacann siad
freagracht dá gcomhshaoil
áitiúla trí chláir ar nós
Bailte Slachtmhara
agus Dámhachtainí
Comharsanachta Chathair
Bhaile Átha Cliath.

Lean an Chomhairle ag obair le pobail ar fud na Cathrach
ar thionscnaimh chomhshaoil lena n-áirítear:
• Taisteal inbhuanaithe a spreagadh i bPobail Chathair
Bhaile Átha Cliath faoi Bhranda na Comhairle
Cathrach – ‘Hike it Bike it’
• Bailte Slachtmhara agus grúpaí Comharsanachta
Cathrach a chur chun cinn agus tacú leo. Reáchtáladh
na Dámhachtainí Comharsanachta Cathrach ar bhonn
áitiúil mar gheall ar shrianta COVID-19, agus bronnadh
293 dámhachtain áitiúla ar fud na 5 Réimse
• Tacú le níos mó ná 4500 glantachán pobail
• Tionscnaimh bhithéagsúlachta a chur chun cinn trí
bhailte slachtmhara srl.
• Scoileanna, cumainn cónaitheoirí agus grúpaí a fhostú
i ngach Treoir-Chreat Uisce agus Tionscadail Tuilte
• 291 scoil san iomlán cláraithe le Chlár na Scoileanna
Glas
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 2
Comharsanachtaí sábháilte, rathúla a thógáil

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Tithe ardchaighdeáin a
sheachadadh ar an scála
riachtanach.

Ár spriocanna bliantúla
a sholáthar maidir
le haonaid tithíochta
sóisialta a sholáthar.

I measc na dtithe nua a chuir an Chomhairle Cathrach
ar fáil bhí:
• 319 aonad nuathógtha
• 291 éadáil
• 242 teach seachadta trí léasú

Déan ár stoc tithíochta atá
ann cheana a athnuachan
agus a athghiniúint ar
bhonn cláraithe.

Athchóiríodh 922 réadmhaoin san iomlán faoin gClár
Athchóirithe Neamhní in 2020. Bhí siad seo comhdhéanta
de 289 Teach, 334 Árasán agus 299 aonad do Sheanóirí.

A chinntiú go ndéantar
tithe agus foirgnimh nua
a sheachadadh de réir na
gcaighdeán riachtanach
trí Chóras Rialaithe
Foirgníochta dia a oibriú
don chathair.

Lean an Chomhairle Cathrach ag soláthar seirbhís
chuimsitheach rialaithe foirgnimh le:
• 1,038 fógra tosaithe agus 379 iarratas ar theasta
rochtana do dhaoine faoi mhíchumas curtha isteach
• 468 Deimhnithe um chomhlíonadh maidir le
Críochnú curtha isteach · Rinneadh iniúchadh ar 608
láithreán tógála gníomhacha, agus dhírigh 226 ar
shábháilteacht ar dhóiteán
• Tionscnaíodh 2 fhógra forfheidhmiúcháin agus
ionchúiseamh achomair amháin

Leanadh ar aghaidh le Céim 2 den Chlár Iarfheistiú
Éifeachtúlachta Fuinnimh agus rinneadh uasghrádú
fuinnimh ar 35 réadmhaoin.

Rinneadh iniúchadh ar níos mó ná 69% de na foirgnimh
nua ar fad a fógraíodh a bheith ag tosú.
Mar phríomh-Údarás
Áitiúil don oifig Náisiúnta
um Rialú Foirgníochta,
déan cultúr comhlíonta
leis na rialacháin tógála
a chur chun cinn trí
oideachas agus scéim
iniúchta neartaithe.

Leathnaíodh ról Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath mar phríomhúdarás don Oifig Náisiúnta um
Rialú Foirgníochta in 2020 chun an Oifig Náisiúnta
Faireachais Margaidh a áireamh.
Cuireadh iarratais ar líne ar Dheimhnithe
Sábháilteachta Dóiteáin agus Rochtana Míchumais ar
fáil in 2020. Cuireadh tacaíocht ar fáil do na 31 Údarás
Rialaithe Foirgníochta. Eisíodh Nuachtlitreacha Ráithiúla
agus déileáladh le 5,317 ceist ó chustaiméirí.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Caighdeán na cóiríochta
ar cíos príobháideach a
choinneáil trí iniúchadh
réamhghníomhach agus
forfheidhmiú rialachán.

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath freagrach
as caighdeáin cháilíochta a fhorfheidhmiú san earnáil
tithíochta ar cíos príobháideach agus i ndáil le réadmhaoin
ar cíos ar an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus Scéim um
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (SICT).
Ó Mhárta 2020, bhí iniúchadh tithíochta gearrtha go mór
mar gheall ar bhearta sláinte poiblí COVID-19. D’fhonn
is go mbeadh sé indéanta réadmhaoin a iniúchadh,
forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm Clár Iniúchadh Fíorúil
nua agus nuálaíoch.
• Rinneadh 3,020 iniúchadh san iomlán, lena n-áirítear
athiniúchadh, agus bhí 1,794 díobh déanta go
fisiceach agus 1,226 fíorúil.
• As na 2,224 réadmhaoin aonair a ndearnadh
iniúchadh orthu, fuarthas go raibh 1,737
neamhchomhlíontach ar an gcéad iniúchadh agus
glacadh forfheidhmiú iomchuí i ngach cás
• Eisíodh 1,761 Litir Feabhsúcháin, agus ina dhiaidh sin
seirbheáladh 465 Fógra Feabhsúcháin nuair ba ghá.
• 10 Seirbheáladh 10 Fógra Toirmisc
• Faoi dheireadh na bliana ardaíodh caighdeán de
3,446 teaghais lena n-áirítear iad siúd ina ndearnadh
an chéad iniúchadh in 2019 ach baineadh amach
comhlíonadh in 2020, ag cinntiú tithe níos sábháilte
agus níos sláintiúla do thionóntaí

Daoine atá fágtha a
bhfuair an forlíonadh
cíosa a aistriú chuig
an Íocaíocht Cúnaimh
Tithíochta (ICT)

In 2020, bhí 1,655 ICT tionóntachtaí san iomlán cruthaithe.
Cuimsíonn an figiúr seo 347 tionóntacht a d’aistrigh ó
fhorlíonadh cíosa go ICT.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 2
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Comharsanachtaí
measctha a chruthú a
bhfuil rogha cineáil
tithíochta agus
tionachta.

Leanadh le beartas an Phlean Forbartha a chur i bhfeidhm
tríd an bpróiseas Bainistíochta Forbartha.
• Fuarthas 2,479 iarratas bailí pleanála.
• Tionóladh 265 comhairliúchán réamhiarratais
• Tionóladh 90 comhairliúchán breise réamhiarratais
maidir le hiarratais ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta
(FST) agus tionóladh 40 comhairliúchán réamhiarratais
eile leis an mBord Pleanála maidir le FST
• Ghlac an Bord le 31 iarratas FST agus cuireadh ar
aghaidh chuig Bainistíocht Forbartha iad chun tuairim na
Comhairle Cathrach a fháil

Beartas láidir a chur
i bhfeidhm sa Phlean
Forbartha a thacaíonn
le comharsanachtaí
measctha a chruthú, le
raon cineálacha tithíochta,
saoráidí agus seirbhísí
iomchuí.

Críochnaíodh an Staidéar ar Thailte Tionscail (Z6) chun
acmhainn athfhorbartha tailte tionsclaíocha tearcúsáidte a
mheas le linn 2020.
Raon de chineálacha agus
forbairtí tithíochta sóisialta
iomchuí a sholáthar agus
a éascú a thacaíonn le
daoine le riachtanais
shonracha.

In 2020, ba é líon iomlán na leithdháiltí do dhaoine faoi
mhíchumas ná 163.

Clár Cóiríochta don Lucht
Siúil a chur i bhfeidhm
2019 - 2024

Críochnaíodh 9 dtionscadal caipitil faoin gClár agus rinneadh
Sábháilteachta Dóiteáin agus athnuachan trealaimh ar gach
láithreán.

Íocadh 976 deontas san iomlán ar fud na scéimeanna
deontais um Oiriúnú Tithíochta, Cúnamh Soghluaisteachta
agus Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta.

Thug an Chomhairle Cathrach freagra cuimsitheach COIVD-19
don Lucht Siúil i Limistéar Bhaile Átha Cliath, soláthraíodh:
• uisce reatha chuig níos mó ná 70 teaghlach agus naisc
leictreacha údaraithe le 38 teaghlach
• 25 leithdháileadh lena n-áirítear 9 dtuairisceán neamhní
faoin bhfreagra COVID-19
• Soláthraíodh 2 shuíomh sealadacha agus cóiríocht
sealadach mar ais féinleithlisiú · Cuireadh 4 theach
soghluaiste ar fáil faoin Scéim Deontais Carbhán
Éigeandála do theaghlaigh Lucht Siúil i ngéarchéim
Cuireadh Suirbhéanna Coinníollach Cóiríochta an Lucht Siúil
i gcrích go gach teach agus rinneadh iarratas ar mhaoiniú
chuig Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann le
haghaidh oibreacha aitheanta.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Cur go héifeachtach le
tithíocht a dhéanamh
níos inacmhainne

Téigh i ngleic le
heaspa dídine trí
thrí phríomhréimse
oibríochta – cosc, cosaint
agus dul chun cinn.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Raon tacaíochtaí tithíochta
a sholáthar le cur ar
chumas daoine fanacht
i dtithíocht nó tithíocht
a fháil a oireann dá
riachtanais

Thug an Chomhairle Cathrach freagra ar 2,883 glao ar
Obair Shóisialta ar Dhualgas agus fuair 596 iarratas ar
Chásanna Shóisialta Eisceachtúla in 2020. Rinneadh
feabhsúcháin ar na próisis sreabhadh oibre chun
déileáil leis na hiarratais seo chun éifeachtúlachtaí a
mhéadú agus an t-am a bhíonn iarratasóirí ag fanacht
le cinneadh a laghdú.

Comhoibriú le
ranna rialtais agus
príomhpáirtithe
leasmhara eile chun
tsamhail tithíochta um
Chíos Costas a fhorbairt.

Ceapadh Foireann Deartha d’fhorbairt Eastát Naomh
Mícheál agus cuireadh tús le hobair ar ullmhúchán
iarratais pleanála a bhfuil súil go dtaisceadh sé sa dara
ceathrú 2021.

Straitéis Tithíochta a
fhorbairt bunaithe ar
Mheasúnú ar Riachtanas
agus Éileamh Tithíochta
mar chuid den chéad
Phlean Forbartha eile.

Áireofar Straitéis Tithíochta sa Dréachtphlean Forbartha
Cathrach a fhoilseofar i bhFómhar 2021. Beidh an
StraitéisTithíochta bunaithe ar Mheasúnú ar Riachtanas
agus Éileamh Tithíochta (MRÉT) maidir le soláthar
tithe, lena n-áirítear cion na tithíochta sóisialta ag
teastáil agus gá le cineálacha agus méideanna éagsúla
tithíochta. Bhí sé i gceist tús a chur le hullmhúcháin
MRÉT in 2020 ach cuireadh é seo ar athló go 2021 mar
gheall ar shrianta COVID-19.

Athbhreithniú agus cur
i bhfeidhm an Phlean
Ghnó don Chreat Plean
Gníomhaíochta do
Dhaoine gan Dídean do
Bhaile Átha Cliath 2019 –
2021 ar bhonn bliantúil.

Forbraíodh agus cuireadh an Plean Gnó do 2020 i
bhfeidhm de réir Chreat an Phlean Gníomhaíochta um
Easpa Dídine.

Idirghabháil luath a
sholáthar do dhaoine atá
ag fulaingt nó atá i mbaol
a bheith gan dídean.

Cuireadh cosc ar 1,557 teaghlach dul gan dídean in
2020 trí thionóntachtaí a chruthú.

22

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 2
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Ról lárnach a ghlacadh
chun sábháilteacht a
chinntiú do dhaoine
ina dtithe féin agus sa
ríocht phoiblí.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Daoine atá gan dídean
a chosaint trí chóiríocht
éigeandála agus tacaíocht
spriocdhírithe a sholáthar.

Bhí 6,022 duine (4,158 duine fásta agus 1,864 leanbh) ina
gcónaí i gcóiríocht éigeandála i mí na Nollag 2020, agus bhí
plean tacaíochta gníomhach i bhfeidhm ag 2,900 duine fásta
san iomlán.

Bealaí chuig réitigh
tithíochta fadtéarmacha
a aithint agus a chumasú,
lena n-áirítear do dhaoine
a chodlaíonn amuigh
tríd an gclár Tús Áite do
Thithíocht.

Chruthaigh Tús Áite do Thithíocht 94 tionóntacht nua in 2020
agus bhí 336 duine san iomlán i dtionóntachtaí gníomhacha
ag deireadh 2020.

Seirbhísí Otharchairr
Dóiteáin Tarrthála agus
Éigeandála a sholáthar
do phobail Chathair
Bhaile Átha Cliath agus
do chontaetha Fhine Gall,
Bhaile Átha Cliath Theas
agus Dún Laoghaire-Ráth
an Dúin

Lean Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ag soláthar seirbhíse
éifeachtach ar fud an réigiúin, mar a thaispeántar ina n-amanna
freagartha ar eachtraí 2020:
• Meán-am a thógtar, i nóiméid chun Briogáidí Dóiteáin a
shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha maidir le tine: 1.50
• Meán-am a thógtar, i nóiméid, Briogáidí Dóiteáin a
shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin
coinnithe) maidir le tine 06:26
• Meán-am a thógtar, i nóiméid, Briogáidí Dóiteáin a
shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha maidir le gach eachtra
éigeandála eile 02:04
• Meán-am a thógtar, i nóiméid, briogáidí dóiteáin a
shlógadh i Stáisiúin Páirtaimseartha (seirbhís dóiteáin
coinnithe) i leith gach eachtra éigeandála eile 06:50

Oibriú i gcomhar leis an
nGarda Síochána agus
leis an gComhchoiste
Póilíneachta chun dul
i ngleic le hiompar
frithshóisialta agus
saincheisteanna
sábháilteachta pobail.

Cuireadh Tuarascáil Bhliantúil na gComhchoistí Póilíneachta
2019 faoi bhráid chruinniú na Comhairle Cathrach Meán
Fómhair 2020.
I measc na n-ábhar a pléadh le linn 2020 bhí:
• Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean (Stiúrthóir, Tús Áite do
Thithíocht)
• Pobail Seasmhach a Thógáil
• Imeacht Oíche Shamhna
• Paindéim (Póilíneacht agus léirmhíniú treoirlínte)
• Fadhbanna Sráide ( drugaí, daoine gan dídean, a bheith ag
déircínteacht, iompar frithshóisialta)
• Póilíneacht Bóithre · Leas Ainmhithe
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Coimpléisc agus eastáit
tithíochta chomhairle
cathrach a bhainistiú go
héifeachtach.

•
•
•

Forbairt comhshaoil
nádúrtha agus spásanna
poiblí a chur chun cinn atá
deartha chun coireachta
agus frithshóisialta
a chosc, a chuireann
sábháilteacht chun
cinn agus a thagann le
prionsabail an dearadh
uilíoch.

Láimhseáladh 3,877 gearán in 2020, agus bhain 2,126
díobh sin le hiompar frithshóisialta agus bhain 1,751 le
sáruithe eile ar thionóntacht
Bhí 4 díshealbhú faoi Alt 20 d’Acht 1997. Géilleadh 36
tionóntacht eile mar gheall ar iompar frithshóisialta nó
in ionad caingean cúirte ar iompar frithshóisialta
Bhí 10 rabhadh tionóntachta beo ag deireadh 2020

Baineadh úsáid as an bpróiseas bainistíochta forbartha
chun forbairtí molta ailínithe le Plean Forbartha na
Cathrach chun chinntiú gur áit shábháilte í chun cónaí
inti, obair inti, cuairt a thabhairt uirthi agus taitneamh a
bhaint aisti.
Is eiseamláirí dea-dhearadh iad cur i bhfeidhm
na Straitéise Ríochta Poiblí agus na dTionscadal
Gaolmhara, ag baint úsáide as Prionsabail Dearaidh
Uilíoch agus ag cur chun cinn cathair atá inrochtana,
cairdiúil do choisithe le taitneamh a bhaint as.
Lean gach dearthóirí tionscadail de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath ag ionchorprú na cuspóirí
seo ina ndearaí foirgneamh agus spásanna poiblí chun
cathair atá cairdiúil do choisithe a bhaint amach.

Tacú le rannpháirtíocht
an phobail i sábháilteacht
agus slándáil trínár gcláir
oideachais agus feasachta
sábháilteachta dóiteáin
agus sábháilteachta ar
bhóithre.

Bhí an Chomhairle Cathrach i gceannas ar dhúshlán
nuálaíochta réigiúnach chun réitigh níos cliste a fháil
chun dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le baoithe
tarrthála fáinne ‘ar iarraidh’. Mar thoradh air sin, tá
aipeanna forbartha ag 4 chuideachta chun na húdaráis
áitiúla a chur ar an eolas maidir le loitiméireacht agus
goid na baoite tarrthála fáinne. Déanfar iad seo a thriail
in 2021 d’fhonn an réiteach is fearr a sholáthar.
Lean Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ag
forfheidhmiú agus ag tabhairt comhairle maidir le
Sábháilteacht Dóiteáin i rith 2020 agus rinneadh
iniúchta sábháilteachta dóiteáin go fíorúil agus ar
bhonn scaradh sóisialta. Cuireadh réamhstráitéis
Sábháilteachta Dóiteáin Pobail i gcrích agus cuireadh
Sábháilteacht Dóiteáin chun cinn trí ardáin meán
sóisialta.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 2
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

A ullmhú d’fhreagairt
chomhordaithe
idirghníomhaireachta
agus í a dhéanamh ar
mhóréigeandálaí ag
leibhéil áitiúla agus
réigiúnach de réir an
Chreata le haghaidh
Móréigeandálaí.

Rinneadh athbhreithniú ar struchtúir mhóréigeandála
agus bunaíodh Grúpa Oibre um Bainistíocht
Géarchéime athnuaite chun Pleananna Móra
Bainistíochta Éigeandála na Comhairle Cathach a
chomhordú agus a chomhdhlúthú.
Baineadh amach comhlíonadh iomlán údarás áitiúil le
rialacháin uile COMAH / Seveso 3.
Chuir srianta COVID-19 cosc ar chleachtaí
idirghníomhaireachta móra le linn 2020.
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Sprioc 3
Leanúint ar aghaidh chun geilleagar láidir,
éagsúil a fhás
CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Tacú go
réamhghníomhach le
cruthú agus neartú
micrifhiontar, fiontar
beag agus meánmhéide
sa chathair.

Réimse tacaíochta a
sholáthar, lena n-áirítear
an tAonad Uile-Ghnó agus
an Clár Cúrsaí Oibre le
gnólachtaí nuathionscanta
agus gnólachtaí
forbraíochta

Mar fhreagra ar COVID-19, seachadadh seirbhísí Aonad
Uile-Ghnó agus seirbhísí OFÁ ar líne ó thosaigh an
dianghlasáil in 2020. Ba é Seachtain Fiontraíochta Áitiúil
2020 an ócáid fhisiciúil dheireanach a tionóladh.
I rith na bliana, seachadadh an OFÁ:
• 2,735 rannpháirtí ar chúrsaí oiliúna OFÁ
• 1,570 uair an chloig meantóireachta a
leithdháileadh ar chliaint OFÁ
• 46 clinicí comhairle ghnó le 883 rannpháirtí
I measc na dtacaíochtaí sonracha-19 bhí 1,305 iarratas
dearbháin leanúnachais gnó a fuarthas, le €1.7million
íoctha amach chun tacú le gnóthais Chathair Bhaile
Átha Cliath.

Tacaíocht a sholáthar
d’earnálacha
eacnamaíocha aitheanta:
• Teicneolaíocht
• Fiontar sóisialta
• Gnó Glas/ Geilleagar
Ciorclach
• Tuarasóireacht
• Margaí
• Bia
• Dearadh

Mar gheall ar COVID-19, cuireadh tacaíocht dheontais
nuathionscanta ar fáil go fíorúil agus bhíodh tacaíochtaí
breise ar fáil don earnáil ardteicneolaíochta trí
thacaíochtaí d’imeachtaí fíorúla ar líne lena n-áirítear
Cruinniú Mullaigh Tech Bhaile Átha Cliath (DTS).
Seachadadh gach gníomhaíocht Fiontar Sóisialta go
cianda le 150 rannpháirtí i ngach imeacht Fiontar
Sóisialta lena n-áirítear comhoibriú RGSE (ESER) na
nDámachtainí Fiontar Sóisialta.
D’fhás an clár MODUS go clár réigiúnach agus náisiúnta
le linn 2020. Seachadadh 2 sheisiún blaiseadh
MODUS agus 10 modúl trí chláir MODOS Réigiúnacha
agus Náisiúnta Bhaile Átha Cliath. Ina theannta sin,
d’aithin an Coimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus
Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil (NOAC) an Clár
MODUS thaispeánadh é mar eiseamláir den chás is
fearr.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 3
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Fás eacnamaíoch na
cathrach sa todhchaí
a phleanáil agus a
soláthar a dhéanamh
dó trí threochtaí nua
eacnamaíochta a
thuiscint agus a freagairt
dóibh.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Suíomh a aithint agus
soláthar raon cóiríochta
cuí a éascú d’fhorbairt
ghnó lena n-áirítear
Moil Fiontair agus spás
comhoibre.

Tugadh faoi phleanáil beartais chun saincheisteanna
a bhaineann le ról an tsoláthair fiontar in athghiniúint
uirbeach a ionchorprú sa Phlean Forbartha Cathrach
réamhdhréachta.

Léirmheas ar Chathair
Bhaile Átha Cliath: Forbairt
Eacnamaíochta a Chur
Chun Cinn 2018 - 2021

Críochnaíodh agus nuashonraíodh an t-athbhreithniú
ar an Straitéis Forbartha Eacnamaíochta le Plean
Gníomhaíochta 2021.

Fóram Eacnamaíoch
inmheánach a bhunú
chun míreanna a
shainaithint lena
mbreithniú ar Fhorbairt
Eacnamaíochta agus
Fiontair SPC agus
tionscadail taighde
d’institiúidí tríú leibhéal.

Bhí rannpháirtíocht inmheánach agus seachtrach
geallsealbhóirí mar chuid shuntasach den Chruinniú
Mullaigh Reset rathúil le linn 2020.

Bhí síneadh le hIonad Fiontar Guinness beagnach
críochnaithe agus táthar ag súil go mbeidh sé
críochnaithe go luath i 2021, agus soláthraíodh
tacaíocht do SPADE chun síneadh nua 750 méadar
cearnach a fhorbairt do spás gorlainne do ghnólachtaí
bia.

Bhí rannpháirtíocht inmheánach ar fud na
heagraíochtaí ar raon saincheisteanna eacnamaíocha
lena n-áirítear obair ar fhorbairt Straitéis Cláir an AE
agus deiseanna rannpháirtíochta don chéad tréimhse
cláir 7 mbliana eile.
Bunaíodh dhá Ghrúpa Oibre an Choiste um Beartais
Straitéiseacha (SPC) in 2020 – Turasóireacht agus
Margaí Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche;
agus Gnóthaí AE & Caidreamh Idirnáisiúnta. I measc
na ngrúpaí oibre sin bhí baill ionadaíocha agus baill
earnála ón CBS um Fhorbairt Eacnamaíocha agus
Fiontar agus an CBS Ealaíon & Cultúir. I measc na
n-aschur bhí Straitéis Rannpháirtíochta Chlár an AE
2021 – 2027; agus forbairt tosaigh ar an Straitéis
Rannpháirtíochta Chlár an AE 2021- 2027; agus forbairt
tosaigh ar an Straitéis Geilleagair Oíche a thabharfar
chun críche in 2021.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Iomaíochas Réigiún na
Cathrach a neartú trí
chomhoibriú leanúnach
lenár n-údaráis
chomharsanacha agus
tógáil ar ár naisc
idirnáisiúnta.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Monatóir Eacnamaíoch
Bhaile Átha Cliath (DEM) a
fhoilsiú gach ráithe.

Foilsíodh 4 eagrán den DEM ag aibhsiú sonraí
eacnamaíocha agus an tionchar a bhí ag COVID-19 ar
gheilleagar na cathrach. Cuireadh próiseas soláthair
tairisceana i gcrích in 2020 agus bronnadh conradh
ar feadh tréimhse 4 bliana agus bunaíodh ceardlanna
eagarthóireachta le 4 údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath.

An Chathair a chur chun
cinn go hidirnáisiúnta trí
Dublin.ie mar áit chun
infheistíocht a dhéanamh,
cuairt a thabhairt uirthi
agus cónaí inti

Bhí rannpháirtíocht leanúnach geallsealbhóirí
inmheánacha agus eachtracha ann chun feasacht a
mhúscailt ar shuíomh gréasáin brandála áit dublin.ie
Seachadadh feachtais iomadúla COVID-19 trí Dublin.
ie lena n-áirítear tacú le hoibrithe líne tosaigh, tacú le
gnólachtaí áitiúla, Baile Átha Claith a thaispeáint mar
shuíomh don tsaoire sa bhaile, agus feachtas Open for
Christmas le níos mó ná 200,000 amharc ar na meáin
shóisialta.
Méadaíodh an bhaint idirnáisiúnta trí imeachtaí fíorúla
ar líne lena n-áirítear tacaíocht d’imeachtaí gnó agus
taispeántais agus cláir Dhánlann Hugh Lane a chur
chun cinn.

Naisc lenár gcathracha
deirfiúr reatha
tri thionscnaimh
agus malartuithe
comhthairbhiúla agus
gníomhú mar chéad
phointe teagmhála do
thoscaireachtaí cuairte
cathrach, gnó agus rialtais.

D’fhreastail Ard-Mhéara Paul McAuliffe ar ócáid
fheachtas Turasóireacht Éireann i Londain, áit ar
tháinig sé ar hArd-Mhéara Bhéal Feirste, thart ar
70 príomcheannaire turasóireachta an RA agus na
hÉireann, teagmhála diaspóra, Ambasadóir na hÉirinn
chun na RA agus roinnt Feisire agus daoine mór le rá ó
Theach na Parlaiminte.
Go luath in 2020, tionóladh cruinnithe le hAmbasadóirí
Ambasáide, le hOifigí an Ardmhéara, agus leis an
gComhairle Cathrach. Mar thoradh ar an bpaindéim
agus an tionchar ar chaidreamh idirnáisiúnta, cuireadh
gach cuairt toscaireachta beartaithe thar lear ar ceal.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 3
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Athbhreithniú ar Phlean
Gníomhaíochta um
Fhiontar Réigiúnach Bhaile
Átha Cliath (DREAP) go
2020.

Bhí tionchar COVID-19 ar sheachadadh cuid de
Ghníomhartha DREAP a bhí lasmuigh de smacht na
Comhairle Cathrach. Bhí an Chomhairle Cathrach i
gceanna ar 17 de 24 gníomh laistigh den Phlean i rith
2020, rinne siad ranníocaíochtaí le tuarascálacha ar
dhul chun cinn DREAP a cuireadh faoi bhráid an Rialtais
agus a chomhoibrigh le DREAP ar an gCruinniú Mullaigh
Reset 2020 a sheachadadh.

Leanúint ar aghaidh ag
treorú Comhpháirtíocht
Bithsféir UNESCO
Chuan Bhaile Átha
Cliath chun cuspóirí
éiceathurasóireachta agus
forbartha a bhaint amach.

Tacaíodh le cairt ghnó do ghnólachtaí Bithsféir Chuan
Bhaile Átha Cliath.
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Sprioc 4
Fás dlúth le bonneagar nasctha a chur chun cinn

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Ról ceannaireachta a
ghlacadh i gcomhar le
comhpháirtithe cathrach
chun córas iompair
phoiblí níos comhtháite a
leathnú agus a thógáil sa
chathair.

Oibriú le Bonneagar
Iompair Éireann agus
leis an Údarás Náisiúnta
Iompair chun MetroLink
a chur chun cinn agus
chun an tionscadal Bus
Connects a éascú.

Tá Foireann Naisc Bus ag an gComhairle Cathrach
chun comhordú a dhéanamh leis an Údarás Náisiúnta
Iompair (ÚNI) agus go hinmheánach chomh maith,
go háirithe i réimse na riachtanas Réimse Poiblí agus
draenála. Tionóladh iliomad ceardlann in 2020 chun
dearaí timpeall gach Stáisiún Metro agus bainistíocht
tráchta foriomlán a chur chun cinn le linn chéim na
tógála.
Le linn 2020, chuaigh an Chomhairle Cathrach i
dteagmháil go rialta le Bonneagar Iompair Éireann agus
leis an ÚNI chun a n-ionchur sa phróiseas bainistíochta
forbartha a chinntiú ionas go dtugann suíomhanna
forbartha nua ar fud na cathrach aird ar áirithintí
spásúla agus go soláthraíonn siad áirithintí spásúla do
Bus Connects agus do thionscadail MetroLink.

Bonneagar rothaíochta
a sheachadadh mar
chuid de Bus Connects
agus chun nascadh le
MetroLink.

Rinneadh béim an chláir a fhorbairt tuilleadh le linn
2020 chun díriú ar bhainistíocht ghníomhach tráchta,
rud a chruthaíonn ról casta nua don Chomhairle
Cathrach. Leis an bplean rothaíochta nua cúig bliana
cuirfear ar chumas nascacht níos fearr le haghaidh
rothaíochta leis na tionscadail Metro agus BusConnects

Staidéar Iompair Lár
Chathair Bhaile Átha Cliath
a sheachadadh chun
fás ar líon na bpaisinéirí
iompair phoiblí agus ar
mhodhanna gníomhacha
a chumasú.

Dhírigh an Chomhairle Cathrach ar Fhaiche an
Choláiste agus seachadadh suntasach beart
soghluaisteachta COVID-19, lena n-áirítear cosáin a
leathnú agus coisithe a thriail ar shráideanna timpeall
Shráid Grafton.
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Sprioc 4
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Raon roghanna taistil
malartacha agus
roghanna atá ag teacht
chun cinn a sholáthar
agus tacú leo, dírithe go
háirithe ar rothaíocht
agus siúlóid.

Moltaí Chathair Bhaile
Átha Cliath ó líonra
Rothaíochta Mór-Cheantar
Bhaile Átha Cliath a chur
chun feidhme.

Leanadh le hoibreacha, idir dhearadh agus thógáil,
ar iliomad tionscadal. Osclaíodh Céim 2 na Canálach
Ríoga i mí an Mheithimh 2020 ag soláthar naisc
thábhachtaigh d’ardchaighdeán ó Dhroichead
Newcomen go Bealach Rothaíochta Bhealach na
Canálach.
Rinneadh dul chun cinn ar réamhdhearaí
mionsonraithe maidir le tionscadail ábhartha um ríocht
phoiblí chun feabhsuithe ar ardchaighdeán a sholáthar
do spás coisithe i Lár na Cathrach.
Fuarthas áirithint spáis ar shuíomhanna forbartha
príobháideacha ar fud na cathrach do thionscadail
rothaíochta tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha.

Méadú ar an méid
spáis do choisithe i
lár na cathrach agus a
chinntiú go bhfuil sé ar
ardchaighdeán.

Cuireadh comhairliúchán neamhreachtúil ar chur
chuige Shráid an Dáma i leith Faiche an Choláiste i
gcrích i rith na bliana.
Rinneadh dul chun cinn ar réamhdhearaí
mionsonraithe maidir le tionscadail ábhartha um ríocht
phoiblí chun feabhsuithe ar ardchaighdeán a sholáthar
do spás coisithe i lár na cathrach.
Mar chuid den phróiseas bainistíochta forbartha,
dhaingnigh an Chomhairle Cathrach go ndéanfadh
forbairtí príobháideacha ar fud na cathrach spás
leathnaithe a chur ar fáil do choisithe chomh maith le
ríocht poiblí ar ardchaighdeán.
Dhírigh an Meitheal um Ríocht Phoiblí corparáideach
ar chomhoibriú ildisciplíneach, comhoibritheach a chur
chun cinn i dtreo an máistirphlean réimse poiblí a chur
i bhfeidhm do chroílár na Cathrach, Croí na Cathrach.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Úsáid moil
soghluaisteachta agus
comhtháthú gach modh
inbhuanaithe a chur
chun cinn i socrú um
Shoghluaisteacht mar
Sheirbhís.

D’fhan an mol soghluaisteachta ar an tsráid i bhfeidhm,
agus tá fodhlíthe iomchuí ann anois chun leathnú
breise a cheadú.

Leanúint ar aghaidh ag
forbairt ár gcórais iompair
chliste agus úsáid na
cinnteoireachta sonraítiomáinte le haghaidh
pleanáil iompair, ag
ionchorprú insamhalta
cathrach beagnach fíorama, córais tosaíochta bus
agus SCATS.

Leanadh leis an gcóras rialaithe tráchta (SCATS) i
mBaile Átha Cliath a leathnú agus acomhail bhreise á
gcur leis. Tugadh isteach teicneolaíocht nua i bhfoirm
cnaipí brú gan teagmháil. Bhí úsáid na hanailíse agus
na cinnteoireachta sonraí-tiomáinte mar phríomhghné i
dtionscadail nua.

Le linn 2020 forbraíodh straitéisí soghluaisteachta
comhtháite i gcomhar le forbróirí do shuíomhanna
forbartha móra / ceathrúna cathrach nua ar fud
limistéar na Cathrach. Áiríodh leis na straitéisí seo
moil soghluaisteachta a sholáthar a sholáthraíonn
tacar comhtháite seirbhísí agus saoráidí lena n-áirítear
scéimeanna roinnte gluaisteán agus rothar, agus luchtú
rothar leictreach agus feithicle leictrí Tá straitéis den
chineál céanna á hullmhú do shuíomh Bhóthar Emmet
na Comhairle Cathrach a bhfuil sé beartaithe a bheith
ina samhail eiseamláireach.
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Sprioc 4
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Treo agus fís a sholáthar
maidir le soláthar
bonneagair dhigitigh
le cur ar chumas na
cathrach leas a bhaint
as na deiseanna a
sholáthraíonn an
teicneolaíocht atá ag
teacht chun cinn.

Bonneagar
teileachumarsáide agus TFC
ardchumais a spreagadh
agus a éascú in áiteanna
oiriúnacha ar fud na
cathrach mar bhealach chun
iomaíochas eacnamaíoch
a fheabhsú agus cur le
gluaiseacht inbhuanaithe
tríd an ngá le taisteal a
laghdú.

Le linn 2020, chuaigh an Chomhairle Cathrach i
gcomhpháirtíocht leis an Ionad CONNECT agus
le Comhairle Contae Shligigh chun doiciméad
díospóireachta a fhoilsiú 5G agus Nascacht sa
Todhchaí: Creat atá ag Teacht Chun Cinn do
Chathracha agus Bhailte na hÉireann, roghanna
sceitseála chun nascacht in Éirinn a rolladh amach sa
todhchaí.

Na Dugthailte Cliste a
chomhdhlúthú mar leaba
tástála do thionscnaimh
nua a bhaineann le
teicneolaíocht.

Tá CCBÁC ag tacú anois le trí cheantar cliste, OCBÁC
Cliste, D8 Cliste agus Dugthailte Cliste.

Ina theannta sin, ghlac an Chomhairle Cathrach
le comhairliúchán margaidh chun aiseolas a
bhailiú ar fhorbairt 5G agus nascacht i mBaile Átha
Cliath sa todhchaí agus cuireadh tús le hobair ar
scrúdú a dhéanamh ar bhealaí inar féidir leis an
gComhairle Cathrach rolladh amach bonneagair
teileachumarsáide sa Chathair a éascú.

D’óstáil Dugthailte Cliste dhá chruinniú den Fhóram
Gnó agus thacaigh agus ghlac siad páirt i roinnt
seimineár gréasáin nuálaíochta in 2020 go háitiúil
agus go hidirnáisiúnta. Chuir na Dugthailte ceithre
thionscadal píolótacha i bhfeidhm chun rothaíocht
níos sábháilte a chur chun cinn agus chun daoine
a spreagadh chun dul i mbun rothaíochta, lena
n-áirítear an tionscadal Wing Lights agus an Aip Cycle
Buddy. Tá Dugthailte Cliste ag obair le Trinity Connect
freisin chun clár oideachais Cathair Chliste agus IOT a
fhorbairt atá dírithe ar mhic léinn san earnáil phoiblí
agus san Idirbhliain.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Dlúis inbhuanaithe
agus an úsáid is fearr
a bhaint as talamh
tearcúsáidte, folamh
agus athfhorbraíochta.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Úsáid a bhaint as an
mbonneagar digiteach
atá ann cheana agus
nua chun a chinntiú
go n-oibrítear na
príomhchonairí isteach sa
chathair ar bhealach ITS
ceangailte chun conairí
bainistithe a sholáthar
do bhusanna agus chun
gluaiseacht shábháilte
agus éifeachtúil a chinntiú.

Le húsáid de gheataí Bus agus bearta tosaíochta
bus eile sa tionscadal Bus Connects, tá gá leis an
gComhairle Cathrach bearta gníomhacha bainistíochta
tráchta a sholáthar feadh gach conaire. Mar chuid den
chaidreamh le Bus Connects d’oibrigh an Chomhairle
Cathrach leis an ÚNI maidir leis an riachtanais nua
maidir le Suíomh Feithicle Uathoibríoch don fhlít bus
agus dá chomhtháthú le córais tráchta CCBÁC.

Foinse dhigiteach iontaofa
a chur i bhfeidhm
d’fheithiclí nasctha agus
uathrialacha agus chun
a chinntiú go mbeidh
mapáil dhigiteach ar
ardchaighdeán ann.

Pleanáladh treoirthionscadal le Bonneagar Iompair
Éireann (BIÉ) ar fheithiclí nasctha le linn 2020 agus tá sé
le tosú in 2021 agus é mar aidhm níos mó a fhoghlaim
faoin teicneolaíocht agus a bheith réidh chun
riachtanais nua an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh.

Plean Forbartha na
Cathrach agus Pleananna
Ceantair Áitiúla gaolmhara
a athbhreithniú agus a
chur i bhfeidhm chun an
úsáid is fearr a bhaint
as talamh na cathrach
le haghaidh forbartha
amach anseo.

Cuireadh an t-athbhreithniú ar an bPlean Forbartha
Cathrach ar athló ar feadh 3 mhí mar gheall ar
COVID-19 agus cuireadh tús leis i mí na Nollag 2020.

Athfhorbairt Chrios
Forbartha Straitéisí na
nDugthailte (CFS), na
Limistéar Forbartha
Straitéisí agus Athghiniúna
agus athfhorbairt
iomchuí na mbanc talún
tionsclaíoch a éascú agus
a thiomáint.

Críochnaíodh staidéir éagsúla, Athruithe ar Phlean
Forbartha na Cathrach agus Tuarascálacha
Eacnamaíocha in 2020.

Cuireadh 59 tionscadal isteach le haghaidh Maoiniú
Athghiniúna agus Forbartha Uirbí thar cheithre réimse
coincheapa a chuimsigh Lár na Cathrach Thuaidh, Lár
na Cathrach Theas, Gort na Silíní / An Pháirc Thiar agus
Béal Maighne/ Cluain Ghrífín.

Deonaíodh cead chun oibreacha a chumasú chun
Céim 1 a éascú de sheanláithreáin Buidéal Gloine na
hÉireann agus Fabrizia, CFS Iarthar an Phoill Bhig.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 4
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Ár ríocht phoiblí a
chothabháil agus a
fheabhsú ag soláthar
sraithe de spásanna
agus naisc phoiblí
ardchaighdeáin atá
inrochtana do chách.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

An úsáid is fearr a
bhaint as talamh agus
foirgnimh, lena n-áirítear
príomhshuímh atá faoi
úinéireacht Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha
Cliath, trí chur chuige
gníomhach bainistíochta
talún agus bainistíocht
éifeachtach ar phunann
maoine tráchtála na
Comhairle Cathrach.

Cheadaigh an Chomhairle Cathrach Critéir Prótacail
Diúscartha chun cabhrú le cinnteoireacht maidir le
maoin na Comhairle a dhíol.

Maireachtáil i lár na
cathrach a spreagadh trí
mhaireachtáil árasáin ar
ardchaighdeán a chur
chun cinn.

Lean an Chomhairle Cathrach ag cur Tionscnamh
na Cathrach Beo chun cinn lena n-áirítear feachtas
fógraíochta ag baint úsáide as painéil Dhigiteacha,
scáthláin bus agus na meáin shóisialta agus tugadh
isteach saoráid iarratais ar líne.

Bonneagar sráide agus
cosán na cathrach, soilsiú
poiblí agus troscán
sráide a chothabháil
agus a bhainistiú chun
ríocht phoiblí sábháilte,
inrochtana agus
ardchaighdeáin a chinntiú
do chách.

Leanadh de ghníomhaíocht chothabhála leanúnach
le haghaidh soilsiú poiblí agus laghdófar líon briseadh
cumhachta leis an tionscadal nua athsholáthair LED atá
á chur i bhfeidhm agus laghdóidh sé úsáid fuinnimh
agus ligfidh sé do chaighdeáin lampaí Oidhreachta a
chothabháil.

Cheadaigh an Chomhairle Cathrach 103 diúscairt san
iomlán agus rinne sí 31 léas/ceadúnas a athnuachan.
Próiseáladh 40 athbhreithniú cíosa agus 18 diúscairt ar
Fheo Simplí.

Seachadadh Clár Oibreacha Bliantúla na Seirbhísí
Cothabhála Bóithre agus críochnaíodh athdhromchlú
ar an gcarrbhealach thart ar 25km den líonra bóithre.
Tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha, bhí sé ar
chumas na Comhairle Cathrach uasghrádú / feabhsú
cosán poiblí a dhéanamh agus ríocht phoiblí ar
ardchaighdeán ar fud na cathrach a sheachadadh.

An clár céimnithe
tionscadal a chur i
bhfeidhm i Máistirphlean
Ríocht Poiblí Lár na
Cathrach 2016 - 2034.

Cuireadh struchtúr comhordaithe Ríochta Poiblí
athbhreithnithe agus athstruchtúraithe i bhfeidhm
chun cur i bhfeidhm tionscadal a chur chun cinn
agus seachadadh na Straitéise Ríochta Poiblí agus
Máistirphlean Lár na Cathrach a bhrú chun cinn.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

I gcomhpháirtíocht
le hUisce Éireann,
bonneagar na Seirbhísí
Uisce a bhainistiú agus a
fheabhsú.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Na tograí athbhreithnithe
d’Fhaiche an Choláiste a
chur ar aghaidh

Tá an t-athbhreithniú ar an tionscadal seo ag dul chun
cinn agus fuarthas soiléiriú maidir le saincheisteanna
iompair ábhartha, lena n-áirítear tionchar Bus Connects
agus Athdhearadh an Líonra Busanna. Cuirfidh sé seo
bonn eolais faoi ullmhúchán togra nua d’Fhaiche an
Choláiste agus iarratas pleanála iomchuí a chur isteach
arís le haghaidh spáis phoiblí nua agus leathnaithe.

Na próisis choincheapa
agus dearaidh a threorú
do phríomhthionscadail
bhonneagair droichid

Seachadadh príomh-bhonneagar droichead trí
nascacht agus tréscaoilteacht fheabhsaithe d’úsáideoirí
tráchta agus coisithe. Ullmhaíodh Tuarascálacha um
Measúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) agus cáipéisí
riachtanacha eile chun tacú leis na príomhthionscadail
droichid. Seiceáladh gach droichead nua le haghaidh
athléimneacht ó thaobh tuilte de.

An Comhaontú Leibhéal
Seirbhíse a bhainistiú le
hUisce Éireann agus an
clár oibre comhaontaithe a
sheachadadh

D’éirigh leis an gComhairle Cathrach na spriocanna
sa Phlean Seirbhíse Bliantúil a bhaint amach faoin
gComhaontú Leibhéal Seirbhíse le hUisce Éireann do
2020
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Sprioc 5
Tacú le pobail ghníomhacha uilechuimsitheacha
agus bheith rannpháirteach leo
CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

An deis a thabhairt do
dhaoine rochtain a fháil
ar áineasa lasmuigh
agus ar thimpeallachtaí
nádúrtha trínár líonra
páirceanna agus
spásanna glasa a
fheabhsú agus a leathnú.

Straitéis Páirceanna
Cathrach Bhaile Átha
Cliath 2017 - 2022 a chur i
bhfeidhm.

Ní raibh páirceanna riamh níos gnóthaí ná in 2020.
Lean an Chomhairle Cathrach ag soláthar gach
oibríocht páirceanna le linn na paindéime agus
rinneadh dul chun cinn ar thionscadail/oibreacha nua
cé gur cuireadh moill orthu de bharr dianghlasála.

Leanúint ar aghaidh ag
tacú le Comhpháirtíocht
Sléibhte Bhaile Átha
Cliath chun rochtain
inbhuanaithe ar na
sléibhte a bhaint amach
do shaoránaigh agus do
chuairteoirí ar Bhaile Átha
Cliath

Foilsíodh plean straitéiseach 10 mbliana agus cuireadh
tús leis an Tionscadal um Nuamhaisiú Sléibhte inar
cuireadh tús le coillearnach dúchasach a chur in ionad
coillearnach buaircíneach.

Saoránacht ghníomhach
a éascú i bpobail
chathrach agus
rannpháirtíocht le
príomhpháirtithe
leasmhara a éascú.

Tionscnaimh
forbartha áitiúla agus
uilechuimsitheachta
sóisialta a fhorbairt tríd an
gCoiste Forbartha Pobail
Áitiúil.

Athbhunaíodh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair
Bhaile Átha Cliath (CFPÁ) in 2020 agus toghadh
Cathaoirleach nua, baill nua breise ón Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí (LRP) agus na hearnálacha
ionadaíocha de réir mar is gá. Tháinig an CFPÁ le chéile
4 huaire in 2020, go pearsanta i mí Eanáir agus go
fíorúil/ar líne ina dhiaidh sin.

Tacú le gníomhartha agus
obair a shainaithint atá dul
chun cinn le dhéanamh
uirthi faoi Phlean
Eacnamaíoch agus Pobail
Áitiúil Chathair Bhaile Átha
Cliath (PEPÁ) 2016 - 2021
agus plean nua a fhorbairt
le tosú in 2022.

Leanann an CFPÁ ag seachadadh tionscnamh faoin
PEPÁ lena n-áirítear:
• an Clár um Ionchuimsiú Sóisialta agus
Gníomhachtú Pobail (SICAP) le buiséad foriomlán in
2020 de €5.4 milliún
• an Clár Feabhsúcháin Pobail le buiséad de €594.2k
• an Ciste Éire Shláintiúil le buiséad de €246k
• an Ciste Athléimneachta Pobail ar fiú €107k é agus
• Maoiniú Éigeandála COVID-19 a sheachadadh ar
luach €117k é
Rinneadh obair ullmhúcháin freisin ar an PEPÁ leantach
ó 2022.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Cuimsiú sóisialta agus
éagsúlacht a chur chun
cinn trí oibriú le grúpaí
ar fud gach earnáil
den phobal agus iad a
chumhachtú.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Rannpháirtíocht a neartú
trí fhorbairt an Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí
(LRP) agus Chomhairle na
nÓg.

Athbhunaíodh LRP Chathair Bhaile Átha Cliath
go rathúil in 2020 agus bunaíodh óstach nua faoi
chonradh don Chomhairle Cathrach agus earcú oibrí
acmhainní tiomnaithe.

Foirgneamh pobail áitiúil
a chumhachtú agus
a neartú trínár gcláir
forbartha pobail agus
rannpháirtíochta.

In ainneoin tionchair COVID-19, mhaoinigh Clár
Deontas Pobail na Comhairle Cathrach 693 eagraíocht
phobail agus dheonach ar fud Bhaile Átha Cliath ar
luach €572.5k.

Ár gcomhairliúcháin
phoiblí uile a chur ar fáil
ar mhol comhairliúcháin
ar líne na Comhairle
Cathrach, agus i
bhformáidí traidisiúnta
chomh maith.

Foilsíodh comhairliúcháin uile na Comhairle Cathrach
ar an suíomh gréasáin agus mol comhairliúcháin na
Comhairle á úsáid. Tionóladh seimineáir ghréasáin agus
cruinnithe fíorúla in ionad comhairliúcháin traidisiúnta
duine le duine, mar gheall ar shrianta COVID-19.

An t-ardán Do Bhaile
Átha Cliath Do Ghuth a
bhainistiú chun tuairimí
daoine a fháil ar raon
saincheisteanna.

Seachadadh 4 shuirbhé Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth
le linn 2020:
• 2 shuirbhé shonrach ar COVID-19 a dhéileálann
leis an tionchar ar chónaitheoirí Bhaile Átha Cliath
agus Baile Átha Cliath níos láidre a chruthú tar éis
COVID-19
• suirbhé sonrach ar Gheilleagar Oíche a úsáideadh
san Fhóram Geilleagair Oíche
• suirbhé deiridh ar bhithéagsúlacht Bhaile Átha
Cliath a úsáidfear sa Phlean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta Bhaile Átha Cliath 2021

Athbhreithniú a
dhéanamh ar na Straitéisí
um Ionchuimsiú Sóisialta,
Comhtháthú agus
Aoisbhá.

Rinneadh athbhreithniú ar na straitéisí go léir in 2020
agus forbraíodh Straitéis leantach um Aoisbhá don
tréimhse 2020 go 2025.

Tháinig Comhairle na nÓg Chathair Bhaile Átha Cliath le
chéile go rialta ar líne i rith 2020 agus thionóil siad CGB
rathúil ar líne a sheachadadh ag deireadh 2020.

Rinneadh ullmhúchán don dara Straitéis um
Ionchuimsiú i gCathair Bhaile Átha Cliath agus mar
thoradh air sin rinneadh bearta luatha maidir le
straitéis nua, athbhreithnithe a ghlacadh ó 2021.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 5
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Sláinte agus folláine
pobail ar fud na cathrach
a fheabhsú trí rochtain
ar rannpháirtíocht i
spóirt, áineas agus
gníomhaíocht shláintiúil
a mhéadú.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Spásanna fáiltiúla agus
uilechuimsitheacha
a sholáthar do gach
duine ar fud líonra na
leabharlanna poiblí.

Cuireadh tús nó críochnaíodh raon oibreacha
uasghrádaithe leabharlainne le linn 2020 lena
n-áirítear:
• Críochnaíodh na hoibreacha athchóirithe ag an
Lárleabharlann
• Athsholáthar díon Leabharlann Bhaile Munna ar
siúl;
• Osclaíodh leabharlann shealadach i mBeairic
Richmond agus críochnaíodh Leabharlann Chuid 8
Inse Chór.
• Críochnaíodh dearadh na n-oibreacha rochtana ag
Leabharlann Marino
• Tá obair dhearaidh ar an leabharlann agus ar
an bhfearann poiblí i Leabharlann na Cúlóige
curtha i gcrích a fheabhsóidh inrochtaineacht don
leabharlann agus do na cosáin mháguaird · Saoráid
leabharlainne céadfach suiteáilte i Leabharlann na
Cúlóige

Leanúint ag soláthar
suíomhanna agus
foirgneamh cuí le húsáid
ag an bpobal.

Le linn 2020, thacaigh an Chomhairle Cathrach le
pobail ar fud na Cathrach tríd an méid seo a leanas a
sholáthar:
• 8 Ceadúnas Gairdín Pobail
• 18 ceadúnas / athnuachan d’fhoirgnimh atá in
úsáid ag an bpobal
• 5 diúscairt foirgneamh le húsáid ag an bpobal
• Eisíodh 2 léas nua

Léirmheas STRIDE: 2017–
2020, Straitéis Spóirt agus
Folláine Chathair Bhaile
Átha Cliath.

Tá an riachtanas maidir le athbhreithniú a dhéanamh
ar an Straitéis in 2021 tugtha faoi deara ag Bord
Comhpháirtíochta Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile
Átha Cliath.

Straitéis nua Súgartha
Chathair Bhaile Átha Cliath
a thabhairt chun críche
agus a chur i bhfeidhm.

Cuireadh tuarascáil ar an athbhreithniú ar an Straitéis
Súgartha Cathrach i láthair agus tugadh faoi deara í
ag an gCoiste um Beartas Straitéiseach Ealaíon (CPS)
Bealtaine 2020. Foilseofar an tuarascáil deiridh in 2021.
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Sprioc 6
Saol cultúrtha bríomhar a chothú

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Stair, cultúr agus
traidisiúin liteartha na
cathrach a cheiliúradh
agus a chur chun cinn
chun tógáil ar a luach
d’fhéiniúlacht na
cathrach, don tsochaí
agus don gheilleagar.

Cuir i bhfeidhm
Leabharlanna
Neamhtheoranta:
Treo Straitéiseach do
Leabharlanna Cathrach
Bhaile Átha Cliath 20192023.

Leanadh den chur i bhfeidhm de réir mar a bhí
beartaithe agus athraíodh na tosaíochtaí agus na
tréimhsí ama mar fhreagairt ar dhúnadh de bharr
COVID-19.
D’aistrigh fócas an tseachadta seirbhíse go rathúil ar
líne agus go digiteach lena n-áirítear forbairt seirbhíse
seachadta baile tiomnaithe agus seirbhís ar líne ‘Iarr ar
Leabharlannaí’.
•
•
•
•
•
•
•

Bosca iasachta méadú 125%
Preasléitheoir méadú 200%
Tumblebooks méadú 555%
Aicme Uilíoch méadú 235%
Oibreacha Ealaíontóra méadú 125%
Greannáin RBDigital méadú 126%
Leabharlann Ceoil Naxos méadú 62%

Plean straitéiseach
Chathair Litríochta
UNESCO 2020 - 2022 trí
bliana nua a fhorbairt
agus a chur chun feidhme.

Cuireadh an plean i gcrích agus tá an cur chun feidhme
ar siúl. Bronnadh Gradam Liteartha Bhaile Átha Cliath
ar líne mar gheall ar COVID-19 agus i gcomhpháirtíocht
leis an ILFD.

Feasacht ar an nGaeilge
a chur chun cinn agus
tacú léi agus aitheantas a
thabhairt dá háit uathúil
agus dá rannchuidiú le
héagsúlacht chultúrtha ár
gCathrach.

Lean an Chomhairle Cathrach ag cinntiú go bhfuil
seirbhísí Gaeilge ar fáil dár gcustaiméirí, agus chuir
siad oiliúint Ghaeilge agus oiliúint feasachta teanga ar
fáil don fhoireann chun feabhas a chur ar na seirbhísí
Gaeilge is féidir linn a sholáthar.
D’fhonn spás infheicthe a chruthú agus chun tábhacht
na teanga a aibhsiú, leanadh le Gaeilge a chur ar
chomharthaíocht, ar thaispeántais, ar bhratacháin, ar
mhórchlár fógraíochta agus ar chláir faisnéise srl ar fud
na Cathrach.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 6
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Ár gclár um fhorbairt
ealaíon a chur i bhfeidhm.

Lean an Chomhairle Cathrach ag seachadadh cláir
chuimsithigh um fhorbairt ealaíon lena n-áirítear:
• Deontais Ealaíon de €550k bronnta
• Clár Ealaíne Leanaí i Leabharlanna
• Clár Taispeántais Gailearaí Lab
• Athbhliain Shíneach Bhaile Átha Cliath
• Féile Idirnáisiúnta Litríochta
• MusicTown
• Tionscadal Eorpach ar Straitéisí AmharcSmaointeoireachta.

Oidhreacht ailtireachta na
cathrach a chosaint agus a
chur chun cinn agus deachleachtas caomhnaithe
a chur chun cinn, lena
n-áirítear athúsáid
oiriúnaitheach foirgneamh
stairiúil.

Ainmníodh Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh mar Limistéar
Caomhantais Ailtireachta. Rinneadh 5 bhreisiú ar
Thaifead ar Dhéanmhais Chosanta agus próiseáladh 1
shoiléiriú.

Leanúint ar aghaidh ag
cur stair agus oidhreacht
uathúil Bhaile Átha Cliath
chun cinn go náisiúnta
agus go hidirnáisiúnta
trí ardú feasachta
ar ár seandálaíocht
Lochlannach agus
Meánaoiseach, Deich
mBliana na gCéad
bliain, tionscadail
dhigiteacha agus
imeachtaí, foilseacháin
agus tionscadail
chomhpháirtíochta eile.

Críochnaíodh oibreacha caomhnaithe Chéim 1 in 2020
ar Bhalla na Cathrach ar an Ionad ag an gCé Adhmaid
Cuirtear oibreacha Chéim 2 agus 3 ar athló go dtí go
n-éascaíonn srianta Leibhéal 5. Tionscadal Stair Bhéil
na Cé Adhmaid (Céim 2) beagnach críochnaithe.

Próiseáladh 35 Deontas faoin Scéim Infheistíochta
Oidhreachta Tógtha le €308,000 deonaithe mar
mhaoiniú. Ina theannta sin, bronnadh na deontais seo
a leanas:
• 4 Dheontas do Chistí Struchtúir Stairiúla
• 2 Dheontas Pacáiste Spreagtha Poist do Mhí Iúil
• 1 Deontas Séadchomharthaí Pobail

Bhí Tionscadal Axis Lochlannach Bhaile Átha Cliath-York
le tosú i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus cuireadh siar
é go dtí Aibreán 2021 mar gheall ar shrianta COVID-19.
Ina theannta sin, cuireadh taispeántas Lochlannach na
hIorua / Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Dublinia ar sos
mar gheall ar shrianta COVID-19.
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Éagsúlacht a chumasú
maidir le rochtain ar na
healaíona agus ar chultúr
chun deis a thabhairt do
gach duine páirt a
ghlacadh

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Plean Oidhreachta
Cathrach nua Bhaile Átha
Cliath 2020-2025 a ullmhú

Cé gur cuireadh moill ar dtús mar gheall ar COVID-19,
cuireadh tús leis an bpróiseas chun Plean Oidhreachta
Cathrach Bhaile Átha Cliath nua a ullmhú.

Clár taispeántais den
scoth de shaothair
ealaíne náisiúnta agus
idirnáisiúnta ag Dánlann
Hugh Lane a chothabhái

Cuireadh fáilte mhór roimh thaispeántas Lane Legacy
agus le go leor clár oideachais ar líne ligeadh do
dhaoine bheith rannpháirteach leis na saothair.

A chinntiú go ndéantar ár
bhfoirgnimh chathartha,
phoiblí agus oibríochta
a bhainistiú ar bhealach
a sholáthraíonn saoráidí
den chaighdeán is
airde don phobal,
agus a chothabhálann
príomhfhoirgnimh
stairiúla thar ceann an
phobail

Críochnaíodh sceideal oibreacha pleanáilte do Halla na
Cathrach in 2020 lena n-áirítear oibreacha rochtana ar
an mbealach isteach thiar, péinteáil laistigh d’áiteanna
poiblí ar an mbunurlár íochtarach agus fuinneoga
seachtracha ar na taobhanna thoir & thiar, uasghrádú
ar fheistis solais coigilte fuinnimh sa Rotunda agus
níochán ceimiceach éadrom ar an taobh amuigh den
fhoirgneamh.

Éagsúlacht atá le
feiceáil sna cláir reatha
a shainaithint agus a
dhoiciméadú agus liosta
a dhéanamh de na
deiseanna atá ann chun
rochtain agus éagsúlacht
a mhéadú

Chuir an Chomhairle Cathrach deiseanna Intéirnigh ar
fáil d’iarratasóirí éagsúla i dtionscnaimh ealaíon agus,
cé gur cuireadh bac orthu mar gheall ar COVID-19, bhí
intéirneach ag an bhFéile Bram Stoker.

Dúnadh an taispeántas Worlds without End de bharr
Srianta COVID-19 i mí na Nollag 2020. Bhí 12 ealaíontóir
Éireannacha agus idirnáisiúnta le feiceáil sa taispeántas,
idirphlé amhairc ar thionchar teorainneacha ar dhaoine
aonair agus ar phobail, a raibh go leor acu ag taispeáint
in Éirinn den chéad uair.

Foilsíodh an tairiscint chun Sciathán Dánlann 1930’s
Hugh Lane a athchóiriú.

Tá athbhreithniú ar Dheontais Ealaíon ar siúl agus tá
clár forbartha ar siúl i gCeantair an Lár-Thuaidh agus
an Tiar-Thuaidh chun díriú ar líon íseal na n-iarratas ar
Dheontais Ealaíon.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 6
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Deis oideachais a éascú
trí chláir agus mhaoiniú

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Sceideal tionscadal
agus clár oideachais
rannpháirtíoch a
sheachadadh trína
spreagtar rannpháirtíocht
sna hamharcealaíona i
measc raon spriocghrúpaí.

I measc na rannpháirtíochta i gclárú Dánlann Hugh
Lane in 2020 bhí:
• 201 clár oideachais ar líne nua-chruthaithe ar
breathnaíodh orthu ar ardáin meán sóisialta
Hugh Lane 31,673 uair agus a raibh 250,000
rannpháirtíochta acu ar Chainéal YouTube na
Dánlainne
• 850 rannpháirtí i gcláir oideachais bheo ar líne
• Coimisiúnaíodh 27 ealaíontóir, treoraí agus
léachtóir chun cainteanna/scannáin a sholáthar
mar chuid de chláir ar líne
• Bhí 2,000 radharc ar an meán ag ceolchoirmeacha
ar líne Sunday@Noon ar fud Facebook agus
YouTube

Clár dírithe cruthaitheach
a sheachadadh ar fud
bhunscoileanna Bhaile
Átha Cliath go léir ag plé
go díreach le bailiúchán
ealaíne na cathrach.

Ghlac 15 scoil páirt i zooom@hughlanegallery Ar líne:
Tionscadal ar fud na cathrach le bunscoileanna in 2020.
Ó 2018 i leith, tá 46 scoil tar éis páirt a ghlacadh.

Spásanna leabharlainne
le clár imeachtaí éagsúil
agus uilechuimsitheach a
bheochan.

D’aistrigh fócas an tseachadta seirbhíse go digiteach
agus ar líne agus mar thoradh air sin táirgeadh
146 físeán bunaidh le 324,512 amharc ar na meáin
shóisialta, níos mó ná 238 imeacht idirghníomhach
(taifeadta), sroicheadh 2,675,746 agus bhí
idirghníomhaíochtaí luachmhara iomadúla lenár
bpátrúin.

Clár éagsúil a
sheachadadh ar fud líonra
brainse na leabharlainne
le fócas ar litearthacht
dhigiteach a chur
chun cinn agus tacú le
gluaiseacht na ndéantóirí.

Bogadh ar líne Imeachtaí Ceart chun Léamh agus
moltaí leabhair do Spring into Storytime (Preab Isteach
sa Scéal), clár Samhraidh, Féile Leabhar do Leanaí
agus Am Teaghlaigh i do Leabharlann. Breathnaíodh
ar fhíseáin agus ar imeachtaí do theaghlaigh agus do
leanaí 146,397 uair agus rinneadh 9,040 díobh a roinnt,
nó rinneadh trácht orthu, nó dúradh ‘is maith’ ina leith.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Beocht a chur i spásanna
cathrach trí raon
imeachtaí, féilte agus
deiseanna a sholáthar do
dhaoine chun ceiliúradh
a dhéanamh agus teacht
le chéile, agus chun tacú
leo.

Réimse éagsúil imeachtaí,
féilte agus páirceanna a
fhorbairt, a mhaoiniú agus
tacú leo.

Mar gheall ar COVID-19 agus treoirlínte sláinte poiblí
cuireadh an chuid is mó d’imeachtaí/féilte lasmuigh
ar ceal do 2020. D’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath clár imeachtaí ar líne/fíorúla a sheachadadh
ar nós Hotter Than July, Wood Quay Summer Sessions,
Busker Fleadh, Féile Bram Stoker (i gcomhpháirtíocht le
Fáilte Ireland) agus Laethanta Inbhuanaithe.
Reáchtáladh Soilse Geimhridh 2020 i rith mhí na
Nollag ag soilsiú foirgneamh/sainchomharthaí timpeall
Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhí sainchomharthaí
nua ann freisin ar nós na nDugthailte agus an Ospidéal
Mater. Don dara bliain as a chéile, do Shoilse an
Gheimhridh 2020, bhí Comhairle 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, Droichead
Samuel Beckett, Halla na Cathrach agus Ospidéal an
Mater.
Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin d’imeachtaí / féilte
ar líne / fíorúla ar nós Fhéile Leabhar Bhaile Átha
Cliath, Féile Scannán Idirnáisiúnta GAZE, agus Féile
Idirnáisiúnta Litríochta i measc nithe eile.

Tacú agus spreagadh a
thabhairt d’áiseanna
ealaíon agus cultúrtha a
chinntiú chun go mbeidh
an spás ag saol cultúrtha
na cathrach bheith faoi
bhláth.

Ceadúnas a thabhairt do
mhargaí trádáil ócáideach
agus feidhmíocht sráide
ar shráideanna na
cathrach, ar bhealach a
fheabhsaíonn eispéireas
cathrach daoine.

Próiseáladh gach iarratas ar athnuachan ceadúnais,
Feidhmíocht Sráide agus Cead Cuairteora a fuarthas
agus rinneadh iniúchadh agus forfheidhmiú laethúil,
nuair a cheadaíodh é seo de réir treoirlínte COVID-19.

Ráithe Cultúrtha Chearnóg
Parnell a sheachadadh ar
bhonn céimnithe.

Cuireadh iarratas ar mhaoiniú URDF don tionscadal faoi
bhráid an Rialtais agus ceapadh Bainisteoir Tionscadail.
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Sprioc 6
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Iniúchadh a dhéanamh
ar spásanna oibre
ealaíontóirí trína
sainaithnítear easnaimh
agus deiseanna chun
foirgnimh a aistriú
chuig úsáid chultúrtha /
spásanna oibre.

Críochnaíodh an t-iniúchadh ar spásanna oibre
ealaíontóirí, agus rinneadh suirbhé ar 540 ealaíontóir
san iomlán chun prionsabail dearaidh a bhunú do
Spásanna Oibre d’Ealaíontóirí. Tá sonraí iomlána na
hoibre seo ar fáil ar https://www.artistworkspaces.ie/.

Leanúint le féidearthacht
suíomhanna faoi
úinéireacht Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha
Cliath ar spásanna
oibre ealaíontóirí agus
oibriú le forbróirí chun
spásanna oibre ealaíon
agus cultúrtha a leabú i
bhforbairtí nua.

Cuireadh i gcrích an indéantacht ar shuíomhanna ag
Sráid Bhun Droichid, Cé na gCeannaithe agus Baile
Pheiléid.

Dánlann Hugh Lane a
shíneadh chun sciathán
nua a áireamh i mBarra
an Teampaill le haghaidh
gailearaí agus spás
cláreagraithe.

Cuireadh i gcrích oibreacha sábháilteachta ag 20/21
Cearnóg Parnell Thuaidh agus rinneadh staidéar
féidearthachta a bheidh mar chuid den phlean
forbartha do Dhánlann Hugh Lane. Níltear ag breithniú
faoi Bharra an Teampaill anois.
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Sprioc 7
Bheith ina Chomhairle Cathrach
níos freagraí, níos nuálaí
CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Tacú le cultúr
nuálaíochta, oiliúna
agus forbartha.

A chinntiú go bhfuil
ár ndearadh agus ár
struchtúr eagraíochtúil
oiriúnach chun ár
gcuspóirí agus ár
gcuspóirí corparáideacha
a sheachadadh, de
réir Straitéis Daoine na
nÚdarás Áitiúil.

Reáchtáladh 35 feachtas earcaíochta in 2020 agus
tionóladh gach agallamh ar bhonn fíorúil le linn
COVID-19. Rinneadh dul chun cinn ar níos mó ná
400 coinne inmheánach agus seachtrach. Lean an
Chomhairle Cathrach ag obair leis an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí maidir le feachtais Bainistíochta
Sinsearaí.

Timpeallacht ina bhfuil
feabhsú agus forbairt
leanúnach a chothú dár
bhfoireann.

Ghlac baill foirne ó gach cearn den eagraíocht páirt
i gcláir a chuir an Chomhairle Cathrach ar fáil lena
n-áirítear:
• Cláir Forbartha Bainistíochta do Ghráid 4 go 8
• Seimineáir Réamhscoir
• Cláir Ionduchtúcháin agus Treoshuímh
• A-Z sa chlár rialtais áitiúil · Filleadh ar ais
ar Fhoghlaim agus Scileanna Bunúsacha
Ríomhaireachta

Éascaíodh an t-aistriú tapa chuig cianobair agus
soláthraíodh thart ar 2,800 ball foirne an trealamh, na
córais, na huirlisí agus na tacaíochtaí is gá chun leanúint
ar aghaidh ag seachadadh seirbhísí go héifeachtach ar
an mbealach nua oibre seo.

Ina theannta sin, ghlac baill foirne i seirbhísí Airgeadais,
Dlí agus Innealtóireachta páirt in oiliúint ar Fhorbairt
Ghairmiúil Leanúnach.
Chuir an Chomhairle Cathrach tús le rolladh amach
céimnithe nua ar ardán r-fhoghlama nua a éascóidh
aistriú chuig cur chuige foghlama cumaiscthe, le clár
oiliúna tosaigh ar ‘Athléimneacht a Thógáil’.
Bhí bainistíocht agus monatóireacht ar fheidhmíocht
Sábháilteachta, Sláinte & Leasa ag an obair antábhachtach le linn 2020 agus tógadh naisc láidre idir
Leanúnachas Gnó agus Sláinte & Sábháilteacht maidir
le treoir, faisnéis agus oiliúint a sholáthar maidir le
prótacail maidir le bearta COVID-19.
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Sprioc 7
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA
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Foireann a éascú chun
cineálacha cur chuige
nuálacha a ghlacadh ina gcuid
oibre trí fhorbairt leanúnach
na bainistíochta athraithe
tionscnaimh mar DCC BETA.

Eagraíodh sraith an-rathúil seimineár gréasáin
a thaispeánann tionscnaimh athraithe ar fud na
heagraíochta do Sheachtain Nuálaíochta na hEarnála
Poiblí.
Seachadadh Sraith Scileanna Nuálaíochta a d’fhorbair
an Chomhairle Cathrach i gcomhar le David Ricketts,
Comhalta d’Ollscoil Harvard, do níos mó ná 150 ball
foirne.
Úsáideadh próiseas DCC BETA chun roinnt tionscadal
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm lena n-áirítear:
• Chuaigh BikeBunkers beo le thart ar 50
custaiméir ag baint úsáide as an tseirbhís ·
Forbraíodh 2 thriail don Dúshlán Cathrach
Dumpála & Dramhaíola
• forbairt choincheapa ar Shráideanna Scoile, agus
fuarthas iliomad moltaí ó shaoránaigh
• samhail seachadta a fhorbairt do pháircíní

Ár bhfís, ár n-éachtaí
agus ár seirbhísí a chur
chun cinn trí chumarsáid
réamhghníomhach
fheabhsaithe.

Suíomh gréasáin na
Comhairle Cathrach a
athdhearadh chun fónamh
mar thairseach ar líne agus
mar acmhainn faisnéise atá
furasta le húsáid.

Chuaigh an suíomh gréasáin athdheartha beo i mí
Dheireadh Fómhair 2020. Bhí thart ar 15.7 milliún
amharc leathanaigh do www.dublincity.ie le linn 2020.

Suíomh gréasáin na
Comhairle Cathrach a
athdhearadh chun fónamh
mar thairseach ar líne agus
mar acmhainn faisnéise atá
furasta le húsáid.

Lean an Chomhairle Cathrach ag cur a Straitéis Meán
Sóisialta i bhfeidhm le linn 2020, ag comhdhlúthú
cuntas chun teachtaireacht níos comhtháite a
fhorbairt, agus bealaí a úsáid ar bhealach níos
éifeachtaí trí shraith fhairsing físeán agus feachtais a
tháirgeadh do raon seirbhísí na Comhairle.
Baineadh fás lucht féachana ar gach bealach meán
sóisialta 657,740 leantóir na meán sóisialta in 2020,
suas 12% ar 2019.

Feabhas a chur ar uirlisí
le haghaidh cumarsáide
inmheánaí ionas go mbeidh
an fhoireann ar an eolas faoi
gach forbairt ábhartha.

Tugadh isteach nuachtlitir foirne nua agus forbraíodh
leathanach faisnéise foirne chun teagmháil
a dhéanamh leis an bhfoireann agus faisnéis
riachtanach a sholáthar le linn srianta sláinte poiblí
COVID-19 in 2020.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Ár ról ceannaireachta
cathartha a neartú agus
comhoibriú a dhéanamh
mar chuid bhunúsach
den bhealach a
n-oibrímid.

Córais agus nósanna
imeachta a fhorbairt agus
a chur i bhfeidhm chun
cabhrú leis na Baill Tofa
ina ról.

Eisíodh tairiscint chun Mol Saoránach agus Córas
Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí nua, lena n-áirítear
Tairseach Comhairleora, a eisiúint in 2020.

Comhoibrithe
éifeachtacha a chruthú le
húdaráis áitiúla eile agus
eagraíochtaí na hearnála
poiblí, an saol acadúil,
gnólachtaí, saoránaigh
agus comhpháirtithe
idirnáisiúnta.

Lean an Chomhairle Cathrach lena traidisiún láidir
comhpháirtíochta le comhpháirtithe Cathrach, gné
an-tábhachtach dár gcuid oibre le linn dhúshláin 2020.
Chomh maith le teagmháil leanúnach le húdaráis áitiúla
eile, Ollscoileanna, agus comhpháirtithe reachtúla agus
neamhreachtúla eile, áiríodh ar shamplaí eile:
• Tionscnamh na Cathrach a athoscailt leis an
gCumann Tráchtála, an Garda Síochána agus
páirtithe leasmhara eile
• Rannpháirtíocht leanúnach leis an mbainistíocht,
leis an bhfoireann agus leis na Ceardchumainn
chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin
leanúnachais eagrúcháin agus ghnó COVID-19
• I measc na nasc cultúrtha bhí iasachtaí ó
bhailiúchán Hugh Lane chuig dánlanna móra in
Éirinn agus ar fud an domhain.
• Fóram Pleanála Iompair a bhunú le foirne iompair
sna húdaráis áitiúla eile i mBaile Átha Cliath
• Feachtas chun maoiniú inbhuanaithe rialtais áitiúil
a fhorbairt agus tacú leis, lena mbaineann páirtithe
leasmhara ar fud na hearnála rialtais áitiúil agus
gnólachtaí
• Cuireadh Buiséadú Rannpháirteach chun cinn
trí scrúdú a dhéanamh ar indéantacht SluaChistiú Cathartha chun an rannpháirtíocht leis an
bpróiseas daonlathach a mhéadú agus a neartú
• An chéad chomhdháil ar líne a óstáil do Chumann
Barra Aturnaetha na nÚdarás Áitiúil (LASBA) ina
phléitear ábhair ar nós cásanna cúirte a reáchtáil ar
líne, léasú fadtéarmach, GDPR

D’oibrigh an córas Voter.ie go héifeachtach san
olltoghchán.
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Sprioc 7
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Leanúint ar aghaidh
ag díriú ar Sheirbhís
Ardchaighdeán do
Chustaiméirí a sholáthar
chun an
tseirbhís is fearr is
féidir a sholáthar do
shaoránaigh agus do
chustaiméirí.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Ár gcuid oibre a shuíomh
laistigh de chreat
domhanda níos leithne
trí dhul i dteagmháil le
comhpháirtithe agus cláir
idirnáisiúnta a chuireann ár
gcuspóirí don Chathair chun
cinn.

Lean an Chomhairle Cathrach uirthi ag glacadh páirte i
roinnt tionscnamh suntasach idirnáisiúnta lena n-áirítear:
• Ailíniú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe leis an
bPlean Corparáideach
• Rannpháirtíocht i gClár Nuálaíochta Digití Bloomberg
Philanthropies.
• Comhoibriú oideachais Hugh Lane le clár
Fulbright na Stát Aontaithe chun déagóirí a bheith
rannpháirteach in oideachas ealaíon
• Rannpháirtíocht le húdaráis áitiúla sa Ríocht
Aontaithe chun scrúdú a dhéanamh ar Thobhach
Cuairteoirí Neamhbhuan (TVL) a chuirfeadh leis an
tionscal turasóireachta i mBaile Átha Cliath agus a
thacódh leis.
• Rinneadh obair ar thionchar treochtaí digiteacha
ar an earnáil mhiondíola a scrúdú agus chuir an
Chomhairle Cathrach le tuarascáil earnála arna cur le
chéile ag an CCMA
• Rannpháirtíocht le Comhairle Cathrach Ghlaschú ar
a gclár 5G agus foghlaimí féideartha a bhaineann
le Baile Átha Cliath · Chláraigh an 4 údarás de Baile
Átha Cliath Áitiúil le feachtas saoil EDS ‘Breathe’ i mí
Feabhra 2020

An Plean Gníomhaíochta um
Sheirbhís do Chustaiméirí a
chur chun feidhme agus a
athnuachan.

Úsáideadh an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís
do Chustaiméirí mar phríomhdhoiciméad chun
aird a tharraingt ar na tosaíochtaí seirbhíse go dtí
deireadh 2020. Tá 20 gníomh as na gníomhartha uile
atá leagtha amach sa phlean curtha i gcrích. Leantar
le dlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar ghearáin
ó chustaiméirí. Tá Plean Gníomhaíochta nua um
Sheirbhís do Chustaiméirí le forbairt do 2021 go 2024
chun leanúint leis an treocht seo agus chun soláthar
seirbhíse do chustaiméirí a fheabhsú.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Bealaí teagmhála
custaiméirí a fheabhsú
agus a shruthlíniú ionas go
mbeidh sé níos éasca don
phobal rochtain a fháil ar a
gcuid seirbhísí ina mbeidh
sé oiriúnach dóibh agus
ar an mbealach is oiriúnaí
dóibh

Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le bealaí
teagmhála custaiméirí a shruthlíniú. Sna hOifigí
Cathartha laghdaíodh líon na n-áiritheoirí poiblí /
na bpointí tadhaill ó 30 go 8, agus tá formhór na
n-idirghníomhaíochtaí le custaiméirí ar siúl anois ar
leibhéal an bhunurláir.
Cuireadh córas ceapacháin i bhfeidhm chun
seachadadh ceapachán cuntar poiblí a chumasú ar
bhealach sábháilte do chustaiméirí agus don fhoireann
le linn fhreagra COVID-19.
Rinneadh dul chun cinn suntasach ar uasghrádú
an chórais teileafónaíochta agus rinneadh an córas
roghchláir teileafónaíochta a shruthlíniú. Tugadh
isteach glao slán chun slándáil bhreise a cheadú
d’idirbhearta airgeadais do chustaiméirí.

Ár n-úsáid
teicneolaíochta agus
sonraí i gcinnteoireacht
agus i seachadadh
seirbhíse a bhunathrú.

Ról an Ionaid Seirbhísí do
Chustaiméirí a fheabhsú
agus a leathnú mar ár
bpríomhphointe tadhaill
do chustaiméirí agus iad ag
teacht ar sheirbhísí.

Mar thoradh ar an laghdú ar líon na gcuntar poiblí sna
hOifigí Cathartha soláthraíodh líon méadaithe seirbhísí
tríd an Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí.

Straitéis Dhigiteach a
fhorbairt don Chathair,
lena n-áirítear leathnú
a dhéanamh ar ár raon
seirbhísí digiteacha agus ar
líne.

Fuarthas ardán nua chun Mol Saoránach agus CRM
a fhorbairt a chuirfidh ar chumas seirbhísí ar líne atá
furasta le húsáid a sholáthar do shaoránaigh agus do
ghnóthaí agus a éascóidh digitiú agus sruthlíniú na
bpróiseas seirbhíse.

Leis an gcóras cruinnithe agus beannachta ar tugadh
isteach ag an dá Dheasc Fáiltithe cuireadh feabhas ar
eispéireas na ndaoine atá ag freastal ar chruinnithe.
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Sprioc 7
ar lean

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

Oibriú chun cearta
an duine agus an
comhionannas a chur i
gcroílár an chaoi
a ndéanaimid ár
bhfeidhmeanna.

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Leanúint ar aghaidh ag
leathnú Tionscnamh na
Cathrach Cliste chun úsáid
teicneolaíochtaí nua inár
seachadadh seirbhíse a
iniúchadh agus a phíolótú

Bhí an Chomhairle Cathrach ag stiúradh an chéad
dúshláin um réitigh nuálaíocha um Sholáthar Poiblí
in Éirinn i gcomhar leis na trí údarás áitiúla eile i
mBaile Átha Cliath chun dul i ngleic leis an dúshlán a
bhaineann le baoi tarrthála a ghoid agus a bhaint ar fud
an réigiúin. Tá ceithre chuideachta ag obair anois leis
na hoifigigh sábháilteachta uisce i ngach Údarás Áitiúil
chun réitigh a fhorbairt. Ligfidh an próiseas nuálaíoch
soláthair d’údaráis áitiúla na réitigh seo a thriail agus a
thástáil sula ngeallfaidh siad ar cheannach trí phróiseas
soláthair mionchomórtais.

Straitéis Bainistíochta
Sonraí a fhorbairt don
eagraíocht a fheabhsaíonn
an chaoi a ndéantar ár
gcuid sonraí a bhainistiú,
a úsáid agus a athúsáid,
agus go bhfeabhsaítear
cáilíocht na seirbhíse trína
n-úsáid.

Leanadh den obair ar fhorbairt na Tairsí Sonraí
Oscailte Dublinked in 2020, lena n-áirítear tús a chur
le hiniúchadh ar thacair sonraí oscailte féideartha thar
raon seirbhísí na Comhairle.

Ár bPlean Gníomhaíochta
Dleachta san Earnáil
Phoiblí a chur i bhfeidhm
thar shaolré an Phlean
Chorparáidigh seo.

Rinneadh dul chun cinn ar chur chun feidhme Phlean
Gníomhaíochta Dualgais na hEarnála Poiblí le linn 2020
agus rinneadh gníomh maidir le:
• Plean Gníomhaíochta Dualgais na hEarnála Poiblí
a ullmhú a bhaineann go sonrach le Briogáid
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
• Ailíniú na straitéise nua Comhtháthaithe agus
phróisis an Phlean Forbartha Cathrach le Creat
Forfheidhmithe Dualgas na hEarnála Poiblí
• Rannpháirtíocht leanúnach le Clár Rochtana ar
Phrintíseacht na hOllscoile Teicniúil Bhaile Átha
Cliath, ag éascú socrúcháin oibre do rannpháirtithe
an chláir
• Rannpháirtíocht leanúnach le Coiste Líonra Foirne
LADT na Comhairle ar an Straitéis agus ar bheartais
LADT

Rinneadh tomhsaire báistí stairiúil, sonraí braiteora
leibhéal abhann agus líon na gcoisithe agus sonraí
rothair roinnte a uaslódáil ar an ardán sonraí oscailte.
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA

STRAITÉIS TACAÍOCHTA

DUL CHUN CINN 2020

Na gníomhaíochtaí sa
Phlean Forfheidhmithe
Míchumais a chur chun
cinn.

Rinneadh dul chun cinn ar obair chun rochtain
ar chomhairliúcháin phoiblí a chinntiú. Foilsítear
gach comhairliúchán ar líne le cáipéisíocht atá
comhoiriúnach le teicneolaíochtaí cúnta, lena n-áirítear
léitheoirí scáileáin agus formáidí malartacha, ar fáil ar
iarratas.
Rinneadh dul chun cinn ar chur chun feidhme CRPD
na Náisiún Aontaithe lena n-áirítear comhairliúchán
le heagraíochtaí daoine faoi mhíchumas i bpróisis
chinnteoireachta.
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Baill agus Gníomhaíochtaí
na gCoistí Beartais Straitéiseacha agus an
Chomhchoiste Póilíneachta
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Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta
Baill na Comhairle

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Alison Gilliland, L. Oib
An Comhairleoir Mary Callaghan, SD
An Comhairleoir Hazel Chu, PG
An Comhairleoir Donna Cooney, Páirtí Glas
An Comhairleoir Máire Devine, SF
An Comhairleoir Kevin Donoghue, L. Oib
An Comhairleoir Daithí Doolan, SF
An Comhairleoir Pat Dunne, Ind
An Comhairleoir Anthony Flynn, Neamhpháirtí
An Comhairleoir James Geoghegan, FG
An Comhairleoir Briege Mac Oscar, FF
An Comhairleoir Tina Mac Veigh, PBP
An Comhairleoir Eimer McCormack, FF
An Comhairleoir Cieran Perry, Neamhpháirtí
An Comhairleoir Colm O’Rourke, FG
An Comhairleoir Catherine Stocker, SD

Pat Greene, Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath
Karen Murphy, Comhairle na hÉireann um Thithíocht
Shóisialta
Claire McManus, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Mick O’Reilly, Comhdháil Ceardchumann na hÉireann
Mike Allen, Focus Ireland
Liam Kelly, Cumann Wadelai / Hillcrest & Dúiche
Aine Wellard, Guth don Lucht Lagamhairc

(Ba iad seo a leanas na baill a bhí ann roimhe seo i rith na bliana:
An Comhairleoir Mary Fitzpatrick; An Comhairleoir Paul McAuliffe,
An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh & An Comhairleoir Michael Watters)
DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
8 Eanáir

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•
•
•
•

Féile na dTithíocht Phoiblí
Meitheal um Thithíocht Phoiblí a Thuiscint
Meitheal um Athbhreithniú ar Shamhail Cíosa
Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
Tuarascáil Comhdhlúite Suíomhanna Iosta - suíomhanna a sainaithníodh do
thionscadail tithíochta
Tuarascáil ar Easpa Dídine
Freagra ar Mholtaí ó Thuarascáil Chomhchoiste an Oireachtais ar Thithíocht, Pleanáil &
Rialtas Áitiúil maidir le Easpa Dídine Teaghlaigh agus Leanaí

12 Feabhra

•
•
•

Cur i láthair ar Bheartas Cóiríochta don Lucht Siúil
Beartas um Aosú & Daoine Scothaosta
Cur i láthair ar Phlean Straitéiseach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do
Thithíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas

11 Márta

•
•
•
•
•

Tuarascáil ar Sholáthar / Sheachadadh Tithíochta
Tuarascáil ar Easpa Dídine
Tuarascáil ar Láithreáin Iosta do Thithíocht
Tuarascáil ar Ligin 2019 & Scéim na dTosaíochtaí Ligin
Tuarascáil ar an gClár Athghiniúna · Staidéar inmharthanachta tosaigh ar bhunú
Cuideachta Foirgníochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

10 Meitheamh

•
•
•

Féile na dTithíocht Phoiblí
Tuarascáil ar Easpa Dídine
Tuarascáil ar Sholáthar / Sheachadadh Tithíochta
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Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta
ar lean
DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU

29 Iúil

•
•
•
•
•
•
•

Meitheal um Thithíocht Phoiblí
Meitheal um Sheirbhísí do Shaoránaigh
Nuashonrú ar Fhéile na dTithíocht Phoiblí
Cur i láthair ag an nGníomhaireacht Forbartha Talún (LDA)
Tuarascáil Athghiniúna
Tuarascáil Comhpháirtíochta le Comhlachtaí Tithíochta Formheasta (AHBanna)
Dea-chleachtas le leanúint chun dul ar aghaidh maidir le héadálacha Chuid V do
thithíocht shóisialta

9 Meán Fómhair

•
•
•
•
•
•
•

Meitheal um Athbhreithniú Cíosa
Meitheal um Thithíocht Phoiblí
Meitheal um Sheirbhísí do Shaoránaigh
Tuarascáil ar Easpa Dídine
Tuarascáil ar Sholáthar / Sheachadadh Tithíochta
Measúnú Riachtanais Tithíochta
Tascfhórsa an Ardmhéara ar Thithíocht agus Easpa Dídine

14 Deireadh
Fómhair

•
•
•
•
•

Tuarascáil ón Meitheal um Thithíocht Phoiblí
Tuarascáil ón Meitheal um Athbhreithniú ar Mhúnla Cíosa
Cur i láthair Tithíocht Chathair Dlúth - Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI)
Straitéis Tithíochta do Phlean Forbartha na Cathrach Nua
Tascfhórsa an Ardmhéara ar Thithíocht & Easpa Dídine

11 Samhain

•
•
•

Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
Tuarascáil ar Easpa Dídine
Tascfhórsa an Ardmhéara ar Easpa Dídine

9 Nollaig

•
•
•
•
•
•

Meitheal um Athbhreithniú Cíosa
Meitheal um Thithíocht Phoiblí
Meitheal um Sheirbhísí do Shaoránaigh
Cur i láthair ar Thionscadal Athghiniúna Bóthar Emmet
Nuashonrú ar Athfhorbairt Pháirc Labré
Tascfhórsa an Ardmhéara ar Easpa Dídine
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Iompar & Trácht
Baill na Comhairle

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Christy Burke, Nsp
An Comhairleoir Keith Connolly, FF
An Comhairleoir Caroline Conroy, Páirtí Glas
An Comhairleoir Deirdre Conroy, FF
An Comhairleoir Daniel Céitinn, SF
An Comhairleoir Mannix Flynn, NP
An Comhairleoir Janet Horner, GP
An Comhairleoir Anne Feeney, FG
An Comhairleoir Patrick McCartan, FG
An Comhairleoir Jane Horgan Jones, LAB
An Comhairleoir Carolyn Moore, Páirtí Glas
An Comhairleoir Larry O’Toole, SF

Gary Kearney PPN,
Martin Hoey PPN,
Colm Ryder Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath,
Keith Gavin Cumann Páirceála na hÉireann,
Fergus Sharpe Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath,
Richard Guiney Baile Bhaile Átha Cliath

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
22 Eanáir

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•
•
•

Fodhlíthe Dhroichead Dola an Nascbhóthair Thoir
Faisnéisiú ar an Aonad um Siúlóid agus Rothaíocht a Chur Chun Cinn
Nuashonrú ar an gCanáil Ríoga agus cuireadh do bhaill cuairt a thabhairt ar an
láithreán
Téarmaí Tagartha na bhFochoistí
Aontaíodh an tairiscint: Go n-éascaíonn an CBS Tráchta & Iompair seo cur i láthair
ag Iarnród Éireann ar bhonneagar iompair iarnróid agus ar phleanáil do riachtanas
comaitéirí i gceantar réigiún Bhaile Átha Cliath sa todhchaí.
Tugadh faoi deara an tairiscint: I bhfianaise na n-amanna fada tosaigh isteach chuig
gach amlíne mór tionscadail bhonneagair rothaíochta, agus an méadú taifeadta ar
ghortuithe tromchúiseacha, iarrann an CBS Iompair seo ar Aonad Comhshaoil agus
Iompair na Comhairle Cathrach tosaíocht a thabhairt d’éagsúlacht ‘Buanna Tapa’ a
fheabhsaíonn sábháilteacht agus compord na ndaoine a bhíonn ag siúl agus ar rothar
ar fud na cathrach. Déanfar é seo i gcomhairle le páirtithe leasmhara.

11 Márta
(Cruinniú Speisialta)

•

Cur i láthair Bealach Rothaíochta na Life

3 Meitheamh

•

Tuarascáil Fodhlíthe Teorainn Luais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2020 agus
Fodhlíthe
Tuarascáil ar Chlár Soghluaisteachta COVID-19
Tuarascáil Cordon na Canálach

•
•
2 Meán Fómhair

•
•
•
•

Cur i láthair tugtha ag Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ar leathnú Líne Luas go dtí
Fionnghlas
Nuashonrú tugtha ar Bhearta Soghluaisteachta COVID-19
Tá Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí Chomhaontaithe agus Dréacht-fodhlíthe
Teorainn Luais Speisialta ag dul ar aghaidh chuig cruinniú iomlán na Comhairle
Cathrach lena breithniú an 7 Meán Fómhair 2020
Cur i láthair ar Oideachas Soghluaisteachta

56

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

An Coiste Beartais Straitéisigh um Iompar & Trácht
ar lean
DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
4 Samhain

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•

Faisnéis ar shaincheisteanna Tráchta & Iompair a thug an tAire Eamon Ryan
Nuashonrú ar thionscadal Fhaiche an Choláiste
Cur i láthair an Údaráis Náisiúnta Iompair (ÚNI) ar thionscadal Conairí Naisc Bus, tús
an tríú céim den chomhairliúchán poiblí
Aontaíodh an tairiscint: Gabhann an coiste seo air féin scríobh chuig an Aire Rialtais
Áitiúil agus a iarraidh go ndéanfar na leasuithe is gá ar an reachtaíocht, agus ar aon
rialacháin ábhartha, a choisceann togra a bhfuil próiseas reachtúil comhairliúcháin
phoiblí curtha i gcrích á leasú ag an gComhairle Cathrach nuair is léir leasuithe
san aiseolas ón gcomhairliúchán poiblí, chun go bhféadfar leasuithe den sórt sin a
dhéanamh tar éis an chomhairliúcháin
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Coiste Beartais Straitéisigh um Ghníomhú ar
son na hAeráide, Fuinneamh, Comhshaol
Baill na Comhairle			

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Pidgeon, Páirtí Glas
An Comhairleoir Claire Byrne, Páirtí Glas
An Comhairleoir Janice Boylan, SF
An Comhairleoir Tom Brabazon, FF
An Comhairleoir Joe Costello, Lab
An Comhairleoir Mannix Flynn, Neamhpháirtí
An Comhairleoir John Lyons, Neamhpháirtí
An Comhairleoir Naoise Ó’Muirí, FG
An Comhairleoir Catherine Stocker, Soc Dem
An Comhairleoir Michael Watters, FF

Paul Boylan, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
Trevor Clowry, Líonraí Rannpháirtíochta Pobail
Michael Goan, RIAI
Bernie Guinan, Cumann na nInnealtóirí
Comhairleacha in Éirinn
Robert Moss, Líonraí Rannpháirtíochta Pobail

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
29 Eanáir
1 Iúil
30 Meán Fómhair
22 Deireadh Fómhair
(Cruinniú Forlíontach)
25 Samhain

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•
•
•
•

Fochoiste um Sonraíocht Tairisceana Chonchró Madraí bunaithe
Scrúdaíodh dul chun cinn an Phlean Gnímh um Athrú Aeráide 2019 - 2024 go mion
Moladh go nglacfaidh an Chomhairle le Plean Bainistíochta Bruscair 2018 -2020
Rinne an fhochoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide maoirseacht ar chur i
bhfeidhm Phlean Gnímh don Aeráid na Comhairle Cathrach 2019 - 2024.
Fochoiste um Ath-bhardasú Seirbhísí Bailithe Dramhaíola bunaithe
Moladh go nglacfaidh an Chomhairle Cathrach na fodhlíthe um Bainistíocht
Dramhaíola Leasaithe (Stóráil, Cur i Láthair & Scaradh Dramhaíola Teaghlaigh agus
Tráchtála)
Mar théama do gach cruinniú bhí Caibidil ón bPlean Gnímh don Aeráid 2019 - 2024

58

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

CBS um Pleanáil agus Foirm Uirbeach
Baill na Comhairle

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Ray McAdam, FG
An Comhairleoir Sophie Nicoullaud, PG
An Comhairleoir Tom Brabazon, FF
An Comhairleoir Anthony Connaghan, SF
An Comhairleoir Daithí De Róiste, FF
An Comhairleoir Dermot Lacey, L. Oib
An Comhairleoir John Lyons, NP
An Comhairleoir Declan Meenagh, L. Oib, (ó mhí Aibreán 2020)
An Comhairleoir Dearbháil Butler, GP (ó mhí Mheán Fómhair 2020)
An Comhairleoir Patricia Roe, Soc Dem

Robbie Sinnott, Blind Rights Ireland
Jonny McKenna, RIAI
Odran Reid, Institiúid Pleanála na hÉireann

(Ba iad seo a leanas na baill a bhí ann roimhe seo i rith na bliana:
An Comhairleoir D’éirigh Jane Horgan Jones, L. Oib d’éirigh as i mí Aibreáin 2020,
D’éirigh An Comhairleoir Darcy Lonergan, GP, d’éirigh as i mí Mheán Fómhair 2020)
DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU

25 Feabhra

•
•

Ligean Gearrthéarmach agus Forfheidhmiú
Cur i láthair, Oifig an Rialtóra Pleanála

30 Meitheamh

•
•
•
•

Plean Forbartha a Ullmhú
Comhairle Tógála Glas na hÉireann
Gnóthachan poiblí a ghabháil ó Bhearta Criosaithe Talún.
Tuarascáil ar chritéir chun láithreáin faoi úinéireacht na Comhairle a roghnú lena
ndiúscairt

29 Meán Fómhair

•

Máistirphlean URDF Bóthar an Náis / Baile an Mhóintigh/ Gort na Silíní / An Pháirc
Thiar
An Ciste Forbartha Athbheochana Uirbí (CFAU)
Plean Forbartha Cathrach: Straitéis Chumarsáide

•
•
24 Samhain

•
•
•
•
•

Cóiríocht Teaghlaigh Choimhdeach
An Próiseas Straitéiseach um Fhorbairt Tithíocht (SHD)
Straitéis Glasaithe Cathrach
Nuashonrú Gearrthéarmach ar Ligean
Oibreacha Beartaithe ar Bhallaí na Cathrach · Critéir chun Láithreáin faoi úinéireacht
na Comhairle a roghnú lena nDiúscairt
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An Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt
Eacnamaíoch agus Fiontar
Baill na Comhairle

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Claire O’Connor, FF
An Comhairleoir Racheal Batten, FF
An Comhairleoir Niall Ring, IND
An Comhairleoir Mary Freehill, LAB
An Comhairleoir Tara Deacy, SD
An Comhairleoir Terence Flanagan, FG
An Comhairleoir Danny Byrne, FG
An Comhairleoir Mícheál MacDonncha, SF
An Comhairleoir Donna Cooney, Páirtí Glas
An Comhairleoir Cat O’Driscoll, SD

Aidan Sweeney, IBEC
Sarah Ingle, ACEI
Evanne Kilmurray, Fiontar Lár na Cathrach (ICE)
Natalie McGuinness, MHC, Cumann Bhaile Átha Cliath
Odran Reid, TU Baile Átha Cliath

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU

11 Feabhra

•
•
•
•
•

Meithleacha na CBS:
Margaí Turasóireachta & Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche
Caidreamh Idirnáisiúnta / Gnóthaí Eorpacha
Páipéar na gClár Maoinithe Eorpach
Tairiscint maidir le Margadh Torthaí & Glasraí Victeoiriach

23 Meitheamh

•
•
•
•

Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth: Torthaí Suirbhé COVID-19
Straitéis Téarnaimh Eacnamaíochta Chathair Bhaile Átha Cliath
Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath, Béal Feirste
Sraith Cruinniú Mullaigh 2020 - Straitéis Téarnaimh & Gnó Glas · Monatóir
Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath - Eagrán na Bealtaine
Margaí Turasóireachta & Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche
Caidreamh Idirnáisiúnta / Gnóthaí Eorpacha

•
•
15 Meán Fómhair

•
•
•
•
•

10 Samhain

•
•
•
•
•
•

Nascacht agus 5G - An Ghníomhaireacht um Chathracha Cliste agus um Chaomhnú
Comhshaoil (EPA)
Imeacht: Sraith Cruinniú Mullaigh 2020 - Ag Athógáil ar Bhealach Níos Fearr
Nuashonruithe ar Mheithleacha CBS:
Margaí Turasóireachta & Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche
Caidreamh Idirnáisiúnta / Gnóthaí Eorpacha · Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath
Bhéal Feirste - Ainmní a Cheapadh · Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath - Treo
Amach Anseo
Cur i láthair BREXIT
Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth Cur i Láthair
Cur i Láthair do Chathracha Chliste: Dúiche Cliste D8
Sraith Cruinniú Mullaigh Chathair Bhaile Átha Cliath 2020 - Cruinniú Mullaigh
Athshocraigh
Turasóireacht, Margaí na Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche · Caidreamh
Idirnáisiúnta & Gnóthaí AE
Tairiscintí ar Fhógra Meitheal um Chonair Bhéal Feirste Bhaile Átha Cliath Straitéis
Chathair Bhaile Átha Cliath a Athshlánú, a Athghiniúint agus a Athbheochan
Caidreamh Bhéal Feirste Bhaile Átha Cliath

60

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Coiste Beartais Straitéisigh na nEalaíon,
an Chultúir agus an Áineasa
Baill na Comhairle

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Cat O’Driscoll, Daon. Sóis
(An Comhairleoir Gary Gannon ina ionad)
An Comhairleoir Vincent Jackson, Neamhpháirtí
An Comhairleoir Claire Byrne, PG
An Comhairleoir Anne Feeney, FG
An Comhairleoir Mary Freehill, L. Oib
An Comhairleoir Deirdre Heney, FF
An Comhairleoir Micheál Mac Donncha, SF
An Comhairleoir Seamus McGrattan, SF
An Comhairleoir Damien O’Farrell, Neamhpháirtí
An Comhairleoir Dearbhaíl Butler, DT
(In ionad an Chomhairleora Lawrence Hemmings ina hionad)
An Comhairleoir Darragh Moriarty, Lab
(In ionad an Chomhairleora Rebecca Moynihan)
An Comhairleoir Hazel De Nortúin, PBP
An Comhairleoir Patricia Roe, Soc Dem
(In ionad an Chomhairleora Deirdre Conway)
An Comhairleoir Declan Flanagan, FG
(In ionad an Chomhairleora Ray McAdam)

Sunil Sharpe, Give us the Night
Ciaran Taylor, Amharclann Fuaime White Cane
Adekunle Gomez, Tionscadal Cultúrtha na
hAfraice
Ross Keane, Institiúid Scannán na hÉireann
Willie White, Féile Amharclainne Bhaile Átha
Cliath
Mary O’Connor, Cónaidhm Spórt na hÉireann
Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge

(Ba iad seo a leanas na baill a bhí ann roimhe seo i rith na bliana:
An Comhairleoir Gary Gannon, Chomhairleora Lawrence Hemmings,
Chomhairleora Rebecca Moynihan, Chomhairleora Deirdre Conway,
Chomhairleora Ray McAdam)

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
17 Feabhra

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•
•

29 Meitheamh

•
•
•
•
•

Cur i láthair ar Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta
Tuarascáil ar Dealbhóireacht Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil Nuashonraithe ar Euro 2020
Tuarascáil ar Iniúchadh ar Spásanna Oibre Ealaíontóirí i Limistéar Riaracháin
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil ar Leabharlann nua na Cathrach ag Cearnóg Parnell
Cur i láthair ar Nuashonrú Leabharlanna ·
Tuarascáil ar an Straitéis Súgartha
Tuarascáil Nuashonraithe ar Ghailearaí Hugh Lane
Tuarascáil Nuashonraithe Spóirt agus Áineasa
Tuarascáil ar an gClár Imeachtaí 2020 · Tairiscint: “Go gcoimeádfadh na Leabharlanna
taispeántas d’obair agus éachtaí comhairleoirí ban agus oifigigh ban ar Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) thar na gcéadta bliana. Léireoidh an taispeántas
an difríocht idir an méadú i measc na mban mar bhaill tofa agus cur chun cinn na
mban-oifigeach do shaol na mban i mBaile Átha Cliath.”

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
21 Meán Fómhair

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•
•
•
•

30 Samhain
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•
•
•
•

•

•
•
•

Cur i láthair ar an gComhaontú Comhpháirtíochta leis an gComhairle Ealaíon
Cur i láthair ar Ghlasú na Cathrach
Tuarascáil Nuashonraithe ar thaispeántas d’obair agus d’éachtaí na mban
Comhairleoirí agus na n-oifigeach ban ar CCBÁC thar na gcéadta bliana.
Tuarascáil ar Chonarthaí Gearradh Féar
Athbhreithniú ar an Tuarascáil Eatramhach um Dheontais Ealaíon
Tairiscint curtha isteach; rinneadh tagairt do Choiste Cuimhneacháin agus
Ainmniúcháin “Aithníonn an coiste seo na hiarrachtaí a rinne an coiste cuimhneacháin
Tom Clarke chun dealbh de a chur suas in áit fheiceálach i mBaile Átha Cliath
agus admhaíonn sé freisin go raibh an coiste i dteagmháil le CCBÁC maidir leis an
tionscadal seo go minic le 5 bliana anuas. Tacaíonn an coiste seo go hiomlán le
soláthar/suíomh oiriúnach a chur ar fáil sa chathair le haghaidh dealbh de Tom Clarke
agus iarrann sé ar CCBÁC athchuairt agus breithmheas a dhéanamh ar na láithreacha
a moladh roimhe seo ach ar cuireadh ar fionraí mar gheall ar fhorbairtí eile sna
ceantair a moladh, i.e. Cearnóg Parnell, Sráid Parnell, agus Sráid Uí Chonaill.”
Cur i láthair ar na hEalaíona sa Phobal (Ionad Pobail Naomh Agnes)
Cur i láthair ar Chlár Soilse Geimhridh 2020 de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath 2020
Cur i láthair ar Ullmhú Pháirc Stardust don Chomóradh 40 bliain
Cuireadh tairiscint isteach, faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin agus Ainmniúcháin
“Go gcuimseodh an Chomhairle seo aosaigh faoi Mhíchumas Intleachtúil sa chlár
an-rathúil ‘pasanna le haghaidh fóillíochta’. A aithint go bhfuil neamhghníomhaíocht
ina príomhfhachtóir is cúis le drochshláinte i measc daoine faoi mhíchumas, agus gur
infheistíocht a bheadh iontu sin agus ina dtodhchaí.”
Tairiscint a cuireadh isteach, a cuireadh faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin agus
Ainmniúcháin: “Mar aitheantas ar thábhacht stairiúil an pholaiteora, an dochtúra
agus an údair nach maireann, an Dr Noel Brown agus a nasc le Baile Átha Cliath Thoir
Theas féachann an coiste ceantair seo le cuimhneamh a dhéanamh air le dealbh nó le
cuimhneachán sa cheantar”
Tairiscint curtha isteach: “Aontaíonn an coiste seo go n-athainmneofaí go hoifigiúil
Droichead na Canálach Ríoga ag Sráid Russell, darb ainm Droichead Chluain Life/
Droichead Shráid Russell mar chomóradh ar na himeachtaí i bPáirc an Chrócaigh
an 21 Samhain 2020 nuair a mharaigh RIC/na Póilíní Cúnta/na Dúchrónaigh 14
sibhialtach neamhchiontach.”
Nuashonrú ar thaispeántas d’obair agus éachtaí na mban Comhairleoirí agus na
n-oifigeach ban ar CCBÁC thar na gcéadta bliana.
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Coiste Beartais Straitéisigh Airgeadas
Baill na Comhairle		

Leasanna Earnálacha

Cathaoirleach: An Comhairleoir Séamas McGrattan, SF
An Comhairleoir Daryl Barron, FF
An Comhairleoir Mary Callaghan, Soc Dem
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 Darcy Lonergan, Páirtí Glas
(Comhthofa Márta 2020 - In ionad Neasa Hourigan)
An Comhairleoir Paddy McCartan, FG
An Comhairleoir Noeleen Reilly, Neamhspleách
An Comhairleoir Nial Ring, Neamhspleách

Jack Daly, Fóram Gnó na nDugthailte
Eric Fleming, ICTU
Tara Lillywhite, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
An tOllamh Caroline McMullan, OCBÁC
Philip O’Callaghan, Líonraí Rannpháirtíochta Pobail
Aidan Sweeney, IBEC

(Ba iad seo a leanas na baill a bhí ann roimhe seo i rith na bliana:
Comhthofa Márta 2020 - Neasa Hourigan)

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
16 Eanáir

24 Meitheamh

17 Meán Fómhair

3 Samhain

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
Saincheisteanna maoinithe:
• Tobhach Cuairteoirí Neamhbhuana
• Maoiniú le haghaidh Rátaí agus Seirbhísí Údaráis Áitiúil
• Cothabháil Líonra Bóithre Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú
• Féichiúnaithe Rátaí deireadh na bliana 31 Nollaig 2019
• Soláthar do Scéimeanna Maolaithe Rátaí - Nóta Fáisnéisithe
• Athbhreithniú ar indéantacht chur chun feidhme um Shlua-Chistiú agus/nó Buiséadú
Rannpháirteach
• Scéim um Tharscaoileadh Rátaí
•
Nuashonrú ar Shlua-Chistiú Saincheisteanna Rialachais:
• An Coiste Iniúchta - Miontuairiscí comhaontaithe lena athbhreithniú
•
I measc na gcur i láthair / na dtuarascálacha don Choiste bhí: ·
• Riaráistí ar Chíosanna Tithíochta · An tAcht um Rátaí 2019
• Fachtóirí a bhfuil Tionchar acu ar Chothabháil Líonra Bóithre CCBÁC
• Aistriú agus Freagra TFC Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar COVID-19
•
Deontas um Atosú agus Nuashonruithe ar Dheontas Plus um Atosú
Tairiscintí maidir le:
• Ag féachaint do sholáthar tairiscintí ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do scéim
árachais pobail ar fud na cathrach.
• Forbhreathnú ar bhileog / físeáin Chaiteachais le scaipeadh go poiblí
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Chomhchoistí Póilíneachta Chathair
Bhaile Átha Cliath
Baill na Comhairle

Oifigigh na Comhairle

Cathaoirleach: Daithí De Róiste, FF
An Comhairleoir Hazel Chu, GP
An Comhairleoir Mannix Flynn, NP
An Comhairleoir Daithí Doolan, SF
An Comhairleoir Dermot Lacey, Lab
An Comhairleoir Ray McAdam, FG
An Comhairleoir Larry O’Toole, SF
An Comhairleoir Anthony Flynn, Neamh Pháirtí
An Comhairleoir Deirdre Heney, FF)
An Comhairleoir Tara Deacy, SD)
An Comhairleoir Caroline Conroy, Páirtí Glas)
An Comhairleoir Danny Byrne, FG

Brendan Kenny, Leas-Phríomhfheidhmeannach,
Mary Hayes, Bainisteoir Feidhmiúcháin

Baill an Oireachtais
Na Seanadóirí Mary Seery-Kearney agus Mary Fitzpatrick,
an Teachta Aengus Ó Snódaigh (& aon Chomhalta eile
den Oireachtas ar mian leis a bheith i láthair)

DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020
30 Meán Fómhair

21 Samhain
(Zoom)

An Garda Síochána
An Coimisinéir Cúnta Anne Marie Cagney,
An tArd-Cheannfort Patrick McMenamin

Ionadaithe Gnó & Pobail
Tony Duffin, Tionscadal Drugaí Ana Liffey
Fergus Sharpe, Cumann Bhaile Átha Cliath
Joe Donohoe, Fatima Groups United)
Richard GuineyBaile Bhaile Átha Cliath
Alan Morrissey / Theresa Kelly, tinreamh malartach ar
chruinnithe
Adrian Cummins, Cumann Bialanna na hÉireann

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU
•
•
•

Toghadh an Chathaoirligh
Tuarascáil ar Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean ón Stiúrthóir ar Thús Áite do
Thithíocht, Bob Jordan
Cúrsaí maidir le hOíche Shamhna & Póilíneacht Ghinearálta

•
•
•
•

Cur i láthair ar Phobail Athléimneacha a Thógáil
Plean Oibre Bliantúil
Oíche Shamhna
Tuarascálacha ón nGarda Síochána
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Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile
Átha Cliath (CFPÁ)
Baill na hEarnála Poiblí

Baill na hEarnála Príobháidí

Cathaoirleach: An Comhairleoir Carolyn Moore
(in ionad an Chomhairleora Patrick Costello)
An Comhairleoir Tara Deacy, SD
An Comhairleoir Racheal Batten, FF
An Comhairleoir Colm O’Rourke, FG
An Comhairleoir Noeleen Reilly, NP
Brendan Kenny, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Greg Swift, an Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ)
Martina Queally, Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
Blake Hodkinson, Bord Oideachais
agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath

Sandra Dillon, crann taca um Chuimsiú Sóisialta
(Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath)
Michelle Murphy, crann taca um Chuimsiú Sóisialta
(Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath)
Kelley Bermingham, Crann Taca Pobail agus Deonach
(Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha
Cliath)
Anne Talbot, crann taca Pobail agus Deonach
(Cathair Bhaile Átha Cliath Líonra Rannpháirtíochta
Poiblí) Folamh - crann taca Comhshaoil (Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath)
(Ba iad seo a leanas na baill a bhí ann
An Dr Sarah Millar, Ionad Rediscovery
roimhe seo i rith na bliana:
An Dr Deiric O’Broin, NorDubCo
D’éirigh as Feabhra 2020 an Chomhairleora Patrick Costello)
Anne Fitzgerald, Comhpháirtíocht Bhaile Formaid
Chapelizod Shéipéal Iosóid
Paul Rogers, Northside Partnership
Darragh O’Connor SIPTU (d’éirigh as i mí Mheán
Fómhair 2020)
DÁTA AN
CHRUINNITHE 2020

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BHEARTAIS AR TUGADH AGHAIDH ORTHU

29 Eanáir

•
•
•
•

Comhairle na nÓg
Éire Shláintiúil
An Clár Feabhsúcháin Pobail 2019
An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhaíochtú Pobail (SICAP)

30 Meán Fómhair

•
•
•

Nuashonrú ar an gClár Feabhsúcháin Pobail (CFP) 2020 Babhta 1 agus seoladh Babhta
2 CFP 2020
SICAP
Dúshláin agus deiseanna don CFPÁ ag dul ar aghaidh

•
•
•

Babhta 1 & 2 den Chlár Feabhsúcháin Pobail
SICAP
Céimeanna agus straitéisí forbartha don CFPÁ

25 Samhain

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Tuarascáil ar

Phríomhsheirbhísí
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Roinn an
Phríomhfheidhmeannaigh
PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

ÉACHTAÍ / BUAICPHOINTÍ DO 2020

Toghchóras

Tháinig Clár na dToghthóirí do 2020 - 2021 i bhfeidhm an 15 Feabhra 2020 le líon iomlán
353,863 toghthóir ar an gClár Deiridh.
Rinne an Chomhairle Cathrach maoirseacht ar fhorbairt an fheidhmchláir Vótáil.ie,
ardán an-slán ar a soláthraítear bunachar sonraí láraithe amháin de thoghthóirí agus
lena n-áirítear tairseach féinseirbhíse, rud a thugann an deis don phobal a gcuid sonraí
toghcháin féin a bhainistiú agus a sheiceáil.

Ionadaíocht Áitiúil /
Ceannaireacht
Shibhialta

Bronnadh Saoirse Oinigh Chathair Bhaile Átha Cliath ar Jim Gavin mar aitheantas ar an
gcion ollmhór a rinne sé do Chathair Bhaile Átha Cliath maidir le Spórt agus Seirbhís sa
Saol Poiblí.
Reáchtáladh Fáiltiú Cathartha arna óstáil ag an Ard-Mhéara Paul McAuliffe i dTeach an
Ard-Mhéara chun Cuairt Stáit Uachtarán na Gréige, an tUasal Prokopis Pavlopoulos, a
cheiliúradh.
I mí an Mheithimh 2020, bhronn an tArd-Mhéara Tom Brabazon Gradam Laoch COVID-19
ar chúigear duine as Baile Átha Cliath
Mar aitheantas dóibh siúd atá ag obair i seirbhísí túslíne, bhronn an tArd-Mhéara Hazel
Chu Gradam Ard-Mhéara gach mí le haghaidh na gcatagóirí seo a leanas:
• Deireadh Fómhair 2020, Tithe Altranais
• Samhain 2020, Foireann Iompair
• Nollaig 2020, Foireann Seirbhísí Ospidéil · Eanáir 2021, Foireann Mhiondíola
• Feabhra 2021, Foireann Leighis an Ospidéil · Márta 2021, Seirbhísí Éigeandála

Caidreamh leis na
Meáin agus
Cumarsáid

Rinne an Oifig Caidrimh Meán an méid seo a leanas a bhainistiú
• 1,900 fiosrúcháin ó na meáin
• 180 preasráiteas
• 91 fógra nuachtáin
agus d’oibrigh sé le daoine eile chun feachtais a chur chun cinn, lena n-áirítear; Tacaigh le
do Ghnó Áitiúil, Bí Gníomhach, Fan Sláintiúil, Cathair Bhaile Átha Cliath, Oscailte do Ghnó,
#CircleCity, Do Leabharlann, Breathnaigh níos Dlúithe agus faisnéis phoiblí agus feachtais
#HoldFirm na Roinne Sláinte agus FSS COVID-19
Rinneadh athdhearadh suntasach ar shuíomh gréasáin www.dublincity.ie, ag glacadh cur
chuige níos dírithe ar an gcustaiméir. Forbraíodh Straitéis nua do na Meáin Shóisialta
agus tháinig na meáin shóisialta chun bheith ina n-uirlis atá ag éirí níos tábhachtaí chun
cumarsáid a dhéanamh le daoine ar fud na cathrach.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

67

An Roinn Tithíochta agus
Seirbhísí Pobail
PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

ÉACHTAÍ / BUAICPHOINTÍ DO 2020

Aonaid tithíochta
na n-údarás áitiúil
a chothabháil agus
a fheabhsú

Iarratais ar dheisiúchán a fuarthas: 61,712
Athchóirithe ar áitribh fholmha: 922
Meán-am a ghlac sé ón dáta a raibh an áit chónaithe folamh go dtí an dáta ar thosaigh an
tionóntacht: 18.5 seachtain
Síntí míchumais: 8 Síntí plódúcháin: 3
Oiriúnuithe, lena n-áirítear cithfholcadáin, rampaí agus ardaitheoir staighre: thart ar 200.
Oibreacha Cothabhála Pleanáilte curtha i gcrích:
• Oibreacha Feabhsúcháin Comharsanachta: Teach Markievicz agus O’Carroll Villas
• Cláir Oibre um Fheabhsúchán Dín: Cúirt Sheridan, Plás Blackhall, Cúirt Marmion, &
Clós Shaileoige · Oibreacha ar Chéimeanna: Rae na Poibleoige, Plás Courtney, Cnoc an
Bhunreachta, Cúirt an Chladaigh, Bóthar an Gharráin
• Oibreacha Athchóirithe: Ascaill Marsfield, Bóthar Chnocán an Tobair
• Suiteálacha Fuinneoige: 50 + aonad ar fud na cathrach
• Uasghrádú Aláraim Dóiteáin: 1,200 + aonad ar fud na cathrach
• Aeráil Mheicniúil Suiteáilte: 400 + suiteáilte ar fud na cathrach.
• Teiliméadracht Chaidéil: Suiteáilte i 23 choimpléasc
• Cothabháil Draenála: 28 suíomh
Rinneadh oibreacha um Fheabhsú Éifeachtúlachta Fuinnimh ag 35 áitreabh, rud a chur
feabhas suntasach ar fheidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh agus cáilíocht beatha na
gcónaitheoirí.

Clár Caipitil
Tithíochta

Críochnaíodh forbairtí nua, ag seachadadh 124 aonad nua tithíochta sóisialta san iomlán:
• Baile Scriobail (70)
• Gairdíní San Treasa (54)
Forbairtí nua ar an láithreán:
• Gairdíní Uí Dhuibheannaigh (56)
• Sráid Moss (22) · Plás Sheáin Foster (30)
• Sráid Dhoiminic (72)
• Corr na Móna (61)
Is iad suíomhanna an Chláir Mear-Thógála Thoirtmhéadraí:
• Gleann an Tobair, Séipéal Iosóid (71)
• Sráid Bonham (57)
• Sráid Chorcaí / Sráid an tSeomraigh (55)
• Bóthar Bhun Raite, An Chúlóg (78)
Beart 2 Toirtmhéadrach:
• Cúirt Chaisleán na Croma (Céim 1)
• Baile Átha Cliath 10 (120),
• Baile na Coille, Baile Átha Cliath 5 (36),
• An Slád Mór (42),
• Abhantrach na Canálach Móire (80);
• Cúirt San Aindriú (43),
• Belcamp B, Baile Átha Cliath 17 (12),
• Bóthar Rafters, Cromghlinn (45),
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Críochnaíodh 240 éadáil agus seachadadh 81 aonad Cuid V.
Chuir Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (CCTanna) na tionscadail seo a leanas ar fáil:
• Cúirt Bhaile Shéamais (12),
• Bóthar Loch Con, Baile Átha Cliath 10 (4),
• Sráid Dorset, Baile Átha Cliath 1 (9),
• Páirc na Sailí, Baile Átha Cliath 11 (2),
• Plás Dominic, Baile Átha Cliath 1 (9),
• Ascaill San Aignéas, Baile Átha Cliath 12 (53),
• Cúirt Dhún Chromail, Baile Átha Cliath 12 (11),
• Sráid Dorset, Baile Átha Cliath 1 (9)
• Sráid Eachroma, Baile Átha Cliath 7 (4)
• Bóthar na Trá Thuaidh (3)
• Páirc na Camóige, An Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12 (5)

Caighdeáin a
fhorfheidhmiú
maidir le cíos san
earnáil
phríobháideach

Ó mhí an Mhárta, d’fhonn leanúint ar aghaidh le hiniúchadh a dhéanamh ar áitribh agus
a chinntiú gur chomhlíon siad na caighdeáin riachtanacha forbraíodh agus cuireadh i
bhfeidhm Clár Cigireachta Fíorúil nua agus nuálaíoch.
I rith na bliana rinneadh iniúchadh ar 2,224 teaghais agus fuarthas go raibh 1,737
neamhchomhlíontach ar an gcéad iniúchadh. Rinneadh 3,020 iniúchadh san iomlán, lena
n-áirítear athchigireachtaí, agus bhí 1,794 díobh fisiceach agus 1,226 fíorúil.
I ngach cás inar aithníodh neamhchomhlíonadh rinneadh beart forfheidhmithe iomchuí. Mar
chéad chéim seoladh 1,761 Litir Feabhsúcháin agus rinneadh obair leantach air seo agus
seirbheáladh 465 Fógra Feabhsúcháin nuair ba ghá. Seirbheáladh 10 Fógra Toirmisc freisin.
Faoi dheireadh na bliana tugadh 3,446 teaghais suas go caighdeán, lena gcinntítear tithe
níos sábháilte agus níos sláintiúla do thionóntaí.

Clár um Íocaíocht
Cúnaimh
Tithíochta (ÍCT)

Thacaigh an Chomhairle Cathrach le 1,655 teaghlach breise tríd an gClár ÍCT in 2020. Ba
é líon iomlán na dtionóntachtaí ÍCT a cruthaíodh ó mhí Mhárta 2017 go deireadh mhí
na Nollag 2020 ná 5,630. Próiseáladh níos mó ná 6,000 leasú ar thionóntachtaí ÍCT agus
aistríodh 374 faighteoir forlíonta cíosa chuig ÍCT.
Cé gur mhéadaigh an t-éileamh ar thacaíocht ÍCT le linn 2020 laghdaíodh na hamanna
próiseála ó 4-6 seachtaine roimh COVID-19 go 2-3 seachtaine faoi dheireadh 2020

Measúnú,
leithdháileadh
agus aistriú
tithíochta

Ar an meán rinneadh 150 Iarratas ar Thithíocht Shóisialta a mheas agus a chruthú in
aghaidh na seachtaine. Leithdháileadh 1,735 san iomlán.
D’aithin an Measúnú bliantúil ar Riachtanais Tithíochta Sóisialta breis agus 15,000
iarratasóir tithíochta aonair.

Bainistíocht ar
chíosanna
tithíochta

Rinneadh athbhreithniú agus glacadh le samhail Cíosa Tithíochta na Comhairle Cathrach
le linn 2020. Lean an measúnú iomlán ar 24,800 cuntas cíosa thar thréimhse dhá bhliain
in 2020. Tháinig ardú níos lú ar riaráistí cíosa in 2020 ná an bhliain roimhe sin.
• Bailíodh €92,273,801 ioncam cíosa
• Eisíodh 36,937 litir rabhaidh
• Fuarthas 3 ordú seilbhe
• Eisíodh 52 rabhadh tionóntachta
• Tarchuireadh 125 cuntas chuig an Rannóg Dlí chun Orduithe Seilbhe a lorg
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Cóiríocht atá
sonrach don lucht
siúil

Cuireadh i gcrích 9 dtionscadal caipitil faoin gClár um Chóiríocht don Lucht Siúil 2019
- 2024. Cuireadh i gcrích Suirbhéanna Reachta Cóiríochta don Lucht Siúil ar gach
teach. Tá iarratas seolta chuig Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann le haghaidh
measúnaithe ar oibreacha a sainaithníodh. Rinneadh seirbhísiú, athsholáthar nó
athnuachan ar threalamh sábháilteachta dóiteáin ar gach láithreán.
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Soláthraíodh 2 shuíomh féinleithlisithe sealadacha do phobal an Lucht Siúil,
leithdháileadh 16 theach do theaghlaigh Lucht Siúil agus 9 réadmhaoin folamh faoin gClár
Sonrach don Lucht Siúil.
Cuireadh soláthairtí uisce reatha ar fáil do níos mó ná 70 teaghlach den Lucht Siúil
agus naisc leictreacha nua le 38 teaghlach. Tá clár cuimsitheach um bhaint dramhaíola i
bhfeidhm faoi láthair ar an 18 láithreán.
Obair Shóisialta

Fuair an tSeirbhís Oibre Sóisialta ar Dhualgas, a cuireadh ar fáil go heisiach ar an bhfón
le linn dianghlasála COVID-19, 2,883 glao. Bhí 35-40 cás ar an meán ag Oibrithe Sóisialta
agus bhí liosta feithimh ag gach foireann. Fuarthas 596 iarratas ar Fhorais Shóisialta
Eisceachtúla san iomlán in 2020.
Leanann Oibrí Sóisialta Sinsearach i ról Ionadaí na nÚdarás Áitiúil Náisiúnta san Oifig
Náisiúnta um Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) ag obair i
gcomhpháirtíocht le Gardaí, an tSeirbhís Promhaidh, TUSLA agus an tSeirbhís Phríosúin le
sainchúram chun ciontóirí gnéis ardriosca a bhainistiú sa phobal

Scéim Cóiríochta
ar Cíos (RAS) agus
an Clár Léasaithe
Sóisialta

Choinnigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 879 réadmhaoin RAS le linn 2020 agus
rinne sí 224 iniúchadh lena n-áirítear Athnuachan Conartha agus gearáin Tionóntaí.

Iasachtaí
Tithíochta agus
Ceannach
Tionóntaí

•
•

Deontais Tithíochta

Íocadh 976 deontas san iomlán de luach €,207,302.80 ar fud na scéimeanna deontais
um Oiriúnú Tithíochta, Cúnamh Soghluaisteachta agus Cúnamh Tithíochta do Dhaoine
Scothaosta. Ceadaíodh 575 Iasacht breise de luach de thart ar€4,432,726.

Seirbhísí do
Dhaoine gan
Dídean

Ag deireadh mhí na Nollag 2020 bhí 755 teaghlach i gcóiríocht éigeandála, an figiúr
míosúil is ísle ó mhí na Nollag 2015. Ba é líon na dteaghlach a bhí ina gcónaí in óstáin ag
deireadh mhí na Nollag agus 181, an líon is lú teaghlach i gcóiríocht óstáin ó mhí Mheán
Fómhair 2014.

Tháinig méadú ar líon na n-íocaíochtaí a rinneadh le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe
in ionad Forlíonadh Cíosa do Thionóntaí a bhfuil cónaí orthu in áitribh a maoiníodh faoin
Scéim Cúnaimh Chaipitiúil de bharr athruithe ar an bhForlíonadh Cíosa. Tá méadú tagtha
ar fhaighteoirí ó thart ar 670 ag deireadh 2019 go dtí níos mó ná 1000 ag deireadh na
bliana 2020.

•

Eisíodh 99 morgáiste ar luach de €20,691,190
Fuarthas 55 Iarratas ar an Scéim Ceannaigh Incriminteach Tionóntaí agus thug 25
tionónta ceannach dá dtithe chun críche faoin Scéim seo
Fuarthas 230 Iarratas ar Scéim Iasachta Baile um Atógáil Éireann agus ceadaíodh 99
iarratas

Thacaigh Oifigigh Tacaíochta Tithíochta le 42 duine aonair (2 lánúin) a bhfuil cónaí orthu
i gcóiríocht éigeandála chun bogadh isteach i dtionóntachtaí ÍCT (20) agus Tithíocht
Shóisialta (20) do Dhaoine gan Dídean.
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I Ráithe 4 2020, bhí plean tacaíochta gníomhach i bhfeidhm ag 2,900 duine fásta a bhí ina
gcónaí i gcóiríocht éigeandála. Cuireadh cosc ar 1,557 teaghlach san iomlán in 2020 dul
gan dídean. Soláthraíodh sciathadh ó COVID-19 don chuid is mó de dhaoine gan dídean
atá i mbaol mar aon le seirbhís tástála tiomnaithe, atreorú agus iompar chuig saoráidí
féinleithlisithe.
Leis an athrú ar mhargadh na réadmhaoine mar thoradh ar COVID-19 tugadh deis
d’Fheidhmeannas do Dhaoine gan Dídean Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) líon
suntasach árasán féinchuimsitheacha a fháil sa chathair ar chonarthaí gearrthéarmacha,
rud a lig don DRHE bogadh teaghlaigh as óstáin isteach i gcóiríocht níos oiriúnaí.

Ionchuimsiú agus
Imeascadh
Sóisialta

Ba é an luach iomlán ar fud na ndeontas pobail uile ón gComhairle Cathrach a ceadaíodh
agus a moladh i dtosach do 2020 ná €879,650. Rinneadh athbhreithniú ar an Scéim
Deontas Pobail bliantúil chun tionchair COVID-19 a chur san áireamh ar dheiseanna chun
an raon seirbhísí, gníomhaíochtaí agus imeachtaí a moladh le cinneadh a dhéanamh go
luath in 2020. San athbhreithniú aithníodh deontais inmharthana le haghaidh seirbhísí,
gníomhaíochtaí agus imeachtaí agus tháinig sé ar an gconclúid go ndéanfaí suim dheiridh
mholta de €572,476 a dháileadh ar 691 deontóir.

Coiste Forbartha
Pobail Áitiúil
(CFPÁ)

Le linn 2020 tháinig an cúigear Fheidhmitheoir Cláir SICAP le chéile agus d’oibrigh siad
le 4,795 duine aonair agus 523 grúpa pobail áitiúil ar fud na Cathrach. Rinne an CFPÁ
maoirseacht agus riaradh ar an gClár Feabhsúcháin Pobail agus ar Chiste Éigeandála
COVID-19.
Go déanach in 2020, leithdháileadh €117,246 ar CFPÁ Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath faoin dara babhta de Chiste Éigeandála COVID-19 a sheol an Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail. Cuirfidh an dara babhta maoinithe seo deontais ar fáil do ghrúpaí
iarratasóirí faoi dhá chatagóir (a) seirbhísí agus oibríochtaí a oiriúnú mar fhreagairt ar
réaltacht nua COVID-19 in 2021 agus (b) baint níos mó a bheith acu le feachtas an Rialtais
‘Coinnigh Slán’.
D’éirigh leis an CFPÁ € 246,050 a fháil faoin gCiste Éire Shláintiúil agus faoin gCiste
Meabhairshláinte Pobail 2019-2021. Cuireadh gníomhartha Éire Shláintiúla faoi
pharaiméadair ainmnithe Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i gcrích go rathúil
ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath. Ghlac na pobail áitiúla go hiomlán leis na tionscnaimh
um Athrú don Saol agus chríochnaigh siad a gclár iomlán roimh shrianta COVID-19 i mí an
Mhárta 2020.
Faoin gciste gníomhaíochta Meabhairshláinte Pobail bronnadh maoiniú ar Pavee Point.
Le linn na srianta COVID-19 shroich siad teagmháil leis an lucht Siúil i gCathair Bhaile
Átha Cliath ag scaipeadh ábhair sábháilteachta criticiúla. Rinneadh tionscnaimh fhisiciúla
Rannpháirtíocht Phobail a rolladh amach go luath in 2020, ansin díríodh ar thacaíocht ar
líne le linn srianta níos doichte COVID-19.
Níos déanaí in 2020 cheap an Chomhairle Cathrach Comhordaitheoir Sláintiúil na
hÉireann agus thosaigh sí le comhordaitheoirí Líonra Náisiúnta Éire Shláintiúil. I mí na
Samhna 2020 scaoileadh maoiniú nua rialtais mar Ciste Athléimneachta Pobail tríd an
tionscnamh Éire Sláintiúil agus bronnadh €107,560 ar CFPÁ Chathair Bhaile Átha Cliath.
Aithníodh tionscnaimh chriticiúla ar fud na cathrach faoi na paraiméadair ainmnithe atá
leagtha amach ag FSS Cúram Sláinte agus cuireadh tús le go leor díobh seo go déanach i
2020 agus leanfaidh siad ar aghaidh in 2021.
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Sábháilteacht
Struchtúr &
Áiteanna

Lean an Rannóg um Fhoirgnimh Contúirteacha ag soláthar seirbhíse gan bhriseadh 24/7 i
rith 2020
• Freastalaíodh ar 197 teagmhas / imeacht a bhain le foirgneamh contúirteach (DB) ·
• Eisíodh 61 Fógraí um Fhoirgnimh Chontúirteacha mar thoradh air

Cosaint Shibhialta

•

Oibriú na Seirbhíse
Dóiteáin

Tháinig méadú mór ar ghlaonna a bhain le míochaine mar gheall ar thionchar tosaigh
na paindéime i mí an Mhárta 2020. Mar thoradh air seo rinne Ionad Cumarsáide Réigiún
an Oirthir (ERCC) 15,572 glao a phróiseáil i mí an Mhárta rud a chiallaíonn gurb í an mhí
gníomhaíochta ba ghnóthaí i rith na bliana le méadú de 13% ar ghlaonna a próiseáladh i
rith mhí an Mhárta 2020.

· Chuir níos mó ná 120 oibrí deonach Cosanta Sibhialta 7,200 uair ar fáil chun tacú le
hiarrachtaí COVID-19
• Chuir 42 Oibrí Deonach Cosanta Sibhialta 312 uair d’obair dheonach ar fáil chun
Daoine ar Iarraidh a chuardach.
• Chuir níos mó ná 90 Oibrí Deonach Cosanta Sibhialta 2,122 uair d’obair dheonach ar
fáil d’imeachtaí Pobail laistigh de na hÚdaráis Áitiúla.
B’ionann an caiteachas a thabhaigh an Chosaint Shibhialta in 2020 agus €1,412,129

Phróiseáil an ERCC 173,961 glao éigeandála 112/999 agus slógadh acmhainní chuig
96,289 eachtra agus mar thoradh air sin slógadh 142,651 fearas i rith na bliana. Bhuaigh
ardáin meán sóisialta
Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath dhá ghradam ag gradaim na Meán Sóisialta
Náisiúnta
• An úsáid is fearr as Twitter ag Comhlacht Stáit
• Na Meáin Shóisialta is Fearr ag Comhlacht Stáit
Cosc Dóiteáin

Fuarthas agus próiseáladh 1,136 iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta Dóiteáin. Chuaigh
an Córas Bainistíochta Rialaithe Foirgníochta (BCMS), a chruthaigh an Oifig Náisiúnta um
Rialú Foirgníochta, beo i mí Iúil 2020 chun iarratais ar líne ar Dheimhniú Sábháilteachta
Dóiteáin a chumasú.
In 2020, rinneadh an chuid is mó de ghníomhaíochtaí Sábháilteachta Dóiteáin Pobail
ar ardáin meán sóisialta Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (BDBÁC). Chuir BDBÁC
sábháilteacht Dóiteáin Pobail chun cinn i rith na bliana le béim bhreise ar Sheachtain
Náisiúnta Sábháilteachta Dóiteáin 2020. I gcomhfheachtas idir Aonad Cumarsáide DFB
agus an Rannóg um Chosc Dóiteáin don tseachtain Náisiúnta um Shábháilteacht ó
Dhóiteán, lasadh i ndearg os cionn 70 foirgneamh agus struchtúr feiceálach i gcathair
agus i gcontae Bhaile Átha Cliath san oíche le linn na seachtaine, chun béim a chur ar
shábháilteacht dóiteáin.
Coimisiúnaíodh físeán comhpháirteach um Shábháilteacht Oíche Shamhna leis an nGarda
Síochána a cuireadh chun cinn ar líne agus a cuireadh ar fáil do scoileanna ar fud na
tíre. Rinneadh comhfheachtas sábháilteachta ar bhóithre a scannánú leis an Údarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre chun dul i ngleic leis an méadú ar bhásanna ar bhóithre
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Cathair Bhaile Átha
Cliath Thuaidh

Lean Oifigí Ceantair Thuaidh na Cathrach ag soláthar seirbhísí lárnacha a bhaineann le
Bainistíocht Eastáit Tithíochta, Forbairt Pobail, Bainistíocht Fearainn Phoiblí, seirbhísí do
Chomhairleoirí agus comhordú seirbhíse na Comhairle Cathrach ar leibhéal áitiúil.
Lean Bainistíocht Eastáit Tithíochta agus Bainistíocht Fearainn Phoiblí ag soláthar
gnáthsheirbhíse agus iad ag teacht ar shaincheisteanna breise maidir le hiompar
frithshóisialta agus dumpáil mhéadaithe faoi seach. Chuir an Oifig Ceantair tacaíochtaí ar
fáil do na daoine ba leochailí sa tsochaí a ndeachaigh COVID-19 i bhfeidhm orthu, lena
n-áirítear:
• Glao Pobail
• Athoscailt na Cathrach - Meitheamh agus Nollaig · Straitéis Cumarsáide na Meán
Sóisialta Cathair Thuaidh
•
Idirghabhálacha ríochta poiblí - iompar inbhuanaithe agus troscán sráide

Cathair Bhaile Átha
Cliath Theas

Lean Oifigí Ceantair na Cathrach Theas ag soláthar seirbhísí lárnacha a bhaineann le
Bainistíocht Eastáit Tithíochta, Forbairt Pobail, Bainistíocht Ríochta Poiblí, seirbhísí do
Chomhairleoirí agus comhordú seirbhíse na Comhairle Cathrach ar leibhéal áitiúil.
Trí theagmhálacha pobail a shlógadh d’fhreagair na hOifigí Ceantair na riachtanais nua
a sainaithníodh sa phobal, go háirithe na baill níos sine agus níos leochailí sa phobal.
Athraíodh gníomhaíochtaí ar líne, le cláir ar nós ‘Holding it Together Apart’, tionscadal
forbartha pobail atá dírithe ar chabhrú le daoine a bhfolláine choirp, spioradálta agus
mheabhrach a choinneáil slán agus iad féin a leithlisiú sa bhaile le COVID-19.
Bhí foireann na Ríochta Poiblí an-ghnóthach i rith na bliana.
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Cothabháil Bóithre

Seachadadh Clár Oibreacha Bliantúla ar luach €12.5m: athdhromchlú agus/nó atógáil
25km den charrbhealach; 14km de chosáin a dheisiú / agus a athnuachan, timpeall 4km
de lánaí bus agus rothar roinnte.
Réitigh an Chomhairle Cathrach breis agus 6,700 fiosrúchán ó chustaiméirí agus iarratais
ar sheirbhís cothabhála bóithre agus deisíodh os cionn 5,200 locht agus guaise ar an
ngréasán bóithre. Deisíodh agus/nó rinneadh 416 locht agus guaiseacha criticiúla laistigh
de 24 uair an chloig óna dtaifeadadh.
Mar chuid den Chlár Cothabhála Geimhridh leagadh grean ar 300 ciliméadar den
ghréasán bóithre ar aon ócáid is tríocha ar leithligh.
Cuireadh deireadh le húsáid luibhicíd bunaithe ar ‘gliofosáit’ i gcóireáil fiailí ar an ngréasán
bóithre.

Soilsiú Poiblí

Tuairiscíodh 2,809 locht soilsithe poiblí agus rinneadh 82.5% de dheisiúcháin ar an meán
laistigh den chreat ama de 10 lá.
Eisíodh cáipéisí tairisceana chun tús a mórchlár uasghrádaithe Soilsithe Poiblí ar fud na
cathrach agus lampaí LED atá tíosach ar fhuinneamh a athsholáthar.

Clár Caipitil
Bóithre

•
•
•

•
•
•
•

Athchumrú acomhal Lána Bhaile Bhúiséir críochnaithe i mí na Nollag 2020.
Conradh bonneagair Shaileoige bronnta · Táthar ag súil go gcuirfear tús i R2
2021 le Scéim Phríomhshráid Bhéal Maighne agus Ascaill Bhéal Maighne - an
Príomhchonradh agus go gcuirfear i gcrích é i R3 2023.
Droichead Oscailte Iompair Phoiblí na Dothra - réamhdhearadh agus dréacht
Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (TMTT) beagnach críochnaithe. Tá
an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) ag cónascadh an tionscadail seo leis an tionscadal
BusConnects.
Tá tús curtha le Measúnú Tairisceana droichead agus coisithe ag an Iosta.
Cearnóg Shráid Grafton Oibreacha Shráid Clarendon críochnaithe i mí Iúil 2020.
Oibreacha Feabhsúcháin Sráide na Life - Doiciméid iomlána deartha agus tairisceana
á n-athbhreithniú.
Cearnóg Bharra an Teampaill - críochnaíodh réamhoibreacha cumasúcháin, ag
athsholáthar príomhphíopaí uisce, i mí Iúil 2020
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Bainistíocht
Tráchta &
Sábháilteacht ar
Bhóithre

•
•
•
•
•
•
•
•

Oscailt Chéim 2 na Canálach Ríoga i mí an Mheithimh 2020 do choisithe agus do
rothaithe lena n-áirítear gné páirce líneach agus pontún nua
Tugadh freagra ar na dúshláin soghluaisteachta de bharr COVID-19 trí bhearta a chur
i bhfeidhm ar fud na cathrach chun scaradh sóisialta agus bealaí rothair sábháilte
cosanta a sholáthar
D’eagraigh muid sraith trialacha do choisithe i gceantar Shráid Grafton chun athoscailt
na cathrach a éascú
D’oibrigh sé le gnóthaí chun spás breise cosáin a sholáthar le haghaidh bia lasmuigh ·
Suiteáil criosanna scoile nua ag iliomad scoileanna ar fud na cathrach
Eisíodh tairiscint don tionscadal feabhsúcháin um siúlóid, rothaíocht, iompair phoiblí
agus fearainn poiblí i gCluain Tarbh
Eilimintí de scéim eatramhach bhealaigh Rothaíochta na Life suite ar na Céanna
Thuaidh
Comhairliúchán poiblí maidir leis an luasteorainn réamhshocraithe a bheith ag 30 kph
i gCathair Bhaile Átha Cliath
Rinneadh 91.74% de na feithiclí a dhíchlampáil laistigh d’uair an chloig ón íocaíocht a
fháil agus rinneadh 99.7% a dhíchlampáil laistigh de dhá uair an chloig
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Uisce Éireann

Cur i gcrích sásúil ar spriocanna sa Phlean Seirbhíse Bliantúil faoin gComhaontú Leibhéal
Seirbhíse le hUisce Éireann

Oibríochtaí agus
Cothabháil Uisce
Dromchla

Lean an Chomhairle ag deisiú agus ag cothabháil an ghréasáin uisce dromchla agus ag
seachadadh seirbhíse éifeachtaí um ghlanadh silteán agus fuarthas 987 iarratas seirbhíse
le linn 2020 agus rinneadh iniúchadh ar 100% de na silteáin laistigh den chreat ama 4/5 lá.

Flood Risk
Management

•
•
•
•
•

Scéim Cosanta Tuilte Campshires Theas de luach €5m i bhfeidhm
Balla tuile RDS na Dothra de €2m i bhfeidhm · Ceapadh Comhairleoirí do Chéim 3 na
Dothra o Chluain Sceach go Droichead Orwell
Scéim Maolaithe Tuilte an Phoitéil ag Cuid 10 Céim an Cheadaithe Pleanála ·
Comhairleoirí Céim 2 Abhainn an Bhaid ceaptha. Oiriúnú ar athrú aeráide réamhmheasta go dtí an bhliain 2100 corpraithe i ngach scéim tuile
Cuireadh feabhas ar rabhadh agus monatóireacht tuile le níos mó ná 50
monatóireacht i mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Idirchaidreamh níos dlúithe le Met Éireann agus údaráis áitiúla chomharsanacha

Cáilíocht Uisce
Dromchla

Ag obair chun a chinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí reachtúla faoin reachtaíocht
ábhartha maidir le truailliú, agus chun cáilíocht uisce a chothabháil agus a fheabhsú. In
2020:
• Fuarthas agus freagraíodh 216 gearán
• Tógadh 1,500 sampla eisiltigh trádála
• Tógadh 804 sampla truaillithe
• 17 grúpa de shamplaí Creat-Treoir Uisce tógadh as 5 abhainn
• Tuairiscíodh agus freagraíodh 40 eachtra fuíolluisce
• Tógadh 150 sampla imscrúdaithe ar thruailliú
• Tógadh 110 sampla den Chanáil Mhór
• Rinneadh imscrúdú ar 1,174 mí-nasc

Cáilíocht Uisce
Snámha

Ainmnítear Cnocán na Gainimhe agus Trá Chnocán Doirinne le haghaidh snámha faoi
na rialacháin agus tá sé beartaithe 20 sampla a thógáil ag gach láthair le linn an tséasúir
snámha (1 Meitheamh - 15 Meán Fómhair). Tógadh, anailísíodh agus tuairiscíodh thart ar
180 sampla sceidealta don GCC.
Eisíodh 7 dToirmeasc Snámha Sealadach agus 2 Réamh-Rabhadh le linn shéasúr snámha
2020. Chuaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i dteagmháil agus i gcomhairle leis
an GCC agus FSS le linn gach eachtra ar cháilíocht uisce snámha.

Ceadúnú

Bhí 12 shaoráid ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ceadúnaithe faoi Alt 4
(sceitheadh díreach chuig uiscí) agus Alt 16 (sceitheadh chuig séarach uisce dromchla)
den Acht um Thruailliú Uisce 1977, arna leasú.
Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 19 iarratas eisiltigh trádála ó Uisce Éireann.
Rinne an Chomhairle 15 moladh a mheas agus a dhéanamh d’Uisce Éireann maidir le
hiarratais ar cheadúnas Alt 16 (lena scaoileadh chuig séaraigh bhréan). Rinneadh 1,500
sampla eisiltigh trádála san iomlán agus rinneadh measúnú orthu chun comhlíonadh na
gcoinníollacha ceadúnais a chinntiú.

76

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Seirbhísí Comhshaoil
PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

ÉACHTAÍ / BUAICPHOINTÍ DO 2020

Oibríocht Saoráidí
Aisghabhála &
Athchúrsála

D’fhan suíomhanna Áiseanna Cathartha agus Ionaid Beartaithe oscailte den chuid is
mó de thréimhse na paindéime ag cur ar chumas saoránach leanúint ar aghaidh le
hathchúrsáil a dhéanamh ar bhonn freagrach.
Próiseáladh níos mó ná 22,000 tonna d’ábhair in-athchúrsáilte ag saoráidí CCBÁC,
agus gloine a bhí i 12,300 tonna díobh. Tugadh isteach toilleadh méadaithe de
Bhainc Athchúrsála Teicstíle ag 3 ionad lárionaid agus tugadh isteach an glacadh le
dramhthrealamh leictreach agus leictreonach beag (DTLL) chuig 7 n-ionad beir leat.
Leanadh le beochan na mBanc Buidéal ag 7 n-áit ar fud na cathrach.

Bainistíocht
Bruscair

I rith 2020, i measc na dtionscnamh leanúnach chun dul i ngleic le bruscar sa Chathair,
bhí:
• tionscnaimh chun dul i ngleic le ceist salachar madraí lena n-áirítear feachtas meán
Feasachta ar Shalú ag Madraí
• na hAchtanna um Thruailliú Bruscair agus Fodhlíthe a fhorfheidhmiú chun Bruscar a
Chosc agus a Rialú
• cur i bhfeidhm na bhFodhlíthe a leasaíodh le déanaí maidir le Dramhaíl Teaghlaigh
agus Tráchtála a Stóráil, a Chur i Láthair agus a Scaradh
• tionscadail a chur chun cinn agus a fhorbairt laistigh de Thionscnamh Frithdhumpála
na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, le 5 thionscadal maoinithe agus
comhordaithe sa Chathair · cláir oideachais agus feasachta bruscair
• comhordú an Chláir Freagartha Oíche Shamhna a raibh níos mó ná 600 tonna
d’ábhar atreoraithe ó shuíomhanna tine chnámh féideartha.
Seoladh tionscnamh athchúrsála ar an tsráid ‘Circle City’ sa chathair agus cuireadh
25 araid athchúrsála ar fáil i lár na cathrach i gcomhar leis an gcarthanas comhshaoil
Hubbub.
D’éirigh leis an gComórtas Comharsanachta na Cathrach a chur i gcrích trí rannpháirtíocht
le pobail ar thionscnaimh chomhshaoil trí aistriú go Formáid Ceantair-Bhunaithe mar
gheall ar shrianta COVID-19, agus bhí 2 bhuaiteoir sa chomórtas Mhórtas Áite - Bailte
Slachtmhara Dhomhnach Broc agus Ardeaglais Naomh Pádraig.
Tugadh isteach Plean Bainistíochta Bruscair Nua 2020 - 2022 do Chathair Bhaile
Átha Cliath agus cuireadh tús le comhoibriú le hinstitiúidí Tríú Leibhéal ar thaighde ar
shaincheisteanna dramhaíola, dumpála agus bruscair.

Glanadh Sráide

Lean an clár Grádú Sráide le feabhsúcháin ar ghráid a bronnadh ar fud na cathrach.
Rinneadh 1,317 suirbhé. Baineadh scóir Grád A agus B amach i níos mó ná 80% de
na sráideanna a ndearnadh a ghrádú. Leathnaíodh an clár chuig láithreacha bainc
athchúrsála.
Leanadh leis an tionscadal múirínithe duille le breis agus 800 tonna d’ábhar á aisiompú
chuig múirín.
Tugadh isteach dhá fheithicil nua leictreach a dhéantar a luchtú ar thaobh na feithicle agus
trí veain maoirseoirí leictreachais breise. Cuireadh samhlacha leictreacha in ionad gach
séidire duille peitril, cuireadh innill níocháin leictreacha in ionad innill níocháin díosail san
iosta agus rinneadh triail ar fholúsglantóir láimhe leictreacha
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Feabhsaíodh úsáid na meán sóisialta chun feasacht ar gach saincheist a bhaineann le
bainistíocht agus seirbhísí dramhaíola a chur chun cinn agus a ardú. Ar chuntas twitter @
dubcityenviro, foilsíodh níos mó ná 700 tvít ag bailiú os cionn 2 mhilliún imprisean poiblí ar
ábhair dramhaíola/bruscair agus athchúrsála
Tugadh tacaíocht do níos mó ná 4,500 glantachán pobail ar fud na cathrach agus dúnadh
agus críochnaíodh 95% de na 35,000 iarratas ar sheirbhís do chustaiméirí a fuair na
Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola ag deireadh 2020.

Pleanáil
Bainistíochta
Dramhaíola

Rinneadh raon feachtais oideachais agus feasachta a sheachadadh go rathúil le linn 2020
lena n-áirítear:
• Feachtais Náisiúnta Feasachta (COVID-19, Frithdhumpáil, Cosc ar Dhramhaíl)
• Mí Athúsáide Náisiúnta · Clár Oiliúna Geilleagar Ciorclach MODOS do Ghnó
• Feachtas Cupáin Chomhfhiosaigh chun deireadh a chur le cupáin caife aonúsáide
I measc na bpríomhéachtaí eile bhí:
• Comhordú ar Leanúnachas Gnó san Earnáil Dramhaíola le linn COVID-19
• Clár chun feabhsúchán Líonadh Talún Stairiúil a chur chun cinn
• Staidéar Náisiúnta ar Láithreáin Áiseanna Cathartha a fhoilsiú
• Tuarascáil ar an gCumas Náisiúnta um Dhramhaíl Tógála agus Scartála a fhoilsiú
Le linn 2020 d’oibrigh an Oifig Náisiúnta um Loingsiú Tras-Teorann (NTFSO) go dlúth
leis an Tionscal, leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus le húdaráis
inniúla eile ar fud na hEorpa lena chinntiú go raibh lastais dramhaíola in ann oibriú gan
bhriseadh mar thoradh ar COVID-19. Lean NTFSO le hiniúchtaí calafoirt trí theaglaim de
nósanna imeachta iniúchta cianda agus cuairteanna ar an láthair nuair a mheastar gur gá
sin. Ghlac an NTFSO páirt i nGrúpa Gníomhaíochta Dramhaíola Ardleibhéil a bhunaigh an
Rialtas chun maoirseacht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thagann chun cinn le linn na
paindéime
In 2018 ainmníodh an NTFSO mar phríomhúdarás i gceannas don tionscadal Eorpach
ar Éifeachtaí an Toirmisc Iompórtála Shíneach ar Bhainistiú Stuama Comhshaoil ar
Dhramhaíl Phlaisteach. Bhí an dara céim den tionscadal seo sceidealta do 2020 agus
rinneadh cigireachtaí ar láithreáin spriocdhírithe i gceann scríbe idirnáisiúnta. Mar
thoradh ar an bpaindéim, b’éigean na cigireachtaí saoráide seo a chur siar. D’úsáid NTFSO
an t-am a tugadh don obair seo chun treoir nua a dhréachtú do chigirí a fhéadfaidh
údaráis inniúla ar fud na hEorpa a úsáid le haghaidh iniúchtaí maidir leis na ceanglais
nua maidir le honnmhairiú dramhaíola plaisteacha faoin gcomhaontú Basel. Le linn 2020
rinneadh obair ullmhúcháin ar thionchar Brexit agus ba é an toradh a bhí air
ná go raibh onnmhaireoirí in ann leanúint ar aghaidh ag onnmhairiú más rud é go raibh
an páipéarachas ceart i bhfeidhm acu tar éis an 1 Eanáir 2020.
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Rialacháin
Dramhaíola,
Monatóireacht &
Forfheidhmiú

Rinneadh iniúchtaí maidir leis na scéimeanna tionscnaimh um fhreagracht táirgeoirí
éagsúla le haghaidh Boinn Dramhaíola, Leictreachais Dramhaíola, Pacáistiú agus
Feithiclí Deireadh Saoil. Rinneadh athbhreithniú ar 385 Plean Dramhaíola Tógála agus
Scartála agus freagraíodh dóibh chun cleachtas ceart a chinntiú ó thaobh forfheidhmiú
dramhaíola agus forfheidhmiú pleanála de. ·
• Eisíodh 25 Fógra Pionóis Seasta
• Fuarthas 326 gearán agus rinneadh iad a imscrúdú
• Dúnadh 288 gearán
• Tá 38 gearán fós gan réiteach
• Cuireadh 6 chomhad cúirte forfheidhmithe agus 2 chomhad cúirte TFS isteach, agus
ní raibh aon láithreacht ós comhair na cúirte mar gheall arCOVID-19

Truailliú Aeir agus
Torainn

Tá ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath sínithe leis an bhFeachtas ‘Breathe Life’
de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) ag gealladh go gcomhlíonfaidh siad
leibhéil treoirlíne cháilíocht aeir EDS faoi 2030
Seoladh suíomh gréasáin tiomnaithe de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
le haghaidh rochtain fhíor-ama ar mhonatóireacht aer comhthimpeallach agus torainn i
gCathair Bhaile Átha Cliath ag comhdhlúthú gach monatóireacht aeir a rinne an EPA agus
líonra monatóireachta aeir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus rinneadh é seo a
leathnú le linn 2020.

Bainistíocht Fhlít

Lean Bainistíocht Fhlít ar aghaidh ag aistriú flít tráchtála díosail éadroim na Comhairle
chuig feithiclí leictreacha nuair ab indéanta agus inmharthana déanamh amhlaidh. As
na 25 feithicil a fuarthas in 2020, feithiclí leictreacha ab ea 21 díobh. Anois tá 41 feithicil
leictreach ag an gComhairle ina flít.

Athrú Aeráide

Bhuaigh an Chomhairle Cathrach Gradam Fuinnimh ÚFIÉ 2020 as ‘Ceannaireacht san
Earnáil Phoiblí’, mar aitheantas ar an tacaíocht ó Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus dul chun cinn déanta ag an eagraíocht
maidir le dul i ngleic leis an 5 Phríomhréimse um Ghníomhú ar son na hAeráide:
Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Tuilte, Nádúr agus Acmhainní.
Faoi dheireadh 2019 bhí coigilteas fuinnimh de 36.5% seachadta ag an gComhairle
Cathrach ó chuir sí tús lena haistear fuinnimh, ag dul thar a sprioc do 2020 de 33%
bliain roimh ré. I measc na gconarthaí nuálacha chun cuspóirí a bhaint amach bhí
ceannródaíocht ar úsáid Conarthaí Feidhmíochta Fuinnimh. Lean an Chomhairle uirthi
ag cur feabhais ar a cuid cleachtas bainistíochta fuinnimh, ag eagrú agus ag cur córais i
bhfeidhm chun ár lorg carbóin a thomhas ar bhealach níos fearr agus tús á chur againn
le pleanáil le haghaidh ár spriocanna 2030. In 2020 freisin bunaíodh Fochoistí CPS ar
Ghníomhaíocht Aeráide agus Cáilíocht Aeir.
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Oifig Réigiúnach
um Ghníomhú ar
son na hAeráide
(CARO)

I measc na n-éachtaí lárnacha faoin gclár oibre CARO in 2020 bhí:
• Tugadh cúnamh do cheithre fhoireann Gníomhaíochta Aeráide Údaráis Áitiúla Bhaile
Átha Cliath chun na chéad tuarascálacha bliantúla ar dhul chun cinn do Phleananna
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide a chomhlánú i gcomhar le Codema
• Rolladh amach de chlár Oiliúna Gníomhaíochta Aeráide an Údaráis Áitiúil (ÚÁ) i
gcomhar le Grúpa Stiúrtha Oiliúna Náisiúnta na Gníomhaireachta Bainistíochta
Rialtais Áitiúil (GBRÁ) / ÚÁ
• Tugadh cúnamh d’údaráis áitiúla le tionscadail réigiúnacha gníomhaíochta aeráide a
fhorbairt m.sh. Straitéis Feithiclí Leictreacha údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath
• Treoir agus cáipéisí ábhartha maidir le Gníomhaíocht Aeráide ullmhaithe mar
Mhaoiniú Gníomhaíochta Aeráide, Criosanna Dícharbónúcháin, Flít Feithiclí
Leictreacha agus luchtú
• Cuidigh Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CBCC) / GBRÁ le hullmhú
Straitéise ÚÁ mionsonraithe um Ghníomhú ar son na hAeráide agus an Cás Gnó
gaolmhar
• Rinneadh ionadaíocht ar an earnáil rialtais áitiúil in Oiriúnú Aeráide agus Earnála
Náisiúnta ábhartha le haghaidh cruinnithe chur chun feidhme agus tionscadail
Taighde
• Bealaí cumarsáide CARO Náisiúnta a fhorbairt lena n-áirítear suíomh gréasáin CARO
(Seoladh foirmiúil 2021)
• Tionscnaimh rannpháirtíochta saoránach a fhorbairt ar leibhéil náisiúnta agus áitiúla
mar shampla Clár Clubanna Glasa CLG

Ceadúnú um
Thaibhsiú Sráide

Eisíodh 204 cead taibheora sráide agus 14 cead cuairteora in 2020. Eisíodh 25 fógra
rabhaidh in 2020.

Feidhmiú na
Seirbhíse Maor
Madraí

B’ionann líon iomlán na madraí chun dul isteach sa phóna ó limistéar na Comhairle
Cathrach agus 182.
• Cuireadh 103 chuig ionad tarrthála
• Tugadh baile nua do 7 madra
• Rinneadh 56 a éileamh óna n-úinéirí
• Cuireadh 4 chun báis
• Fuair 1 bás de chúiseanna nádúrtha

Seirbhís um
Chapaill a Rialú

Gabhadh 42 capall le linn 2020
• Cuireadh 29 chun báis
• Rinneadh 3 chapall a éileamh óna n-úinéirí
• Tugadh baile nua do 6 chapall
• Tá 4 chapall á choinneáil faoi láthair mar gheall ar imscrúduithe leanúnacha Garda

Margaí & Trádáil
Ócáideach a Oibriú

Tá thart ar 260 páirc ainmnithe do Thrádáil Ócáideach sa Chomhairle Cathrach. Rinne
thart ar 23% de thrádálaithe ainmnithe a gceadúnais a athnuachan in 2020.
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Oibríochtaí Rothar
Gan Stáisiún

Shábháil oibríochtaí fruilithe rothar gan stáisiún coibhéis beagnach 200 tonna in
astaíochtaí carbóin in 2020.
Bronnadh an dara ceadúnas oibreora fruilithe rothar gan stáisiún ar Moby. Anois tá flít
de 140 rothar leictreach ar fáil ag Moby le fruiliú poiblí. Leanann Bleeper ar aghaidh lena
gcuid oibríochtaí rathúla le 450 rothar ar fáil le fruiliú poiblí agus tháinig méadú de 125%
go c.76, 000 ar bhallraíocht.
Soláthraíodh 744 seastán páirceála breise ar an tsráid ag 152 áit ag seachadadh 1,488
spás páirceála nua do rothair agus baineadh 406 rothar tréigthe ó shráideanna na
Cathrach.

Troscán Sráid

Deonaíodh síneadh tosaigh saor in aisce de 6 mhí do gach ceadúnas troscáin sráide (187)
mar aon le síntí leanúnacha ar feadh thréimhsí srianta COVID-19.
Eisíodh ceadanna troscáin sráide sealadacha COVID-19 saor in aisce do 62 gnó a
éascaíodh trí idirghabhálacha nuálacha ar an ríocht phoiblí ar nós tógála nua amach ar an
gcosán agus úsáid de bhánna páirceála.
Rinneadh níos mó ná 750 iniúchadh aonair in 2020 agus mar thoradh air sin seirbheáladh
34 fógra rabhaidh, 4 aistriú troscáin sráide neamhúdaraithe agus 1 diúltú athnuachana
ceadúnais

Boird Fógraíochta
a Cheadúnú

•
•
•
•

Deonaíodh 4 cheadúnas ó mhí Mheán Fómhair 2019
Rinneadh níos mó ná 3,000 iniúchadh agus idirghabháil aonair
Eisíodh 276 fógra rabhaidh oifigiúil
Gabhadh 18 Bord Fógraíochta ó 16 ghnó
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Pleanáil Don
Todhchaí

In 2020 cuireadh tús leis an athbhreithniú ar an bPlean Forbartha reatha agus ullmhaíodh
an Plean Forbartha nua do 2022 go 2028. Le linn 2020, rinneadh taighde cúlra chun
ullmhúchán an pháipéir Saincheisteanna Straitéiseacha a mhúnlú agus chun straitéis
chumarsáide a bhunú don phróiseas comhairliúcháin.
Foilsíodh dhá pháipéar saincheisteanna straitéiseacha agus dhá pháipéar cúlra chun
aird a tharraingt ar an athbhreithniú sa réimse poiblí. Ar an suíomh gréasáin freisin tá
gearrthóg físe faisnéise ar cad is plean forbartha ann, agus ar an dara ceann taispeántar
conas aighneacht a dhéanamh. In éineacht leis seo bhí úsáid leanúnach as cuntais meán
sóisialta na Comhairle chun aird rialta a tharraingt ar an bpróiseas comhairliúcháin agus
ar na cúig sheimineár sceidealta d’Eanáir 2021.
Lean seachadadh tithíochta agus deonú ceadanna atá comhsheasmhach le beartas an
Phlean Forbartha, ag tabhairt torthaí dearfacha atá ag síorfheabhsú. I gcomparáid idir
R3 2019 agus R3 2020 taispeántar méaduithe ar fud na gcatagóirí go léir. Chonaic an
Chomhairle Cathrach méadú de 18% ar láithreáin le cead, méadú de 65% ar aonaid le
cead, méadú de 103% ar láithreáin ghníomhacha (ó 33 go 67) agus méadú de 110%
ar aonaid atá á dtógáil ó 2,497 aonad go 5,249 aonad . Is ionann an scála méadaithe
seo agus/nó sáraíonn sé na rátaí méadaithe a fheictear don tréimhse chéanna ama i
rith 2018 go 2019, rud a léiríonn, in ainneoin COVID-19, go bhfuil leibhéil mhéadaithe
ghníomhaíochta á ndéanamh sa Chathair maidir le freastal ar éileamh tithíochta in 2020.
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Pleananna Ceantair
Áitiúil (PCÁ) /
Criosanna
Forbartha Straitéisí
(CFS) / Pleananna
Eile

Leanadh le cur i bhfeidhm Scéim Pleanála Chrios Forbartha Straitéisí na Lotaí Thuaidh agus
Duga na Canálach Móire (Dugthailte CFS) le CCBÁC mar Ghníomhaireacht Forbartha.
Iarratas pleanála deonaithe chun oibreacha a chumasú chun Céim 1 a éascú de
sheanláithreáin Buidéal Gloine na hÉireann agus Fabrizia, Iarthar an Phoill Bhig. Is éard atá
san fhorbairt atá beartaithe ná sráideanna, iompar, bonneagar seirbhísí uisce agus fóntais,
ríocht phoiblí, spásanna taitneamhachta poiblí agus tírdhreachú sealadach de láithreán
scoile.
Lean Scéim CFS Ghráinseach Ghormáin ag cur le méid na forbartha le roinnt ceathrúna
móra á dtógáil anois.
Cuireadh tús le cur chun feidhme Phlean Ceantair Áitiúil Gort na Silíní / An Pháirc Thiar
in 2020 nuair a bunaíodh an Grúpa Forfheidhmithe Tras-Roinne (CDIG) chun tacú le
seachadadh 2,200 go 3,000 teach nua, spás fostaíochta agus fiontraíochta, áiseanna pobail
agus áineasa.
Tá PCÁ Cluain Ghrífín/ Béal Maighne á chur i bhfeidhm i gcónaí agus deonaíodh raon
ceadanna nua in 2020, lena n-áirítear:
• Lár an Bhaile
• Meánscoil agus bunscoil shealadach le haghaidh 1,000 dalta
• Bóthar Mhullach Íde - tógáil ar 150 árasán
Tugadh faoi Straitéis Forbartha Inse Chór Chill Mhaighneann (KIDS). Leantar le PCÁ Bhaile
Munna a chur chun feidhme chun athghiniúint an cheantair a chur i gcrích.
Chuir an Chomhairle Cathrach ceithre iarratas faoi bhráid na Roinne Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta ar mhaoiniú faoi Ghlao 2 den Chiste Athghiniúna agus Forbartha
Uirbí (URDF) do cheithre Limistéar Coincheapa.
Faoi láthair tá cúig phlean Réimse Poiblí dírithe ar réimsí ar leith de Chathair - Plean Ráithe
Shráid Grafton, Plean Ríochta Poiblí na nDugthailte, Máistirphlean Lár na Cathrach, Plean
Ríochta Poiblí Bharra an Teampaill agus an dréachtphlean Ríochta Poiblí do Limistéar na
Margaí.
Thosaigh Just Eat dublinbikes a 11ú bliain oibríochta, le níos mó ná 65,000 ball fadtéarmach.

Bainistíocht
Forbartha

Eisíodh 2,286 cinneadh pleanála san iomlán in 2020 agus rinneadh 82% díobh laistigh
de 8 seachtaine ón iarratas a fháil. Eisíodh cinntí chun deontas a thabhairt i 88% de na
cásanna agus diúltaíodh 12% de na cinntí.
• Fuarthas 2,470 iarratas pleanála
• Tionóladh 265 comhairliúchán réamhiarratais
• Tionóladh 90 comhairliúchán réamhiarratais le forbróirí maidir le Forbairtí
Straitéiseacha Tithíochta (FST) beartaithe
• Tionóladh 40 comhairliúchán réamhiarratais eile leis an mBord Pleanála maidir le
forbairtí FST
• Ghlac an Bord Pleanála le 31 iarratas FST
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Forfheidhmiú
Pleanála

Lean an Chomhairle Cathrach ag soláthar freagra phrais agus éifeachtaigh ar ghearáin
a fuarthas maidir le forbairt neamhúdaraithe ar fud na cathrach chomh maith leis an
reachtaíocht nua um Ligean Gearrthéarmach a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú.
Forfheidhmiú Ginearálta
• Comhaid ar osclaíodh - 1,003
• Líon na gcigireachtaí a rinneadh – 1368
• Litreacha Rabhaidh a Eisíodh - 928
• Fógraí Forfheidhmithe a Eisíodh - 155
• Imeachtaí Dlí a Tionscnaíodh– 43
• Cásanna a Réitíodh - 849
Ligean Gearrthéarmach
• Comhaid ar osclaíodh - 573
• Líon na gcigireachtaí a rinneadh - 969
• Litreacha Rabhaidh a Eisíodh - 573
• Fógraí Forfheidhmithe a Eisíodh - 10
• Imeachtaí Dlí a Tionscnaíodh- 3
• Cásanna a Réitíodh - 399

Rialú Tógála

Ag coinneáil leibhéil ard iniúchta ar thionscadail tógála nua agus ag cinntiú go
gcomhlíontar na riachtanais rialaithe foirgníochta agus na rialacháin tógála, dhéileáil an
Chomhairle Cathrach le:
• 1,038 aighneacht fógra um thosach feidhme
• 468 Deimhniú Comhlíonta maidir le Cur i gCrích curtha isteach
• 379 iarratas ar dheimhniú rochtana míchumais
Rinneadh cigireacht ar níos mó ná 69% de na foirgnimh nua ar fad a fógraíodh a bheith
ag tosú ar an láithreán ina raibh 608 iniúchadh ar láithreáin tógála gníomhacha agus bhí
226 iniúchadh dírithe ar shábháilteacht ó dhóiteán. Seirbheáladh 2 fhógra forfheidhmithe
agus tionscnaíodh 1 ionchúiseamh achomair.
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Bainistíocht
Maoine & Diúscairt
Maoine

Lean an Chomhairle ag bainistiú a punann réadmhaoine agus a toradh cíosa go
héifeachtach trí:
• Bainistíocht ar 2,600 léas, le cíos bliantúil de thart ar €9m
• Cur chun cinn leanúnach ar dhiúscairt Cíosanna Talún Baile
• Rannpháirtíocht ghníomhach le drochfhéichiúnaithe chun riaráistí a laghdú trí
chomhaontuithe tráthchoda
• Tarchur líon beag cásanna chuig an Rannóg Dlí chun imeachtaí dlí a eisiúint
• Rannpháirtíocht le léasaithe a ndeachaigh an phaindéim COVID-19 i bhfeidhm orthu
chun faoiseamh cíosa a dheonú ar feadh tréimhsí nuair nach raibh gnáth-thrádáil
indéanta
Príomhghnóthachtálacha maidir le diúscairtí agus éadálacha maoine:
• Aontaíodh Prótacal chun láithreáin a dhiúscairt a mheastar a bheith i ndóthain do
riachtanais na Comhairle Cathrach leis na Baill Tofa.
• Leanadh le clár cuíchóirithe chun líon na léasanna a bhainistítear go gníomhach a
laghdú.
• Leanadh den obair ullmhúcháin ar aistriú comhlimistéar in Ionaid Chomharsanachta
Bhaile na mBall chuig a gCuideachtaí Bainistíochta de réir an Achta um Fhorbairtí IlAonad 2011, lena n-áirítear clár na n-oibreacha feabhais riachtanacha a sainaithníodh
i Suirbhéanna Reachta.
• Cuireadh i gcrích aistriú na gcomhlimistéar d’fhorbairt Chearnóg Ráth Maonais chuig
an gCuideachta Bainistíochta de réir an Achta um Fhorbairtí Il-Aonaid 2011.
• Chuaigh an diúscairt beartaithe ar Óstán agus Stáisiún Cumhachta Pigeon House ar
aghaidh go Céim 2.

Seandálaíocht,
Caomhnú agus
Oidhreacht

•
•
•
•

Cuireadh 12 struchtúr leis nó tá siad á gcur le Taifead ar Dhéanmhais Chosanta (RPS)
Measadh agus tuairiscíodh ar 456 comhad iarratais phleanála
Rannpháirtíocht ag cruinnithe réamhphleanála um Fhorbairt Tithíocht Straitéiseach
(30) agus ullmhú tuarascálacha ar ocht n-iarratas chuig an mBord Pleanála
Cuireadh ionchur caomhnaithe ar fáil ar phríomhthionscadail bhonneagair lena
n-áirítear Metrolink, Bus Connects agus an Síneadh Dart

As na 118 Déanmhas Cosanta ar an gClár Foirgnimh i mBaol.
• 30 foirgneamh faoi réir iniúchta
• Eisíodh 4 Fhógra Contúirte
• 12 fhoirgneamh ina mbíonn an t-úinéir i mbun cainteanna leis an gComhairle
• Tá 4 thogra curtha isteach
• Tugtar cead pleanála beo do 21 foirgneamh
• Cuireadh 3 fhoirgneamh nua leis an gclár
• Athchóiríodh 3 cinn tar éis Fógra Contúirte a sheirbheáil
Cuireadh tús leis an bpróiseas chun Plean Oidhreachta nua a ullmhú don Chathair.
Tairgeadh oibreacha caomhnaithe ar Bhalla na Cathrach ag an gCé Adhmaid agus
bronnadh conarthaí, agus rinneadh oibreacha Chéim 1 (samplaí) agus reáchtáladh
comhairliúcháin reachtúil agus do pháirtithe leasmhara. Tionóladh imeacht Chéim 2 do
pháirtithe leasmhara um Stair Bhéil an Ché Adhmaid ar líne.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

85

PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

ÉACHTAÍ / BUAICPHOINTÍ DO 2020

Bainistíocht
Ghníomhach Talún

Agus í ag iarraidh go réamhghníomhach an tréigean sa Chathair a dhíothú d’eisigh an
Chomhairle 201 fógra iontrála beartaithe chun láithreán a áireamh ar Chlár na Láithreán
Folamh agus rinne sí 157 aighneacht a fháil agus a phróiseáil maidir leis na hiontrálacha
beartaithe seo. Bhí 54 láithreán ar Chlár na Láithreán Folamh.
Fuair an Chomhairle go héigeantach 37 Cúirt Thomas, Sráid Thomáis, Baile Átha Cliath
8 a thugann líon iomlán na suíomhanna a fuarthas go héigeantach ó 2017 go 24. Ina
theannta sin rinneadh éadálacha straitéiseacha maoine trí chomhaontú ag láithreán
2.8 acra ar Bhóthar Bhanú, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7 chun tithíocht phoiblí agus
Athfhorbairt Amharclann na Mainistreach a fhorbairt.

An Oifig Náisiúnta
um Rialú
Foirgníochta &
Faireachas
Margaidh Náisiúnta

Leathnaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a ról mar an príomhúdarás áitiúil don
Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta a bheith ina hOifig Náisiúnta Faireachais Margaidh
freisin.

Sonraí faoi Scéim
Ranníocaíochta
Forbartha na
Comhairle
Cathrach agus na
ranníocaíochtaí a
bailíodh in 2020

Le halt 48 den Acht um Pleanáil & Forbairt, 2000, arna leasú, cuirtear ar chumas Údarás
Pleanála coinníollacha a cheangal le ceadanna pleanála a deonaíodh a éilíonn go n-íocfaí
ranníocaíocht i leith bonneagair phoiblí agus saoráidí atá chun leasa na forbartha.

Próiseáladh 11,796 Fógra um Thosach Feidhme trí chóras bainistíochta rialaithe
foirgníochta NBCO (BCMS), mar aon le próiseáil 5,317 ceist ó chustaiméirí agus scaipeadh
nuachtlitreacha ráithiúla chuig an earnáil.

Ghlac an Chomhairle Cathrach le Scéim Ranníocaíochta Forbartha reatha Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2020-2023 i mí an Mhárta 2020 tar éis an athbhreithnithe ar
an scéim roimhe seo. Baineann an scéim nua le gach cead pleanála a deonaíodh tar éis
1 Aibreán 2020 agus maidir le ceadanna atá ann cheana a deonaíodh roimh an dáta seo
nach bhfuil tosaithe fós.
In 2020 bailíodh €22 milliún san iomlán ó ranníocaíochtaí forbartha i dtreo bonneagair
agus áiseanna poiblí
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Oibríochtaí
Saoráidí Fóillíochta

Faoi Leibhéal 3 COVID-19 srianta d’oscail na hionaid le seirbhís shrianta agus líon srianta.
Faoi shrianta leibhéal 5 dúnadh na hionaid go léir cé is moite de rochtain ar Sheirbhísí
Feighlíochta Leanaí agus Óige (má chuirtear ar fáil iad inár saoráidí).

Feidhmiú na
Seirbhíse
Leabharlainne &
Cartlainne

D’éirigh le seirbhísí leabharlainne freagairt do na dúshláin shuntasacha a bhaineann le
seachadadh leanúnach seirbhíse le linn na paindéime:
• Tabhairt isteach de sheirbhís comhrá beo ‘iarr ar leabharlannaí’
• Athraíodh fócas na hoibre chuig seachadadh digiteach agus ar líne de sheirbhísí:
o 146 físeán bunaidh, 324,512 amharc ar na meáin shóisialta, níos mó ná 238
imeacht idirghníomhach (taifeadta), sroicheadh de 2,675,746.
• Méadú ar chaiteachas ar ábhar digiteach agus ar úsáid ábhair dhigitigh:
o Méadú 125% ar úsáid ríomhleabhar, ríomhfhuaime, agus ríomhirisí.
• Seirbhís seachadta baile a thabhairt isteach do dhaoine scothaosta / leochaileacha:
o 800 beartán leabhar agus 4,000 earra seachadta.
• Féile Staire Bhaile Átha Cliath: Féile ar líne a sheachadadh
o 46 imeacht le tinreamh agus amhairc iomlána de 16,866.
• Gradam Liteartha Bhaile Átha Cliath: imeacht dámhachtana ar líne:
o 4,000+ lucht féachana ar fhógraí gearrliosta sruthaithe agus buaiteoirí.

Oibríochtaí Limistéar
Fóillíochta Allamuigh
Seirbhísí
Páirceanna agus
Tírdhreacha

Ghnóthaigh an Chomhairle Cathrach 11 dámhachtain Brait Ghlais bunaithe ar dheachleachtas idirnáisiúnta do bhainistíocht páirceanna. Fuarthas gradaim agus moladh
ó Institiúid Tírdhreacha na hÉireann as tionscadail a seachadadh le dhá bhliain anuas
lena n-áirítear Páirc Weaver, Straitéis Glasaithe NEIC, Páirc Naomh Audoen, Ardeaglais
Theampall Chríost.
Cuireadh 3,588 crann san iomlán (2,170 fuip crainn agus 1,418 crann níos mó) a
léiríonn 96 speiceas agus 44 géineas. Cuireadh straitéisí glasaithe i bhfeidhm i gceantair
a sainaithníodh sa Straitéis Páirceanna agus Spáis Oscailte mar na háiteanna leis na
riachtanais is mó, lena n-áirítear na Líbeartaí, Lárchathair an Oirthuaiscirt (NEIC) agus
Bóthar na gCloch.
Bailíodh suas le 2,000 tonna bruscair / dramhaíola ó bhoscaí bruscair agus i gcothabháil
páirceanna agus bailíodh 216 tonna d’ábhar tine chnámh. Suiteáladh 80 bosca bruscair
Big Belly gréine-chumhachta chun na 400 bosca bruscair atá ann a fhorlíonadh.
Reáchtáladh Rití Páirce thar 10 seachtaine agus ghlac 24,626 seanóir agus 3,022 páiste óg
páirt ann
Forbraíodh Páirc Scátála, Páirc Le Fanu, Baile Formaid agus tá sé á bhainistiú anois ag
Seirbhísí Óige Bhaile Formaid
Cuireadh i gcrích athnuachan agus uasghrádú Pháirc Chuimhneacháin Stardust, Ard
Aidhin.
Choimisiúnaigh an tionscnamh Dealbhóireacht Bhaile Átha Cliath saothar nua i bPáirc
Chill Dónáin, Páirc Naomh Áine (dealbh tírdhreacha); Cearnóg Mhargadh na Feirme
Íochtarach; Páirc an Phobail, Baile Formaid; Déanfar Páirc na dTor agus dealbh sealadach
a choimisiúnú freisin don Phlionta Uí Chonaill, plionta folamh taobh amuigh de Halla na
Cathrach.
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Bithéagsúlacht

Rinne Suirbhé Coillearnach Uirbeach agus Fálta Sceach Chathair Bhaile Átha Cliath in 2020
nuashonrú ar Shuirbhé Fálta Sceach na Cathrach ó 2006 agus táirgeadh Treoir Ghearr ar
Thrí Choillearnach Chathair Bhaile Átha Cliath ar na coillearnacha i bPáirc na dTor, i bPáirc
Naomh Áine agus i bPáirc Ghleann na Tulchann.
Cuireadh i gcrích Léarscáil Ghnáthóg Chathair Bhaile Átha Cliath ag soláthar faisnéise
cuimsithí ar gach gnáthóg ar fud na cathrach, a chuirfidh bonn eolais faoi Phlean
Gníomhaíochta Bithéagsúlachta na Cathrach agus Plean Forbartha na Cathrach.
Comharthaíocht Phailneora: Le comhlánú a dhéanamh ar na hathruithe ar chórais
ghearradh, scéimeanna méadaithe plandála a thacaíonn le pailineoirí agus deireadh a chur
le gliofosáit ó bhainistíocht spáis ghlais, forbraíodh comharthaíocht nua leis an líne ‘Leave
Them Bee’ chun feasacht a mhúscailt i measc an phobail. Suirbhé ar Mhamaigh Chathair
Bhaile Átha Cliath: Críochnaíodh an chéad suirbhé córasach ar bhroic gráinneoga agus
pigmithe ar fud 10 bpáirc i gCathair Bhaile Átha Cliath. Déanfar torthaí an tsuirbhé a chur
chun cinn in 2021.
I mí Feabhra, rinne Lá Domhanda Bogaigh ceiliúradh ar imeachtaí lasmuigh, lena n-áirítear
faire éan ar Oileán an Bhulla le Cairde Éanlaith Éireann; An Cladach a Iniúchadh leis an
Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta; siúlóidí bogaigh a iniúchadh i ndeisceart Bhá Bhaile
Átha Cliath le Coastwatch; agus tumadh lochán leis an gCumann Heipiteolaíoch i bPáirc
an Athar Uí Choileáin. Ghlac bithéagsúlacht páirt i mBaile Munna Níos Fearr le crainn agus
plandaí a phlandáil le grúpaí scoile.
Tearmann Dúlra Oileán an Bhulla Thuaidh: In 2020, cuireadh dréachtphlean Gníomhaíochta
20 pointe faoi bhráid an Choiste Ceantair Lár Thuaidh chun eolas a thabhairt faoi na
gníomhartha atá beartaithe don todhchaí chun cuspóirí bainistíochta fadteármacha a
bhaint amach go dtí 2025. Mheall clár saorálaíochta caomhantais Oileán an Bhulla Thuaidh
37 oibrí deonach nua chun an croíghrúpa de 18 oibrí deonach atá ann a chomhlánú.
Ionad Fionnachtana Bhá Bhaile Átha Cliath UNESCO: Tar éis aiseolais a fuarthas agus
cruinnithe breise le páirtithe leasmhara, tá na tograí dearaidh don Ionad Fionnachtana mar a
cuireadh i láthair roimhe seo á leasú chun na tuairimí agus na hábhair imní a ardaíodh a léiriú.

Feidhmiú Hallaí
Spóirt / Staidiam
agus Áiseanna
Pobail

Chun a chinntiú go gcomhlíontar srianta agus treoirlínte Leibhéal 3 COVID-19 bhí sé
riachtanach réamh-áirithint a dhéanamh. Faoi shrianta leibhéal 5 dúnadh na hionaid go
léir cé is moite de rochtain ar Sheirbhísí Feighlíochta Leanaí agus Óige (i gcás go gcuirtear
ar fáil iad inár saoráidí) atá díolmhaithe ó dhúnadh.

Spórt agus Áineas

Lean an Chomhairle ar aghaidh ag cur spórt agus gníomhaíocht choirp chun cinn trí
ardáin ar líne a úsáid agus ranganna faoin aer a reáchtáil. Tugadh isteach 9 bhfíseán
aclaíochta ar líne lena n-áirítear cleachtaí spraoi teaghlaigh, ranganna Chair Yoga agus
DanceFit do dhaoine de gach aois agus cumas.
Tháirg an Chomhpháirtíocht Spóirt agus Folláine dhá leabhrán, “Fan sa Bhaile, Fan
Gníomhach, Fan Sláintiúil” agus “Tosaímid ag Bogadh” chun tacú le daoine fásta níos
sine aclaíocht a dhéanamh ar bhealach sábháilte. Bhí níos mó ná 2,000 rannpháirtí sa
chlár Tolg go 3k, 6 seachtaine. Cuireadh srian mór leis an imeacht suaitheanta bliantúil
Sportsfest Bhaile Átha Cliath, Spóirt agus Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath in 2020. Ba é
buaicphointe na seachtaine ná “Biongó Bí Gníomhach”.
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Dánlann Hugh
Lane

Dearadh agus seachadadh clár suntasach oibre ar líne le linn 2020:
Taispeántas Worlds without End:
• Turas fíorúil ar thaispeántas cruthaithe ar an suíomh gréasáin
• Catalóg ar líne
• Catalóg chlóite
• 13 Caint agus Comhrá Ar Líne Seachadadh
2 Sheimineár Gréasáin agus 149 caint, cúrsa agus léacht ar Oideachas Ar Líne. Cuireadh i
gcrích 15 tionscadal zoom@hughlanegallery do bhunscoileanna ar líne.
I mí na Nollag 2020, foilsíodh cuireadh chuig tairiscintí le haghaidh athchóiriú gailearaí
•
•
•

Imprisean Twitter: 3,544,524
Imprisean Instagram 1,498,870
Imprisean Facebook 922,874

Bhí 2,000 radharc ar an meán ag ceolchoirmeacha ar líne ag Sunday@Noon ar
fud Facebook agus YouTube, reáchtáladh 14 cheolchoirm in 2020. Ainmníodh na
ceolchoirmeacha ar líne Sunday@Noon don duais iomráiteach Prix Europa don tsraith
ceoil raidió is fearr
Halla na Cathrach

D’óstáil an Rotunda roinnt imeachtaí suntasacha lena n-áirítear searmanais dámhachtainí
agus ceolchoirmeacha, lena n-áirítear 82 searmanas bainise i rith na bliana

Arts Office

•
•
•
•
•
•

Féilte agus
Imeachtaí

Bronnadh Deontais Ealaíon de €550k.
Dáileadh Maoiniú Bliantúil Éire Ildánach agus Spreagadh Iúil.
Clár bunaithe ar Dhugthailte Cruthaitheacha.
Seachadadh Ealaín Leanaí i Leabharlanna ar líne.
Rinneadh Féile Bhliain Nua na Síne, Féile Idirnáisiúnta Litríochta, Oíche BhaileCeoil
agus Cultúir agus Cruinniú na nÓg a sheachadadh ar líne.
Seachadadh Clár Gailearaí Lab i leaganacha ar líne agus i bhfad i gcéin go sóisialta

Mar gheall ar COVID-19 agus treoirlínte sláinte poiblí cuireadh an chuid is mó d’imeachtaí/
féilte lasmuigh ar ceal do 2020. D’éirigh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath clár
imeachtaí ar líne/fíorúla a sheachadadh ar nós Hotter Than July, Wood Quay Summer
Sessions, Busker Fleadh, Féile Bram Stoker (i gcomhpháirtíocht le Fáilte Ireland) agus
Laethanta Inbhuanaithe.
Reáchtáladh Soilse Geimhridh 2020 i rith mhí na Nollag ag soilsiú foirgneamh/
sainchomharthaí timpeall Bhaile Átha Cliath agus bhí sainchomharthaí nua ann freisin
ar nós na nDugthailte agus an Ospidéal Mater. Don dara bliain as a chéile, do Shoilse an
Gheimhridh 2020, bhí 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,
Droichead Samuel Beckett, Halla na Cathrach agus Ospidéal an Mater. Thacaíomar freisin
le himeachtaí/féilte/fíorúla ar líne ar nós Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath, Féile Scannán
Idirnáisiúnta GAZE, agus Féile Idirnáisiúnta Litríochta i measc nithe eile.
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Cuideachta Cultúir
Chomhairle
Cathrach Bhaile
Átha Cliath

Chríochnaigh agus sheol Cuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an
Iniúchadh Cultúrtha do Bhaile Átha Cliath. Thosaigh an Chuideachta Cultúir ag bailiú CásStaidéir Tionchair ar Ghníomhartha Cultúrtha i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Oibreoidh an tionscadal seo ar fud 12 rannán sa Chomhairle Cathrach chun tionchar
obair na Comhairle ar fud na cathrach a léiriú le cónaitheoirí i dtionscadail chultúrtha i
gcoitinne, agus i dtionscadail rannpháirtíochta go sonrach.
Tá 14 Sráid Henrietta fós dúnta don phobal mar gheall ar COVID-19. Cruthaíodh sraith
pacáistí agus gníomhaíochtaí acmhainní scoile a fhreagraíonn don churaclam don
Bhunscoil, don Teastas Sóisearach, don Idirbhliain agus don Ardteist agus tá siad ar fáil
anois trínár suíomh gréasáin.
Beairic Richmond - .Forbraíodh dhá thuras rialta nua faoin aer agus cuireadh leo leis
an gclár, Turas Siúlóide Beairic Richmond chuig Chill Mhaighneann agus Turas Reilig an
Droichid Órga. Cuireadh tús leis an gCónaitheacht Chruthaitheach @ Beairic Richmond,
an chéad staraí cónaitheach do Leanaí i gcomhpháirtíocht le Leabharlanna Chathair
Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2020.

Béilí Scoile

Thar ceann 4 Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath, d’fhógair an Chomhairle Cathrach
Tairiscint chun Creat-Chomhaontú Páirtí Aonair a bhunú chun ceapairí, torthaí agus
bainne a sholáthar agus a sheachadadh don Scéim Béilí Scoile Uirbeacha 2019 - 2020.
Lorgaíodh luachan freisin maidir le Soláthar agus Seachadadh Anraith Cócaráilte (Fuar)
do Scoileanna Náisiúnta faoin Scéim Anraith don tréimhse Deireadh Fómhair 2019 go dtí
Aibreán 2020.

Branda Áite Bhaile
Átha Cliath &
dublin.ie

Bhí an feachtas ‘Oscailte don Nollaig’ ar bun chun tacú le siopaí, bialanna agus caiféanna
i lár na cathrach i rith mhí na Nollag. Spreag an feachtas an pobal chun filleadh ar an
gcathair go sábháilte. Rinne scannánú ar fhíseán, ina raibh guthú ó Stephen James Smith
agus ceol ón mbanna áitiúil as Baile Átha Cliath, Hudson Taylor, sa chéad seachtain tar éis
an dhianghlasála chun an chathair a thaispeáint. Go dtí seo, tá beagnach 72 míle amharc
faighte ag an bhfíseán.
Leag an Feachtas #StaySafe béim ar thábhacht sábháilteacht COVID-19 i lár na cathrach.
12 Lá den ‘A Christmas Carol’ I gcomhar le Teach an Ard-Mhéara & d’óstáil an tArdMhéara 12 fhíseán ina raibh a lán daoine mór cáiliúla ag léamh caibidil dhifriúil de scéal
Charles Dickens, ‘A Christmas Carol’.
Reáchtáladh feachtas chun lucht féachana Branda Áite Bhaile Átha Cliath a mhéadú ar fud
ardáin meán sóisialta (Facebook, Twitter & Instagram) i rith 2020:
• 14.5 míle ar Facebook
• 13 míle ar Twitter
• 3 míle ar Instagram
Ag obair le soláthraithe inbhuanaithe, tá earraí nua brandáilte lena n-áirítear leabhair
nótaí, málaí, clúdaigh suíochán rothar agus scáthanna fearthainne á bhfáil.
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Forbairt & Cur Chun
Cinn Eacnamaíoch

I gcomhar leis an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta rinne Cruinniú Mullaigh
Athshocraithe Bhaile Átha Cliath 2020 breithniú ar conas Baile Átha Cliath níos fearr a
athshocrú agus a athchruthú tar éis na paindéime domhanda COVID-19. Ina theannta
sin, thacaigh an Chomhairle Cathrach le téarnamh na Cathrach trí thaighde suntasach
ar thionchar socheacnamaíoch COVID-19 ar fud na cathrach, agus straitéisí téarnaimh
a fhorbairt chun an chathair a athoscailt agus a atógáil. Thacaigh an Chomhairle le
gnó Bhaile Átha Cliath freisin trí raon deontas agus tacaíochtaí airgeadais, cláir oiliúna
fóirdheonaithe agus cúnamh meantóireachta a sholáthar.
Bhí DTS Virtual ar siúl an 14 Deireadh Fómhair 2020. D’óstáil DCC díospóireacht phainéil
fhíorúil ar an todhchaí ar an gcathair. Chuir an Chomhairle Cathrach seastán fíorúil
idirghníomhach ar fáil ag an ócáid ar thacaíochtaí na hOifige Fiontar Áitiúil (LEO) don
earnáil ardteicneolaíochta agus chuir sí branda Áite Bhaile Átha Cliath chun cinn ag cur
béime ar Bhaile Átha Cliath mar shuíomh ardteicneolaíochta.
Tionóladh Cruinniú Mullaigh Nuálaíochta Freagrach 2020 an 20 agus 21 Deireadh
Fómhair go cianda. Ghlac iliomad cainteoirí idirnáisiúnta páirt ó ghníomhaireachtaí
éagsúla chun nuálaíocht fhreagrach agus na forbairtí a phlé.
Bunaíodh grúpa comhairleach polaitiúil in 2020 le hionadaithe ó gach ceann den 8
n-údarás áitiúla ag glacadh páirte i gConair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath Bhéal Feirste.
Tionóladh searmanas bronnta duaiseanna do Choiste Fiontar Sóisialta Chathair Bhaile
Átha Cliath & Dámhachtainí Fiontar Sóisialta Chathair Bhaile Átha Cliath 2020 mar ócáid
fhíorúil an 12 Samhain le hArd-Mhéara Bhaile Átha Cliath, agus ba é Hazel Chu a thug an
phríomhóráid. I measc na saincheisteanna a raibh na dámhachtainí ag iarraidh aghaidh
a thabhairt orthu bhí: éagsúlacht, ionchuimsiú sóisialta, míchumas, dífhostaíocht, sláinte
mheabhrach, tacaíocht teaghlaigh, cúram seanaoise, oideachas agus inbhuanaitheacht.
D’fhorbair an clár MODOS le linn 2020 ó thionscadal píolótach i gCathair Bhaile Átha
Cliath, go clár réigiúnach agus náisiúnta trí chomhoibriú leis na hOifigí Dramhaíola
Réigiúnacha. Chuir an Coiste Náisiúnta Maoirseachta & Iniúchóireachta (NOAC) béim
ar an gclár MODOS mar thionscadal dea-chleachtais d’earnáil na nÚdarás Áitiúil i mí na
Samhna 2020.
Fuair an Dúshlán Fiontraíochta Maoiniú Nuálaíochta Poiblí na Roinne Caiteachais
agus Athchóirithe Poiblí (DPER) in 2020 chun a chlár a fhorbairt agus chun cleachtadh
athbhrandála a dhéanamh a mbeidh ENFUSE mar thoradh air a chuirfear i bhfeidhm in
2021.
Scaipeadh suirbhé Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth i R1 chun léargas a fháil ar dhearcadh
an phobail ar Gheilleagar Oíche. Tionóladh Fóram Geilleagair Oíche i R2 le hionadaithe
ó na páirtithe leasmhara go léir a raibh baint acu leis an bpróiseas athbhreithnithe agus
léargas ó Mhéara Oíche Mhanchain. Cuireadh Meitheal um Thurasóireacht, Margaí
Cathrach & Geilleagar Oíche ar bun mar chuid den CBS um Fhorbairt Eacnamaíochta agus
Fiontair.
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Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath lena rannpháirtíocht i dTionscadal Réigiúin
Eacnamaíochta Sóisialta na hEorpa (RESE) de chuid an Choimisiúin Eorpaigh le linn
2020 agus é mar aidhm líonraí de gheallsealbhóirí um Gheilleagar Sóisialta agus Fiontar
Sóisialta a thógáil agus feasacht a ardú faoi gheilleagair shóisialta ag leibhéil réigiúnacha
agus áitiúla.
Chuir Seirbhísí Oiliúna OFÁ a gclár in oiriúint chun riachtanais ghnó a léiriú mar fhreagairt
ar COVID-19. Tá an fócas tar éis bogadh i dtreo tacú le gnóthais freagairt don éileamh
méadaitheach a ngnó a bhogadh ar líne / a dtairiscint ar líne reatha a fheabhsú.
MÉADRACHTAÍ OIFIGÍ FIONTAIR ÁITIÚLA (OFÁ) 2020
Seirbhísí Cathrach OFÁ
Bhaile Átha Cliath

Méadrachtaí 2020

Oiliúint
Líon na gCúrsaí
Líon na nDaoine

130
4,378

Meantóireacht
Líon na nUaireanta

1,653

Deontais
Iomlán na nDeontas Ceadaithe

130 (luach €130,000)

An Ciste Cúnaimh Micrea-Fhiontair (MEAF)
Líon Iomlán a Ceadaíodh
17
Dearbhán Leanúnachais Gnó C19
Líon a Ceadaíodh

843 (luach €2.1 milliún)

Cúnamh Teicniúil do Mhicrea-Onnmhaireoirí (TAME)
Deontais TAME Ceadaithe
5
Dearbhán Trádála Ar Líne (ToV)
ToV Ceadaithe

1,051 (luach €2.5 milliún)

Seachtain Fiontraíochta Áitiúil OFÁ Bhaile Átha Cliath - Imeachtaí ag díriú ar mhúnlaí
gnó inbhuanaithe, mná i ngnó, airgeadas, líonrú, meantóireacht agus cur chun cinn ag
mealladh 700 rannpháirtí ag mealladh cumhdaigh sna nuachtáin áitiúla agus náisiúnta.
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Caidreamh
Idirnáisiúnta

D’fhreastail Ard-Mhéara ar ócáid chur chun cinn Turasóireacht Éireann i Londain
agus tháinig Ard-Mhéara Bhéal Feirste leis, níos mó ná seachtó príomhcheannaire
turasóireachta sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, teagmhálacha diaspóra, Ambasadóir na
hÉireann chun na Ríochta Aontaithe agus Feisirí agus daoine mór le rá éagsúla ó Thithe
na Parlaiminte.
Go luath sa bhliain, tionóladh cruinnithe le roinnt Ambasadóirí Ambasáide, Oifig an
Ardmhéara, Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh agus Caidreamh Idirnáisiúnta.
Cuireadh gach cuairt toscaireachta beartaithe thar lear ar ceal. Leanadh le cruinnithe
fíorúla a reáchtáil le roinnt cathracha idirnáisiúnta i rith na bliana.
Caiteachas 2020: Nialas
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Rátaí a Riaradh

Chuir Oifig na Rátaí scéimeanna um tharscaoileadh rátaí tráchtála an rialtais i bhfeidhm
chun tacú le híocóirí rátaí mar gheall ar shrianta COVID-19. Bhí feidhm ag an scéim maidir
le 92% de na cuntais rátaí (18,845 íocóir rátaí) agus b’ionann luach an chreidmheasa rátaí
do chuntais agus €159.7 milliún.

Buiséad Ioncaim

Ghlac an Chomhairle Cathrach Buiséad Ioncaim na Comhairle Cathrach do 2021 an 26
Samhain 2020 agus déantar foráil ann maidir le seirbhísí a sholáthar ar fud na gclár go
léir. Is ionann an caiteachas buiséadaithe agus €1.079 billiún. Breithneoidh an Chomhairle
Cathrach an Clár Caipitil 2021-2023 sa chéad Ráithe de 2021.

Mótarcháin

Bhí an Oifig Mótarchánach freagrach as 98,300 diosca cánach a eisiúint ar luach €21.2m
don státchiste.

An Rannóg IS

Seachadadh seirbhíse 99.95% bainte amach
Cuireadh níos mó ná 2,500 ball foirne ar bun agus tugadh tacaíocht dóibh chun oibriú
go cianda le linn 2020 agus i measc na bpríomhthionscadal a seachadadh bhí an córas
Deontas Lacáiste Rátaí, córas an Phlean Forbartha agus córas r-Fhoghlama AD.
Rinneadh ár dtimpeallacht theicniúil a neartú lena n-áirítear bearta slándála breise ar fud
ár mbonneagair agus úsáideadh Office 365 ar fud na heagraíochta
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Seirbhísí do
Chustaiméirí

D’fhreagair an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí breis agus 200,000 glao agus freagraíodh
49.2% de na glaonna seo laistigh de 30 soicind. Ba é 132 soicind an meánmhoill chun glao
a fhreagairt. Bhí Ráta Réitigh Chéad Teagmhála de 61% (ag déileáil le custaiméirí, gan gá
iad a aistriú chuig aon duine eile).
Rinne an tIonad um Sheirbhísí Custaiméirí an méid seo a leanas in 2020:
• Próiseáil sé 47,000+ íocaíocht
• Déileáil sé le 16,000+ iarratas ar Chead Páirceála
• D’fhreagair sé 36,000+ ríomhphost
• Logáil sé 23,000+ iarratas ar Chothabháil Tithíochta
• Logáil sé 25,000+ iarratas seirbhíse eile
• Chuir sé fáilte roimh 18,500 cuairteoir chuig Deasc Fáiltithe na nOifigí Cathartha
• Críochnaíodh níos mó ná 400,000 idirbheart agus seirbhís thar raon bealaí rochtana
do chustaiméirí
D’oibrigh an t-ionad seirbhísí do chustaiméirí leis na hOifigí Ceantair agus le baill foirne
eile ar fud na Comhairle Cathrach chun freagairt áitiúil a sholáthar don Tionscnamh
Náisiúnta Glaonna Pobail. D’oibrigh líne chabhrach Pobail COVID-19 12 uair sa lá ó 8am
go 8pm, 7 lá sa tseachtain don chéad trí mhí agus lean sí ar aghaidh le linn na leibhéal
dianghlasála frithdhúnadh, ag soláthar pointe teagmhála do chustaiméirí leochaileacha le
foireann na Comhairle Cathrach agus bhí comhlachtaí pobail agus deonacha ag soláthar
bia agus cógais riachtanaigh do shaoránaigh ar fud na cathrach.
Choinnigh an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí a “Q-mark” don 12ú bliain as a chéile in
2020, leis an scór is airde riamh. Ina theannta sin, bhí an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí
ar an ngearrliosta don Ghradam Q Marc bliantúil, don 12ú bliain as a chéile.

An tAonad
Forbartha Gaeilge

In ár n-iarrachtaí chun scil, caighdeán agus líon na foirne a bhí in ann déileáil leis an
bpobal i nGaeilge a mhéadú, socraíodh oiliúint Ghaeilge ar leibhéil 3, 4, 5 & 6 NFQ le
haghaidh na bhfostaithe. Baineadh úsáid as modhanna praiticiúla eile i rith na bliana
chun cabhrú le scil agus tuiscint na foirne uile i nGaeilge a leathnú lena n-áirítear seisiúin
oiliúna feasachta teanga.
D’fhonn spás infheicthe a chruthú agus aird a tharraingt go fisiciúil ar thábhacht na teanga
i gcultúr ár gcathrach, leantar le Gaeilge a chur ar chomharthaíocht, ar thaispeántais, ar
mheirgí, ar mhórchláir fógraíochta agus ar chláir faisnéise srl. sna spásanna poiblí oscailte
ar fud na cathrach.

Bainistíocht
Saoráid

Le tosú COVID-19 i Márta 2020, bhí Bainistíocht Saoráidí ina aonad ríthábhachtach maidir
leis na hOifigí Cathartha a choinneáil oscailte agus oibríochtúil d’fhoireann riachtanach
agus do phríomhsheirbhísí don phobal. Cuireadh córais agus prótacail shábháilte i
bhfeidhm ar fud na nOifigí Cathartha agus rinne foirne criticiúla mar sheomra an phoist
agus slándáil athbhreithniú ar a gcuid oibríochtaí chun seirbhís a sholáthar don fhoireann
agus don phobal.
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An tAonad
Trasfhoirmiú

Leanadh den obair ar thionscadail athraithe eagraíochta chun seachadadh seirbhíse
a fheabhsú agus rochtain saoránach ar sheirbhísí agus taithí orthu a fheabhsú, lena
n-áirítear:
• chuir sé córas ceapachán poiblí i bhfeidhm chun a chinntiú go bhféadfadh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leanúint dá sholáthar seirbhísí duine le duine i
dtimpeallacht shábháilte le linn COVID-19
• uasghrádú agus athdhearadh leanúnach ar chórais teileafónaíochta don saoránach
chun rochtain a fheabhsú do chustaiméirí a dhéileálann leis an gcomhairle ar an
bhfón
• fuair sé ardán chun Mol Saoránach a sholáthar ionas gur féidir seirbhísí digiteacha a
sholáthar do shaoránaigh, do ghnóthais agus do Chomhairleoirí
• rinneadh gearáin ó chustaiméirí a athbhreithniú chun réimsí le haghaidh feabhsúchán
seirbhíse a shainaithint
• seachadadh clár a leagann béim ar na freagraí nuálacha i seachadadh seirbhíse a
chuir an Chomhairle i bhfeidhm le linn COVID-19 don tSeachtain Nuálaíochta.
• rannpháirtíocht i dTionscadal Nuálaíochta Digití Bloomberg Philanthropies do
Chathracha na hEorpa, lena n-áirítear tionscadal dearaidh seirbhíse chuig cur chuige
nuálach a chomh-dhearadh chun an tseirbhís cothabhála tithíochta don eagraíocht
agus dár gcustaiméirí a fheabhsú.
• Obair leantach ar an bpróiseas chun Conraitheoir Oibreacha a sholáthar d’Iosta
Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh (NCOD), Baile Munna. Fuarthas cead ón gComhairle
Cathrach do straitéis mhaoinithe NCOD i mí Bealtaine 2020 agus tugadh comhaontú
chun dul ar aghaidh leis an gconradh tógála a dhámhachtain i mí Dheireadh
Fómhair 2020. Cuireadh an próiseas tairisceana i gcrích go rathúil agus ceapadh an
Conraitheoir Oibreacha.
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Cathracha Cliste

Leathnaigh 2020 i rolladh amach na gCeantar Cliste a bhfuil sé mar aidhm acu Baile Átha
Cliath a shuíomh mar cheann de na háiteanna is fearr ar domhan chun triail a bhaint as
teicneolaíochtaí nua ar bhonn phíolótach. Bhain Dugthailte Cliste, a sholáthraíonn ardán
do ghnólachtaí nuathionscanta, ardteicneolaíocht, an Chomhairle Cathrach, agus an saol
acadúil chun teacht le chéile chun nuálaíocht a luathú, an chéad áit amach i rangú san iris
FDI ar fud an domhain do straitéis FDI do Láithreacha Cliste na Todhchaí. Leathnaíodh an
chomhpháirtíocht le CONNECT do Dhugthailte Cliste chun 2020-2022 a chlúdach agus
chun cur leis an rath a baineadh amach go dtí seo.
Ag leanúint ar rath na nDugthailte Cliste, bhunaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
2 cheantar eile lena n-áirítear OCBÁC Cliste agus D8 Cliste.
Is éard atá in Academy of the Near Future ná Clár um Oideachas Cathrach Cliste atá
dírithe ar dhaltaí meánscoile idirthréimhse agus ar earnáil an rialtais áitiúil. Le linn
2020 seachadadh roinnt ceardlann a dhírigh ar scoileanna áitiúla agus ar fhostaithe na
Comhairle Cathrach agus iad ag bogadh an chláir agus an ábhair chuig seachadadh ar líne
bunaithe ar an ngréasán www.nearfuture.ie
Bunaíodh comhpháirtíocht 2-bliana le Cuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath agus Fáilte Ireland chun treochtaí sa todhchaí atá ábhartha do thionscal na
turasóireachta a shainaithint agus tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh siad seo bonn
eolais a chur faoi thionscadail reatha agus tionscadail amach anseo i ngach ceantar
údaráis áitiúil. Is í an aidhm ná Baile Átha Cliath a chur ar thús cadhnaíochta domhanda i
bhforbairt réitigh nua teicneolaíochta-bhunaithe don turasóireacht.
In 2020 sheol Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath próiseas um Sholáthar Poiblí do
Réitigh Nuálacha chun dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le goid / loitiméireacht
Baoi Tarrthála. Tá na ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath agus Sábháilteacht Uisce
Éireann ag obair le ceithre chuideachta faoi láthair chun a gcuid réitigh a thriail le deis do
na réitigh rathúla dul isteach i gcreat le 19 Údarás Áitiúil eile.
Leanadh leis an mbéim ar theicneolaíocht chliste don tsoghluaisteacht in 2020 le roinnt
tionscnamh lena n-áirítear;
• Thacaigh an clár um Thaighde Nuálaíochta do Ghnólachtaí Beaga (SBIR) (i
gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann) le rolladh amach seirbhísí ríomhrothair
agus ríomhghluaisteáin roinnte de chuid an Mhoil Shoghluaisteachta Chliste ar fud
na Comhairle Cathrach i gcomhpháirtíocht le Bleeper Bikes, Nissan, Sixt agus COBÁC
agus an seoladh de réiteach lasta agus siúlóir lóistíochta inbhuanaithe nuálach i lár
chathair Bhaile Átha Cliath le UPS
• Dhírigh seachadadh treochlár ar bhealaí chun soghluaisteacht a thabhairt isteach mar
sheirbhís ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht leis an nGníomhaireacht
Náisiúnta Iompair agus Urban Foresight
• Rannpháirtíocht ar thionscadal H2020 “Senator” arna maoiniú ag an Eoraip a chuirfidh
seachadadh agus forbairt inbhuanaithe saotharlanna maireachtála i mBaile Átha
Cliath agus Zaragoza chun cinn. I measc na gcomhpháirtithe áitiúla tá An Post, COBÁC
agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
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Acmhainní agus
Earcaíocht

Cuireadh earcaíocht ghníomhach ar sos go luath i mí an Mhárta agus aistríodh an fócas
ar thacú le leanúnachas gnó ar fud na Comhairle agus déantar earcaí nua a ghlacadh go
cianda. I mí Aibreáin, earcaíodh rang de 45 comhraiceoir dóiteáin ar bord, a fuair oiliúint
iomlán do chomhraiceoirí dóiteáin agus paraimhíochaineoirí in Institiúid O’Brien agus bhí
siad ina gcomhraiceoirí dóiteáin oibríochta faoi dheireadh na bliana.
Cuireadh tús arís leis an earcaíocht i mí an Mheithimh agus dhírigh sí ar róil a bhí
riachtanach go díreach chun freastal ar riachtanais chriticiúla na Comhairle. Reáchtáladh
thart ar 30 feachtas sa chuid eile den bhliain. Baineadh úsáid as teicneolaíocht chun
agallaimh a dhéanamh go cianda ar fud gach catagóir folúntas. Thacaigh sé seo le forbairt
treoirlínte agus prótacal dea-chleachtais d’iarrthóirí agus do chomhaltaí boird araon.
D’fhan líon na bhfostaithe ag an gComhairle Cathrach seasmhach; b’ionann líon fhostaithe
na Comhairle an 31 Nollaig 2020 agus 5,933 coibhéis lánaimseartha (WTE) de 5,618 i
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin áit a raibh sé 5,961 WTE de 5,641, arb ionann é
agus laghdú níos lú ná 0.5 faoin gcéad.

Leanúnachas Gnó

Rinneadh comhordú corparáideach ar phleanáil agus bainistíocht leanúnachais gnó chun
freagraí comhsheasmhacha agus iomchuí a chinntiú ar fud na heagraíochta le linn na
freagartha sláinte poiblí ar COVID-19. Forbraíodh socruithe oibre agus struchtúir foirne
nua ar fud na réimsí seirbhíse go léir. Forbraíodh raon prótacal agus beart i gcomhar leis
an Oifig Sláinte & Sábháilteachta chun bearta a chur i bhfeidhm chun sábháilteacht foirne
a chinntiú agus leanúnachas i seachadadh ár seirbhísí a chumasú.

An Oifig
Chomhionannais

Le linn 2020 cuireadh tús le cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta Dualgais na
hEarnála Poiblí lena rolladh amach chuig Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (DFB) agus le
hullmhú Plean Gníomhaíochta Dualgais na hEarnála Poiblí a bhaineann go sonrach leis an
mBriogáid.
Rinneadh na hullmhúcháin do Straitéis Comhtháthaithe Cathrach nua agus an
comhairliúchán ar an gcéad Phlean Forbartha Cathrach eile a ailíniú lenár gCreat
Forfheidhmithe Dualgais na hEarnála Poiblí.
Lean an Chomhairle lena rannpháirtíocht le Clár Rochtana ar Phrintíseachtaí na hOllscoile
Theicniúil Bhaile Átha Cliath agus d’éascaigh sí socrúcháin oibre do rannpháirtithe an
chláir.
Leanadh den teagmháil le Coiste Líonra Foirne LADT na Comhairle ar an mBeartas um
Aitheantas agus Léiriú Inscne.

Caidreamh le
Fostaithe &
Caidreamh Tionscail

Bhí rannpháirtíocht ar siúl idir an bhainistíocht, fostaithe, Ceardchumainn agus
comhlachtaí seachtracha ábhartha maidir le dul i ngleic le hathrú eagraíochtúil,
díospóidí tionsclaíocha a réiteach agus comhlíonadh le beartais chorparáideacha agus
fostaithe a chinntiú, agus dhéileáil siad freisin le hábhair a bhaineann leis an tsaincheist
thromchúiseach de COVID-19. Bhí saincheisteanna maidir le folláine agus sláinte agus
sábháilteacht na bhfostaithe chun tosaigh i rith 2020.
Lean an Chomhairle Cathrach le dul chun cinn a dhéanamh ar roinnt tograí athraithe
faoi Chomhaontuithe Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020 agus d’oibrigh sí chun
gnóthachtáil beart táirgiúlachta a chinntiú. Bhí bainistíocht tinrimh fós mar thosaíocht ard.
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Sábháilteacht san
Ionad Oibre, Sláinte
agus Leas

Ba phríomhthosaíocht i rith 2020 monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht
Sábháilteachta, Sláinte agus Folláine na Comhairle i gcoinne caighdeán idirnáisiúnta. De
bharr na paindéime domhanda COVID-19 cuireadh éilimh shuntasacha nua gan choinne
ar an gComhairle agus ar fhostaithe.
Mar thoradh ar chur chuige comhoibritheach maidir le leanúnachas gnó agus sláinte
agus sábháilteacht táirgeadh réimse iomlán acmhainní agus próiseas don bhainistíocht
agus d’fhostaithe lena chinntiú go leanfadh an Chomhairle ag soláthar seirbhísí poiblí
riachtanacha, agus sláinte agus sábháilteacht ár bhfostaithe agus an phobail á chinntiú ag
an am céanna. I measc na mbeart sin bhí:
• Acmhainní a bhaineann go sonrach le CCBÁC a fhorbairt chun oibriú go sábháilte le
linn COVID-19, de réir na comhairle sláinte poiblí agus an rialtais atá i réim,
• Sraith seimineár gréasáin athléimneachta a fhorbairt do bhainisteoirí agus
d’fhostaithe araon;
• Seiceálacha comhlíonta COVID-19 a dhéanamh ar ionaid oibre CCBÁC;
• Maoirseacht, comhordú a dhéanamh ar phróisis chumarsáide oiriúnacha le PríomhIonadaithe Oibrithe na Comhairle Cathrach agus na próisis sin a chinntiú;
• Monatóireacht agus comhairle a thabhairt ar TCP a bhaineann le COVID-19 agus
riachtanais agus saincheisteanna gaolmhara d’fhostaithe;
• Comhordú a dhéanamh, le rannáin ábhartha, ar na socruithe sláintíochta agus
rianaithe conartha d’ionaid oibre oibríochta a ndéanann COVID-19 difear dóibh;
• Nósanna imeachta, córais agus próisis chorparáideacha a fhorbairt agus a
sheachadadh, lena n-áirítear Beartas agus Sraith Uirlisí Chianda agus Shealadach
agus córas r-fhoghlama corparáideach.
• Chuir sé go mór le forbairt polasaithe a bhaineann le COVID-19 agus Nósanna
Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin don earnáil.
Bunaíodh Aonad Sláinte agus Folláine chun acmhainní, oiliúint agus tionscnaimh a
sholáthar a dhírigh i dtosach ar fholláine agus athléimneacht na bhfostaithe go léir.
Cuireadh i gcrích níos mó ná 640 lá éigeantach oiliúna sláinte agus sábháilteachta.
Rinneadh níos mó ná 70 cás faireachais agus atreoraithe sláinte ceirde a bhainistiú leis an
soláthraí seirbhíse sláinte ceirde.

Foghlaim, Forbairt
agus Bainistíocht
Feidhmíochta

Osclaíodh sraith seomraí oiliúna nua-aimseartha in 2020 chun seachadadh clár foghlama
agus forbartha a éascú. Cuireadh tús le rolladh amach céimneach r-fhoghlama de réir a
chéile a éascóidh an t-aistriú chuig foghlaim chumaisc in 2021.

Croíthionscadal AD

Lean an Chomhairle Cathrach leis an obair ullmhúcháin a theastaíonn chun cur chun
feidhme chéim 1 de chóras comhtháite Acmhainní Daonna agus Párolla a éascú den Chlár
Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte Párolla.

Nochtadh Cosanta

Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 4 nochtadh cosanta in 2020. Is é mar seo a
leanas stádas reatha an 4 nochtadh.
• Freagra a Eisíodh: 2
• Faoi Imscrúdú: 1
• Comhfhreagras Leanúnach: 1
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Tuarascáil ar chomórtais earcaíochta
lena n-áirítear miondealú inscne ar gach
iarratasóir agus iarratasóir rathúil
Líon na
n-iarrata

Fir

Mná

Líon ar an
bPainéal

Fir

Mná

Cuntasóir

29

14

15

6

4

2

Oifigeach Tithíochta Ceantair

43

28

15

9

7

2

Oifigeach Cothabhála Ceantair

41

39

2

8

8

0

4

4

0

3

3

0

Garraíodóir Saoiste Cúnta

18

16

2

11

10

1

Oifigeach Foirne Cúnta (Párolla) (Teoranta)

23

17

6

11

6

5

Garda Tarrthála Trá (Sealadach)

12

8

4

7

6

1

2

2

0

2

2

0

Oifigeach Chléireachais (Sealadach. 4 mhí) Oifig OFÁ

82

32

50

6

1

5

Cigire um Fhoirgnimh Chontúirteacha

44

41

3

4

3

1

248

-

-

8

4

4

12

9

3

4

3

1

5

2

3

2

0

2

Innealtóir Feidhmiúcháin

123

104

19

39

34

5

Pleanálaí Feidhmiúcháin

66

36

30

13

7

6

Aturnae Feidhmiúcháin

13

10

3

7

2

5

500

443

57

161

138

23

Meicneoir Feisteora (Sealadach) An Baile Mór

11

11

0

3

3

0

Saoiste - Bríceadóir / Snoíodóir Cloiche
Oibritheoir Ginearálta - Grúpa 4 - Láimhseálaí
Ealaíne
Oibritheoir Ginearálta (Sealadach)

7

7

0

3

3

0

5

4

1

1

0

1

87

86

1

62

61

1

Oibritheoir Ginearálta (Sealadach) - An Tóchar

10

10

0

5

5

0

Oibrí Ginearálta le Ceadúnas CE (Sealadach)

78

78

0

14

14

0

Cúntóir Sláinte & Sábháilteachta - Bainistíocht Dramhaíola

16

12

4

4

3

1

Cigire - Ceardlann Fhlít DFB

2

2

0

1

1

0

Cigire - Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil

6

6

0

2

2

0

Printíseach Siúinéireachta Sóisearach

4

3

1

2

1

1

Teideal an Phoist

Saoiste Cúnta - Bríceadóir / Snoíodóir Cloiche

Saoistín - Bríceadóir / Snoíodóir Cloiche

Anailísí Sonraí (Sealadach 3 bliana)
Maoirseoir na hOifige Iosta
Oifigeach Caidrimh Fostaithe - DFB

Comhraiceoir Dóiteáin***

Printíseach Pluiméireachta Sóisearach

5

5

0

2

2

0

75

41

34

8

3

5

185

48

137

5

1

4

Freastalaí Fóillíochta

71

55

16

24

17

7

Comhordaitheoir Forbartha Idirchultúrtha NEIC
(Sealadach Bliain amháin)

86

36

50

3

0

3

Oifigeach Sláinte Comhshaoil Sinsearach

11

5

6

1

0

1

Stórthóir 1 Grád 1

23

19

4

13

11

2

Teicneoir Grád 1

41

35

6

21

16

5

Teicneoir Saotharlainne Grád 2 - Ceimic
Teicneoir Saotharlainne Grád 2 - Micribhitheolaíocht

*** Fuarthas 5,092 iarratas i dtosach ar Chomórtas na Comhraiceoirí Dóiteáin. Tar éis measúnuithe oiriúnachta, a rinne an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí, tugadh cuireadh do 500 iarrthóir iarratas a dhéanamh ar chéim an agallaimh

100

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Roinn Dlí
PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ

ÉACHTAÍ / BUAICPHOINTÍ DO 2020

Roinn Dlí

Bhí méaduithe suntasacha sna treoracha chun tithíocht shóisialta a fháil trí éadáil
dhíreach agus trí léasú fadtéarmach in 2020.
Laghdaíodh éisteachtaí cúirte go suntasach i rith 2020, rud a d’fhág go raibh riaráiste ag
tús na bliana 2021. Tá aghaidh á tabhairt air seo go díreach leis an tSeirbhís Cúirteanna
agus táthar ag súil go mbeidh feabhsúcháin ann le linn 2021.
D’óstáil an Chomhairle an chéad chomhdháil gheimhridh de Chumann Barra Aturnaetha
na nÚdarás Áitiúil i mí na Samhna 2020.

Saoráil Faisnéise
(SF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RGCS

•
•
•
•
•
•

Pearsanta: 223
Neamhphearsanta: 488
Measctha: 1
Líon na n-iarratas a ndearnadh a phróiseáil: 738
Iarratais a deonaíodh: 286
Iarratais a deonaíodh i bpáirt: 219
Iarratais a diúltaíodh: 142
Iarratais a aistríodh: 13
Iarratais a ndearnadh a tharraingt siar: 55
Iarrataí a ndearnadh a tharraingt siar agus a láimhseáil lasmuigh de Shaoráil
Faisnéise: 23
• Iarratais ar athbhreithniú inmheánach faighte: 45
• Achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise: 10
• Líon na gcásanna beo amhail an 31/12/2019: 77
Foinse na nIarratas
• Preas 200
• Gnó 53
• Oireachtas 6
• Baill Foirne 5
• Cliaint 416
• Eile 32
D’éirigh le hoiliúint inmheánach RGCS ar líne a sholáthar
Iarratais ar Rochtain ar Ábhar a Fuarthas: 172
Chuaigh DPIAn ar aghaidh: 25
Gearáin/Fiosrúcháin a fuarthas: 13
Sáruithe: 77 ·
Sáruithe curtha in iúl don CSC: 3

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

?

Ráitis Airgeadais
Bhliantúla

101

102

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Réamhrá
Tá áthas orm Ráitis Airgeadais Bhliantúla Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur i láthair don bhliain
airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020. Tugtar figiúirí
comparáideacha do 2019.
Is í Cathair Bhaile Átha Cliath mol eacnamaíoch
Réigiún Bhaile Átha Cliath, agus mar sin is í mol
eacnamaíoch an Stáit chomh maith. Tá geilleagar
éagsúil ag Cathair Bhaile Átha Cliath, foinse fostaíochta
agus ioncaim do cheantar i bhfad níos faide ná
an Chathair í féin. Is ionad é Baile Átha Cliath do
ghníomhaíochtaí miondíola, airgeadais, ardoideachais,
míochaine, cultúrtha agus siamsaíochta.
Is mór an tionchar a bhí ag paindéim COVID-19, idir
tionchar inláimhsithe agus doláimhsithe. I gcás go

leor gnóthaí, bhí an timpeallacht trádála srianta go
mór mar gheall ar bhearta sláinte poiblí. I gcás go leor
daoine, tháinig deireadh leis an bhfostaíocht de réir
mar a tháinig laghdú ar líon na ndaoine agus tháinig
laghdú ar ghníomhaíochtaí gnó. I gcás go leor pobail
tá brú agus imní breise mar thoradh ar an bpaindéim,
agus é níos airde go minic i measc na bpobal atá
leochaileach cheana féin. Léirigh Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, is é sin, Baill Tofa, an bhainistíocht
agus an fhoireann araon, tiomantas gach iarracht
a dhéanamh cloí le comhairle an rialtais, a chinntiú
go leanfar le seirbhísí riachtanacha agus freagairt
d’acmhainní a sholáthar chun seirbhísí poiblí a
sheachadadh.

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais
de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath in 2020
Bhí barrachas foriomlán de €10.9m ag Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain, nuair a
cuireadh cúlchiste deiridh de €23.8m leis rud a
thug cúlchiste deiridh de €34.7m. Bhí iarmhéid
chun sochair ag an gComhairle ag deireadh 2020 le
hiarmhéid €5.73m, agus d’oibrigh an Chomhairle chun
sochair ar feadh 365 lá in 2020. Ag deireadh na bliana,
bhí €280m infheistithe ag an gComhairle le hinstitiúidí
airgeadais ar ár son agus ar chomhthaiscí. Áiríodh ar
iarmhéid bainc/infheistíochta na Comhairle Cathrach
€8m 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 de €17m. Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa
Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí.

Tháinig laghdú ar luach féichiúnaithe trádála ag
deireadh na bliana 2020 go dtí €353.5m comhlán ó
€360.8m in 2019, agus go €211m glan ó sholáthar
drochfhiach ó €246.6m in 2019. Baineann sé seo
den chuid is mó le laghdú €28.6 m ar fhéichiúnaithe
rialtais ag deireadh 2020, agus méadú €19m ar
fhéichiúnaithe tráchtála (féach 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, anois
níos mó ná riamh leis an bpaindéim.
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Bearta Bainistíochta Airgeadais 2020
Bhí an phaindéim mar chuid mhór den saol laethúil i
rith 2020 agus mar sin de ghníomhaíochtaí Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, chomh maith. I rith na
bliana, chuaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath i dteagmháil leis an rialtas maidir leis an dianthimpeallacht trádála a chuir srian ar chumas na
ngnólachtaí dliteanais rátála a chomhlíonadh. Cuireadh
in iúl go raibh sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar
chaillteanas ioncaim neamhráta mar tháillí páirceála,
táillí pleanála srl. ionas go bhféadfadh Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath soláthar seirbhíse a
choinneáil. Tarraingíodh aird freisin ar an gcaiteachas
a thabhaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar
shaincheisteanna a bhaineann le COVID-19 ar nós PPE,
cianobair a chumasú, DFB srl. I dteannta a chéile, rinne

Ráitis Chuntasaíochta, Nótaí agus
Aguisíní
Is é aidhm an Ráitis Airgeadais Bhliantúil staid
airgeadais Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a
chur i láthair go cothrom ag deireadh 2020. Baintear é
seo amach trí Ráitis, Nótaí agus Aguisíní a tháirgeadh,
mar a éilíonn an creat cuntasaíochta rialála atá
leagtha síos ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta. Tá cuspóir gach ceann de na doiciméid
seo leagtha amach sa ghluais.

Athruithe ar Bheartais Chuntasaíochta
Ní raibh aon athruithe ar bheartais chuntasaíochta
éifeachtach don Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2020.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath athbhreithniú ar
a mbonn costais, ag dul i dteagmháil leis na Baill Tofa
mar chuid den phróiseas seo, lena chinntiú go raibh
acmhainní dírithe ar bhearta chun tacú le gach duine
inár gCathair le linn na tréimhse deacra seo.
Bhí trí bheart shonracha tacaíochta maoinithe rialtais in
2020 ríthábhachtach ionas go bhféadfadh Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath soláthar seirbhíse a
choinneáil, ba iad sin:
•
•
•

Scéim um Tharscaoileadh Rátaí
Maoiniú ar ioncam caillte neamhráta
Maoiniú ar éilimh bhreise um COVID-19
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Caiteachas Ioncaim
Le linn 2020, b’ionann caiteachas ioncaim (ie
oibríochtaí ó lá go lá) agus €1,280.7m le hioncam
de € 1,291.6m, rud a thug farasbarr ioncaim thar
chaiteachas de €10.9m (féach Tábla 1). Léiríonn sé
seo méadú de €10.9m ar Chúlchistí Ginearálta.

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

TÁBLA 1: CAITEACHAS IONCAIM 2020

€M

Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhísí
Comhairle Cathrach

1,280.70

Ioncam
(Deontais Rialtais, Seirbhísí, Muirir &
Rátaí)

1,291.60

Barrachas CaiteachaIs ar Ioncam

10.9

Féach nóta 16 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Aistrithe chuig an gCúlchiste
Mar a éilíonn an creat cuntasaíochta rialála arna
leagan síos ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta, tá an caiteachas a thaispeántar i Ráiteas
2020 ar Ioncam Cuimsitheach glan ó aistriú chuig
cúlchistí (i.e. eisiatar aistriú chuig cúlchistí). Nóta 14
Soláthraíonn “Aistrithe ó Chúlchistí / (go) Cúlchistí” níos
mó sonraí faoi na haistrithe seo. Tá an ghluaiseacht ó
ollchaiteachas go glanchaiteachas a léirítear san AFS
leagtha amach i dTábla 2.

TÁBLA 2: ANAILÍS AR CHAITEACHAS 2020

€M
Caiteachas

1,215.40

Aistrithe chuig Cuntas Caipitil

50.2

Aistrithe chuig an gCúlchiste-iasachtaí

15.1

Caiteachas Deiridh

1,280.70

Féach nóta 14 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Cuirtear ioncam in iúl freisin san AFS glan aistrithe ó
chúlchistí, mar a chuirtear i láthair i dTábla 3.

TÁBLA 3: ANAILÍS AR IONCAM 2020

€M
Ioncam

908.7

Ioncam Rátaí

357.7

Cáin Mhaoine Áitiúil
Ioncam roimh Aistrithe
Móide Aistrithe ó Chúlchistí
Ioncam Deiridh

23.1
1,289.50
2.1
1,291.60

Féach nóta 15 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

105

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2020

Caiteachas Caipitil
B’ionann an caiteachas in 2020 ar thionscadail
Chaipitiúla agus infheistíocht glan ó aistrithe
inmheánacha agus €347m. Tá an caiteachas seo mar
chuid den Chlár Caipitil 2020 go 2022 de €2,647m.
Maoiníodh an caiteachas seo de €347m trí ioncam
glan ó aistrithe de €343.5m agus glan-aistrithe de
€48.1m, rud a thug farasbarr ioncaim thar chaiteachas
de €44.6m. (Féach Tábla 4).

TÁBLA 4: CUNTAS CAIPITIL 2020

€M
Iarmhéid Tosaigh (Creidmheas)

121.7

Caiteachas Amhail an 31 Nollaig
2020

347.0

Ioncam

343.5

Glan-Aistrithe (€ 50.2 - € 2.1)
Iarmhéid Deiridh 31 Nollaig 2019
(Creidmheas)

48.1
166.3

Féach Aguisín 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Beartais Chuntasaíochta
Tá na Beartais Chuntasaíochta a úsáidtear in ullmhú
an AFS leagtha amach sa Ráiteas ar Bheartais
Chuntasaíochta. Comhlíonann Comhairle Cathair Bhaile
Átha Cliath go hiomlán an creat cuntasaíochta rialála
arna chinneadh ag an Roinn an Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta.

Iniúchadh Reachtúil
Téann Comhairle Cathair Bhaile Átha Cliath faoi
iniúchadh bliantúil, a cheanglaítear le reacht, a
dhéanann an tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil
(LGAS). Thosaigh an tIniúchadh don bhliain airgeadais
2020 i mí Eanáir 2021. Soláthraíonn an tIniúchadh seo
athbhreithniú neamhspleách chun cur i láthair cothrom
a chinntiú ar staid airgeadais Chomhairle Cathair Bhaile
Átha Cliath. Tá Comhairle Cathair Bhaile Átha Cliath faoi
réir iniúchta freisin maidir le maoiniú AE, maoiniú NRA,
comhlíonadh cánach agus iniúchtaí a bhfuil cuspóir
Luach ar Airgead acu tríd an LGAS.
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Ranníocaíochtaí Forbartha
Le halt 48 den Acht um Pleanáil & Forbairt, 2000,
arna leasú, cuirtear ar chumas Údarás Pleanála,
agus cead pleanála á dheonú aige faoi Alt 34 den
Acht, coinníollacha a cheangal lena gceanglaítear
ranníocaíocht a íoc i leith bonneagair phoiblí agus
saoráidí atá chun leasa fhorbairt réimse riaracháin an
Údaráis Phleanála. Baineann sé seo le bonneagar agus
saoráidí poiblí a sholáthraíonn an tÚdarás Áitiúil nó
thar a cheann (nó beag beann ar fhoinsí eile maoinithe
don bhonneagar agus do na saoráidí).

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

TÁBLA 5: FÉICHIÚNAITHE
RANNÍOCAÍOCHTA FORBARTHA 2020

€M

Ranníocaíochtaí Forbartha Gan
Réiteach ag Deireadh na Bliana

46.4

Féach nóta 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

In alt 48(2) sonraítear go mbeidh an bunús chun an
ranníocaíocht a chinneadh leagtha amach i Scéim
Ranníocaíochta Forbartha. Tháinig an chéad Scéim
Ranníocaíochtaí Forbartha de chuid Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath faoin Acht 2000 i bhfeidhm
an 1 Eanáir 2004. Ghlac an Chomhairle Cathrach le
Scéim Ranníocaíochta Forbartha reatha Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2020-2023 i mí an Mhárta
2020 tar éis an athbhreithnithe ar scéim 20162020. Cuimsítear sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil don
bhliain airgeadais 2020 luachanna d’fhéichiúnaithe
ranníocaíochtaí forbartha mar atá leagtha amach i
dTábla 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 2020 agus €357.7m, agus is
ionann é agus 28% de mhaoiniú Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath do sheirbhísí laethúla.
Tá rátaí bunaithe ar luachálacha inrátaithe maoine
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
Forchoimeádta Chomhaltaí Tofa Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath (féach Tábla 6).
Tá rátaí tráchtála mar bhonn agus taca leis na seirbhísí
go léir a sholáthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath. Feidhmíonn an Chomhairle Cathrach
srianadh maidir le muirir rátaí tráchtála a shocrú
d’fhonn tacú le hiomaíochas sa gheilleagar, go

náisiúnta agus go háitiúil, agus chun an bonn rátaí
tráchtála a choinneáil laistigh den Chathair. Ba chóir a
thabhairt faoi deara gur foinse maoinithe suntasach
iad rátaí tráchtála do sheirbhísí Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath agus dá bhrí sin tá an fheidhmíocht
maidir le bailiú rátaí ríthábhachtach. Bhí tionchar ag
dhá phríomhcheist ar thoradh bhailiú rátaí 2020. Is
iad seo tionchar airgeadais COVID-19 ar íocóirí rátaí
agus an leibhéal bailithe níos ísle ar na riaráistí atá
ag teacht isteach ó bhlianta roimhe seo ós rud é go
raibh tionchar mór ag dúnadh gnó ar fhormhór na
gcáiníocóirí sin. Tháinig méadú de €11.1m ar riaráistí
agus b’ionann na riaráistí ag deireadh 2020 agus
€34.1m. Tá bailiú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath de mhuirear na bliana reatha laghdaithe in
2020 go 84%.
Déanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
gníomh cothromaithe íogair lena chinntiú go n-íocann
gnólachtaí áitiúla rátaí agus iad feasach ar thacaíocht
a thabhairt do na gnóthais sin ina mbíonn brúnna
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airgeadais i láthair. Feidhmíonn an chomhairle
a beartas rátaí ar bhonn comhsheasmhach, le
solúbthacht agus réasúntacht, ag iarraidh a chinntiú,
nuair a bhíonn deacrachtaí airgeadais ann, gur féidir
socruithe a chur i bhfeidhm a cheadaíonn rátaí a
íoc ar bhonn a éascaíonn do ghnólachtaí leanúint ar
aghaidh ag trádáil.
Tá sonraí na n-íocóirí rátaí tráchtála i gCathair Bhaile
Átha Cliath de réir banda in 2020 leagtha amach i
dTábla 8 thuas. Bhí muirear rátaí de €10k nó níos lú
ag 55% de cháiníocóirí rátaí tráchtála in 2019, 55%
bhí muirear rátaí 2019 de €5k nó níos lú aige agus
bhí muirear rátaí ag beagnach 38% in 2020 faoi bhun
€3k. I gcodarsnacht leis sin, d’íoc 2% d’íocóirí rátaí
tráchtála nó 479 cuntas os cionn 50% de dhochar
iomlán na rátaí. Bhí an Ráta Bliantúil ar Luacháil
comhsheasmhach sa Bhuiséad de 2021.

TÁBLA 6: IONCAM RÁTAÍ 2017 – 2020

2017
Luacháil Inrátaithe
Tráchtála na
Cathrach

2018

2019

2020

1.246b 1.256b 1.296b 1.335b
0.258

0.261

0.268

321.5m 324.3m 338.3m

357.7

ARV (iolraitheoir)
Ioncam Rátaí

0.258

TÁBLA 7: RIARÁISTÍ RÁTAÍ 2016 - 2020

2016
€M

2017
€M

41.1

50.00
40.00

2018
€M

32.4

2019
€M

27.8

2020
€M

23.1

34.1

41.1
32.4

30.00

34.1

27.8

23.1

€M
2018

€M
2019

20.00

10.00
00
€M
2016

€M
2017

€M
2020

TÁBLA 8: BANDAÍ ÍOCÓRA RÁTAÍ TRÁCHTÁLA 2020

MUIREAR 2020

Líon na
gCuntas

% in
Iomlán
aghaidh an
carnach
bhanda

Iomlán
carnach

Dochar iomlán in
aghaidh an bhand

% an
Dochair

Iomlán
carnach

€1-€999

1,910

1,910

9.39%

9.39%

€1,163,696.73

0.33%

0.33%

€1,000-€3,000

5,776

7,686

28.39%

37.78%

€11,268,967.78

3.15%

3.48%

€3,000-€5,000

3,652

11,338

17.95%

55.73%

€14,265,217.70

3.99%

7.46%

€5,000-€10,000

3,978

15,316

19.55%

75.29%

€27.936,285.55

7.81%

15.27%

€10,000-€25,000

2,880

18,196

14.16%

89.45%

€44,394,650.34

12.41%

27.69%

€25,000-€50,000

1,098

19,294

5.40%

94.84%

€38,553,349.96

10.78%

38.46%

€50,000-€75,000

402

19,696

1.98%

96.82%

€24,299,505.28

6.79%

45.26%

€75,000-€100,000

168

19,864

0.83%

97.65%

€14,493,943.04

4.05%

49.31%

€100,000-€500,000

413

20,277

2.03%

99.68%

€81,408,666.66

22.76%

72.07%

66

20,343

0.32%

100.00%

€99,909,229.37

27.93%

100.00%

€357,693,512.41

100.00%

€500,000Iomlán

20343

100.00%
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Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2020
Thug an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta
tarscaoileadh rátaí tráchtála isteach a bhí i bhfeidhm
ar feadh naoi mí ón 27 Márta. Bhí sé mar aidhm ag an
scéim na tacaíochtaí atá ar fáil d’fhiontar a fheabhsú
agus mar aitheantas air, ní amháin gur cuireadh iallach
ar go leor íocóirí rátaí a gcuid gnó a dhúnadh mar
gheall ar na ceanglais sláinte poiblí, ach d’fhulaing go
leor eile a d’fhan oscailte laghduithe suntasacha ar

an láimhdeachas. Rinne an scéim foráil go n-eisiafaí
catagóirí áirithe gnóthaí. Cuireadh an tarscaoileadh
100% ar feadh 9 mí i bhfeidhm ar 18,783 cuntas a
léirigh 92% de na cuntais rátaí iomlána. B’ionann
luach an tarscaoilte mar a cuireadh i bhfeidhm é agus
€159.5M, sin 60% den mhuirear don tréimhse 9 mí.
(Féach Tábla 9)

TÁBLA 9: RÁTAÍ TARSCAOILTE DE RÉIR RAON MUIRIR

Líon na
gCuntas

Líon na gCuntas um
Tharscaoileadh Rátaí

% de Tharscaoileadh
Cuntais Feidhmeach

Creidmheas um
Tharscaoileadh Rátaí €M

€0.00-€999

1,910

1,699

89.0%

0.8

€1,000-€2,999

5,776

5,461

94.5%

8.0

€3,000-€4,099

3,652

3,496

95.7%

10.3

€5,000-€9,999

3,978

3,794

95.4%

20.0

€10,000-€24,999

2,880

2,675

92.9%

30.7

€25,000-€49,999

1,098

981

89.3%

25.7

€50,000-€74,999

402

330

82.1%

15.0

€75,000-€99,999

168

146

86.9%

9.4

479

201

42.0%

39.6

20,343

18,783

92.3%

159.5

Muirear 2020

€100,000 +
Iomlán

Ioncam Neamhráta agus Costais
Soláthair Seirbhíse Breise 2021
I mí na Samhna 2020 dheimhnigh an Rialtas go
bhfaigheadh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
maoiniú i leith neamhrátaí caillte agus costais
bhreise soláthair seirbhíse a bhaineann le COVID-19.
Deimhníodh an maoiniú seo i mí an Mhárta 2021 agus
tá sé leagtha amach i dTábla 10.

TÁBLA 10: MAOINIÚ COVID-19 2020

€M

Easnamh ioncaim neamhrátaí

23.6

Costais bhreise a bhaineann le
COVID-19

10.5

Maoiniú Iomlán a Fuarthas

34.1
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Cúnamh Rialtais do Ghnólachtaí:
Deontas um Atosú 2020
Seoladh Scéim Deontais um Atosú de €250m
náisiúnta i mí Bealtaine 2020, ag tabhairt cúnamh
deontais dhírigh do mhicrifhiontair agus do ghnóthaí
beaga. Bhí sé i gceist cabhrú le gnóthaí le costais a
bhain a athoscailt agus le hoibrithe a athfhostú tar éis
dhúnadh COVID-19. Bhí gnóthaí a bhfuil láimhdeachas
níos lú ná €5m acu agus a fhostaíonn 50 duine nó
níos lú, a dúnadh nó a raibh tionchar ag laghdú de
25% ar a laghad ar láimhdeachas idir 1 Aibreán agus
30 Meitheamh 2020 incháilithe.
Cuireadh tús leis an Scéim Deontais um Atosú + i mí
Lúnasa 2020. Bhí gnóthaí a fuair Deontas um Atosú i
dteideal athiarratas a dhéanamh chun maoiniú breise
a fháil faoin scéim seo. Bhí an Scéim Deontais um
Atosú + bunaithe ar mhéid an mheasúnaithe rátaí don
áitreabh do 2019 le íosdeontas nua de €4,000 agus
uasdeontas de €25,000 suas ó íosmhéid de €2,000
agus uasmhéid de €10,000 sa Scéim Deontais um
Atosú.
Rinneadh athruithe breise ó Dheireadh Fómhair ar
íocaíochtaí a rinneadh le gnóthaí ar ceadaíodh an
Scéim Deontais um Atosú + dóibh, a d’eascair as
dianghlasáil áitiúil. I mBaile Átha Cliath, fuair gnóthaí
dhá íocaíocht bhreise, 30% mar gheall ar aistriú go
dianghlasáil leibhéal 3 i mí Mheán Fómhair agus
20% i mí Dheireadh Fómhair mar gheall ar aistriú go
dianghlasáil leibhéal 5. Ar an iomlán, fuair na gnóthaí
go léir 50% breise ar a méid bunaidh a dámhadh sa
Dheontas um Atosú +.
I dTábla 11 thíos leagtar amach líon na ndeontas
a ceadaíodh agus luach na ndeontas a íocann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is ionann
an méid iomlán a leithdháil an Chomhairle agus
€98,114,609. Íocadh é seo le 6,368 gnó agus bhain
24,499 íocaíocht ar leithligh leis.

TÁBLA 11: DEONTAS UM ATOSÚ AGUS DEONTAS UM
ATOSÚ +

Staidrimh Maidir Leis An Scéim Deontais Atosú:
Líon

Luach

Iarratais A Fuarthas RG1

6,444

Iarratais A Ceadaíodh RG1

5,007 €24,235,354

Iarratais A Fuarthas RGP

8,403

Iarratais A Ceadaíodh RGP

7,282 €73,879,255

Foriomlán

€98,114,609
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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
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 2020, críochnaíodh
6 dTuarascáil Iniúchta Inmheánaigh, lena n-áirítear 3
Tuarascáil Seiceála mionsonraithe mar a éilítear faoin
gCód Caiteachais Phoiblí.
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Bainistíocht agus Foireann
Le linn 2020, tá athléimneacht, seiftiúlacht,
diongbháilteacht agus tiomantas fhoireann
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tar éis
taitneamh a bhaint as. Léirigh an fhoireann aclaíocht,
díograis chun cuspóir a bhaint amach, roinnte leis
an mbainistíocht agus leis na Baill Tofa, an toradh is
fearr a bhaint amach dár gCathair agus dóibh siúd a
úsáideann ár seirbhísí.
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta
go hiomlán d’fhorbairt foirne, lena n-áirítear folláine

na foirne a neartú a léiríonn comhthéacs sonrach na
timpeallachta oibre paindéime-bhunaithe. Is tosaíocht
iomlán í sláinte agus sábháilteacht na foirne agus
tá gach gníomhaíocht oibre treoraithe ag comhairle
sláinte poiblí agus leas na foirne agus na gcustaiméirí.
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) 2020
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:

I measc na gcur i láthair / na dtuarascálacha don
Choiste bhí:

Saincheisteanna maoinithe:

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Tobhach Cuairteoirí Neamhbhuana
Maoiniú le haghaidh Rátaí agus Seirbhísí Údaráis
Áitiúil
Cothabháil Líonra Bóithre Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú
Féichiúnaithe Rátaí deireadh na bliana 31 Nollaig
2019
Soláthar do Scéimeanna Maolaithe Rátaí - Nóta
Fáisnéisithe
Athbhreithniú ar indéantacht chur chun
feidhme um Shlua-Chistiú agus/nó Buiséadú
Rannpháirteach
Scéim um Tharscaoileadh Rátaí
Slua-Chistiú

Saincheisteanna Rialachais:
•

An Coiste Iniúchóireachta - Miontuairiscí
comhaontaithe lena n-athbhreithniú

•

Riaráistí ar Chíosanna Tithíochta
An tAcht um Rátaí 2019
Fachtóirí a bhfuil Tionchar acu ar Chothabháil
Líonra Bóithre Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath
Aistriú agus Freagra TFC Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath maidir le COVID-19
Deontas um Atosú agus Nuashonruithe ar
Dheontas Plus um Atosú

Tairiscintí maidir le:
•
•

Soláthar tairiscintí ag Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath do scéim árachais pobail ar fud na
cathrach..
Forbhreathnú ar Chaiteachas - bileog / físeáin le
scaipeadh go poiblí

Forbhreathnú ar Thosaíochtaí do 2021
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Bearta COVID-19
Leanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
ag oiriúnú seirbhísí do ghnóthaí agus do phobail
ionas go mbeidh siad in ann oibriú, bualadh le
chéile, siopadóireacht agus sóisialú inár gCathair
arís nuair a bheidh sé sábháilte déanamh amhlaidh.

Tá ullmhúcháin á ndéanamh ionas go gcuirfidh
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath seirbhísí agus
tacaíochtaí ar fáil go tapa do ghnólachtaí agus do
phobail nuair a mhaolófar na srianta Leibhéal 5 atá i
bhfeidhm (Márta 2021).

Baile Átha Cliath tar éis na paindéime
Ba bhliain uathúil í 2020 mar gheall ar thionchair
shláinte, shóisialta, airgeadais agus eacnamaíocha
phaindéim COVID-19. Tá fianaise ann go raibh
tionchar díréireach ag an bpaindéim ar gheilleagar
Bhaile Átha Cliath, i bhfianaise thábhacht na bpríomhearnálacha seirbhíse (miondíol, turasóireacht,
fáilteachas, na healaíona/cultúr agus iompar) agus go
háirithe geilleagar Lár na Cathrach, Príomhchathair
ár náisiúin. Seachas an tionchar díreach ar ghnóthaí,
chuir srianta COVID-19, a laghdaigh acmhainn iompair
phoiblí, srian mór ar rochtain ar Lár na Cathrach agus
bhain siad an bonn ó ghníomhaíocht mhiondíola agus

ghnó gaolmhar Lár na Cathrach.
Mar thoradh ar an bpaindéim aistríodh iompraíocht
chuig cianobair agus spreag sé athlonnú mórdhíola
na bhfostaithe a bhí lonnaithe i Lár na Cathrach
roimhe seo i gcomhthreo le gníomhaíocht mhiondíola
méadaithe ar líne, chun aimhleasa Bhaile Átha Cliath.
Níor tharla sé seo i mBaile Átha Cliath amháin maidir
leis seo, toisc go bhfuil fianaise ó gach cearn den
domhan ag tagairt do thionchar paindéimeach níos
déine do Chathracha i gcomparáid le bailte beaga
agus ceantair thuaithe.

Cáin Mhaoine Áitiúil
Tá ollchóiriú mór ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ)
lárnach chun maoiniú inbhuanaithe rialtais áitiúil
a fhorbairt atá riachtanach don timpeallacht iarphaindéimeach. Tugadh an cháin seo isteach i mí Iúil
2013 agus ó shin i leith tá an maoiniú lánroghnach
CMÁ atá ar fáil do Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath le breithniú mar chuid den phróiseas
buiséadach faoi bhun na n-ionchais agus níl ag éirí go
maith leis. 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 go mbíonn an
glanmhaoiniú breise tríd an CMÁ, atá le leithdháileadh
de réir rogha na gComhaltaí Tofa, thart ar 5% nó in
2021, €4.1m de dhliteanas CMÁ bunúsach iomlán do
Chathair Bhaile Átha Cliath de 81.6m.
Is é toradh an CMÁ gurb iad údaráis áitiúla eile agus
an státchiste na príomhfhaighteoirí ar thoradh cánach
CMÁ de theaghlaigh i gCathair Bhaile Átha Cliath.
Mar shampla in 2021 baintear €16.3m nó 20% den
bhundhliteanas chuig an gCiste Comhionannaithe

Náisiúnta lena leithdháileadh ar údaráis áitiúla
arna gcinneadh ag an Roinn. Go dtí seo, ní bhfuair
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maoiniú ón
bpróiseas cothromaithe náisiúnta. Vótáil na Comhaltaí
Tofa ar son agus chuir siad laghdú de 15% i bhfeidhm
ar an mbunráta CMÁ do Chathair Bhaile Átha Cliath,
agus ar an gcaoi sin laghdaigh dliteanas an tí ach dá
réir sin maoiniú féideartha na Comhairle Cathrach do
sheirbhísí le €12.2m.
Ansin cuireann an Roinn in iúl do Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi mhéid fáltas CMÁ
atá le húsáid le haghaidh ‘féin-mhaoiniú’ tithíochta
agus bóithre. Is téarma é ‘féin-mhaoiniú’ a úsáideann
an Rialtas i gcomhthéacs CMÁ ag úsáid cur chuige
riachtanas agus acmhainní. Tugann sé le tuiscint
go bhfuil go leor acmhainní ag údaráis áitiúla atá
catagóirithe mar ‘féin-mhaoinithe’ chun freastal ar a
gcuid riachtanas. I gcomhthéacs CMÁ, leithdháiltear
údaráis áitiúla ‘féinmhaoinithe’ ar fháltais CMÁ mar
mhalairt ar mhaoiniú deontais roimhe seo. Cuireadh
in iúl do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go
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maoineoidh fáltais CMÁ €29.9m in 2021 seirbhísí
tithíochta agus bóithre, nithe a maoiníodh le deontas
roimhe seo. Ina theannta sin, cuirtear fáltais CMÁ i
bhfeidhm ar mhaoiniú bunlíne, go háirithe asbhaintí
a bhaineann le pinsean agus an Deontas Cuspóra
Ghinearálta. Mar a thuairiscítear thuas, mhaoinigh an
Roinn an dá ábhar roimhe seo ach tá siad á maoiniú
anois ag admhálacha CMÁ. Tá €19.1m breise i gceist
leo seo. Is éard atá sa ghlan iarmharach de €4.1m
ná toradh maoinithe do Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath chun go mbeadh lánrogha ag Baill Tofa
ar an gcaoi a gcuirtear na cistí sin i bhfeidhm. Is
ionann é seo agus 5% de luach iomlán an mhaoinithe
ionchasaigh CMÁ. Féach Tábla 12 thíos.
TÁBLA 12 - LEITHDHÁILEADH CMÁ LÁNROGHNACH

Leithdháiltí CMÁ ar Mhaoiniú CMÁ Bl 2020 & Bl 2021
2020
€

2021
€

Gluaiseacht
€

CMÁ Chathair Bhaile Átha Cliath - 100%

80,298,493

81,654,541

1,356,048

Ciste Comhionannaithe - 20%

16,059,699

16,330,908

271,210

CMÁ Coinnithe go háitiúil - 80%

64,238,794

65,323,633

1,084,838

Laghdú 15% (Ritheadh le rún na comhairle)

12,044,774

12,248,181

203,407

Maoiniú CMÁ

52,194,020

53,075,452

881,431

Féin-Mhaoiniú - Tithíocht & Bóithre

29,083,504

29,897,133

813,629

Asbhaint a Bhaineann le Pinsin (PRD)

16,428,262

16,428,262

-

2,667,330

2,667,330

-

Dáileadh Maoinithe CMÁ

Maoiniú Stairiúil (Deontais Chuspóra Ghinearálta)
Maoiniú Lánroghnach

4,014,924

4,082,727

67,802

52,194,020

53,075,452

881,431
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Conclúid
Rinne foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath iarracht mhór in 2020 seirbhísí na comhairle a
chothabháil a mhéid is féidir, agus treoirlínte sláinte
poiblí á gcomhlíonadh acu. D’oibrigh an fhoireann
ar bhealaí chun scaipeadh an víris a laghdú. Táimid
buíoch as ucht tiomantas na foirne agus bainistíochta
na seirbhísí uile de chuid na Comhairle Cathrach
a chuir seirbhísí ar fáil do shaoránaigh Bhaile Átha
Cliath, le tacaíocht na gComhaltaí Tofa, agus is mór
againn an tiomantas sin.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na
rannóg go léir as a gcomhoibriú agus go háirithe le
mo chomhghleacaithe sa Rannóg Airgeadais as a
gcuid oibre maidir leis an Ráiteas Airgeadais Bliantúil
a tháirgeadh, go háirithe Antoinette Power, Ceann
Cuntasaíochta Airgeadais agus foireann an Aonaid
Chuntasaíochta Airgeadais . Is mian liom freisin
buíochas a ghabháil le baill Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath maidir lena mbreithniú i réiteach

líon mór na bhfadhbanna airgeadais a tháinig chun
cinn i rith 2020.
Is mian liom aitheantas a thabhairt d’obair chomhaltaí
an Choiste um Beartas Straitéiseach Airgeadais agus
an Choiste Iniúchta. Trína rannchuidiú, tugann siad a
gcuid ama, scileanna agus taithí go flaithiúil.
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
Ceann Airgeadais
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Ráiteas ar

Bheartais Chuntasaíochta
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1. Ginearálta

4.1 Iasachtaí a Bhaineann le Morgáistí

Ullmhaíodh na cuntais de réir Chód Cleachtais
na Cuntasaíochta ACoP maidir le cuntasaíocht
na n-údarás áitiúil, mar atá athbhreithnithe ag an
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
(RTRÁO) amhail an 31 Nollaig 2018. Ní mór
neamhchomhlíonadh na mbeartas cuntasaíochta mar
tá leagtha amach i gCód Cleachtais na Cuntasaíochta a
lua sna Beartais agus sna Nótaí leis na Cuntais.

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).

2. Ráiteas faoi Chistí Sreafa (Ráiteas faoi
Shreabhadh Cistí)
Tá Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí tugtha isteach mar
chuid de AFS 2011. Cé gur leanadh treoir Chaighdeán
Cuntasaíochta Idirnáisiúnta 7 Ráiteas ar Shreabhadh
Airgid, tá difríocht mhór idir gnó na n-údarás áitiúil
agus gnó fhormhór na n-eagraíochtaí san earnáil
phríobháideach. Dá bhrí sin, comhaontaíodh roinnt
mionathruithe ar an bhformáid chun a áirithiú go
mbeadh brí leis na sonraí atá ar taispeáint agus go
mbeidís úsáideach laistigh d’earnáil an rialtais áitiúil.
Ar an gcúis seo, tugtar “Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí”
ar an ráiteas. Áirítear Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí
sna cuntais airgeadais anois, a thaispeántar i ndiaidh
an Ráitis ar Staid an Airgeadais (Clár Comhardaithe).
Baineann Nótaí 17 - 22 leis an 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.

4. Muirir Úis

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.

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.

Is féidir iasachtaí atá iníoctha a roinnt sa dá chatagóir
seo a leanas:

7. Soláthar do Dhrochfhiacha & Fiacha
Amhrasacha

•
•

Rinneadh soláthar sna cuntais ábhartha le haghaidh
drochfhiachais & fiach amhrasach.

Iasachtaí a bhaineann le morgáistí
Iasachtaí nach mbaineann le morgáistí
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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 RTPRÁ. Áiríodh na sócmhainní go léir a ceannaíodh
nó a tógadh ón 1/1/2004 ar chostas. 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.

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:
Boinn

Ráta
Dímheasa

- Saolré fada

S/L

10%

- Saolré gairid

S/L

20%

Trealamh

S/L

20%

Troscán

S/L

20%

Cineál Sócmhainne
Gléasra & Innealra

ócmhainní Oidhreachta

Nil

Leabhair Leabharlainne

Nil

Clóis Súgartha

S/L

20%

Páirceanna

S/L

2%

- Scéimeanna uisce

S/L

Saolré na
sócmhainní
thar 70 bliain

- Scéimeanna Draenála

S/L

Saolré na
sócmhainní
thar 50 bliain

Suíomhanna líonta
talún (*Féach an nóta)
Sócmhainní Uisce

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.
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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.

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

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
Tá Leas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
i gcuideachtaí liostaithe in Aguisín 8 de Ráiteas
Airgeadais Bhliantúil 2020.

10. Féichiúnaithe agus Ioncam Forbartha

16. Páirtithe Gaolmhara

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.

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

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.

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:

12. Scéimeanna Léasa

a. dearbhú bliantúil ‘leasanna gur gá a fhógairt’ arna
leagan amach in alt 175 den Acht a sholáthar;

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.

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
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 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, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
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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Ráiteas Maidir Leis An Ioncam Cuimsitheach
(Ráiteas Cuntas Ioncaim Agus Caiteachais) Don
Bhliain Dár Críóch 31 Nollaig 2020
Leis an Ráiteas Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
tugtar le chéile an t-ioncam agus an caiteachas uile
a bhaineann le hioncam. Taispeántar an barrachas/
(easnamh) don bhliain. Taispeántar aistrithe chuig/ó
chúlchistí ar leithligh agus ní leithdháiltear iad de réir
rannáin seirbhíse.

Caiteachas de réir Rannáin
Ollchaiteachas
2020
€

Ioncam
2020
€

Tithíocht & Foirgneamh

411,740,016

375,215,360

36,524,657

39,402,894

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

100,789,166

41,860,607

58,928,559

53,458,313

52,542,800

40,891,389

11,651,412

10,354,347

Bainistíocht Forbartha

148,645,690

122,525,293

26,120,397

25,560,679

Seirbhísí Comhshaoil

201,521,752

96,071,810

105,449,943

103,038,657

93,812,473

10,837,479

82,974,993

82,869,044

1,365,111

623,803

741,308

1,094,576

204,929,828

220,711,175

(15,781,347)

(5,962,730)

16 1,215,346,836 908,736,915

306,609,922

309,815,780

357,693,512

338,299,502

23,110,517

23,098,626

74,194,108

51,582,348

Nóta

Seirbhísí Uisce

Áineas & Conláistí
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas
Seirbhísí Ilghnéitheacha
Caiteachas Iomlán/Ioncam

Glanchaiteachas Glanchaiteachas
2020
2019
€
€

Glan-Chostas an Rannáin le maoiniú
ó Rátaí & Rátaí um Cháin Mhaoine
Áitiúil
Rátaí
Cáin Mhaoine Áitiúil

15

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh Aistrithe
Barrachas Iomlán/(Easnamh) le haghaidh

14

(63,231,613)

(49,439,238)

Aistrithe Bliana ó/(go) Cúlchistí

16

10,962,495

2,143,110

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 2020

23,784,693

21,641,583

Cúlchiste Ginearálta @ 31 Nollaig 2020

34,747,188

23,784,693

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána.
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Ráiteas Maidir Le Staid Airgeadais (Clár
Comhardaithe) Amhail An 31 Nollaig 2020
Nóta

2020
€

2019
€

Oibríochtúil

6,754,398,623

6,707,346,614

Bonneagar

Sócmhainní Seasta

1
2,917,503,482

2,921,647,391

Pobal

239,035,128

234,242,182

Neamhoibríochtúil

481,449,503

476,605,557

10,392,386,736

10,339,841,744

Obair atá ar Bun agus Réamhspeansais

2

227,356,456

169,832,062

Féichiúnaithe Fadtéarmacha

3

533,554,245

515,541,228

Stocks Stoic

4

6,569,251

5,975,935

Féichiúnaithe Trádala & Réamhíocaíochtaí

5

291,627,815

256,690,495

279,998,542

154,033,669

5,727,626

-

Sócmhainní Reatha

Infheistíochtaí Bainc
Airgead Tirim sa Bhanc
Airgead Tirim faoi Bhealach

-

-

511,923,234

416,700,099

-

5,515,532

253,762,710

204,316,761

-

-

253,762,710

209,832,293

258,160,523

206,867,806

515,475,349

516,167,378

-

-

16,998,543

14,013,243

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite dlite laistigh de bhliain)
Rótharraingt Bhainc
Creidiúnaithe & Fabhruithe

6

Léasanna Airgeadais

Glan-Sócmhainní / (Dliteanais) Reatha
Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Iasachtaí iníoctha

7

Léasanna Airgeadais
Taiscí In-aisíoctha

8

Eile
Glan-Sócmhainní

129,790,723

102,191,540

662,264,615

632,372,161

10,749,193,345

10,599,710,679

Ionadaithe ag
Cuntas Caipitlithe

9

10,392,386,736

10,339,841,744

Ioncam OIL

2

197,657,638

146,594,675

Cúlchistíe Ioncaim Ginearálta

34,747,188

23,784,693

Cúlchistí Sonracha Eile

29,013,652

29,013,652

95,388,130

60,475,915

10,749,193,345

10,599,710,679

Iarmhéideanna Eile

10

Cúlchistí Iomlán

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána.
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Ráiteas Ar Shreabhadh Cistí (Ráiteas Ar
Shreabhadh Cistí ) Amhail An 31 Nollaig 2020
Nóta

2020
€

17

96,877,809

2019
€

Revenue Activities
Glan-insreabhadh / (eis-sreabhadh) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Gníomhaíochtaí Caipitiúla
Toradh ar Infheistíocht & Seirbhísiú Airgeadais
Méadú / (Laghdú) ar Mhaoiniú Caipitlithe Sócmhainní Seasta

52,544,992

Méadú / (Laghdú) ar OIL/ Réamh-Mhaoiniú

51,062,963

Méadú / (Laghdú) ar Iarmhéideanna Cúlchistí

18

Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Thoradh ar
Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais

28,159,347
131,767,302

Caiteachas Caipitil & Infheistíocht Airgeadais
Méadú/ (Laghdú) ar Shócmhainní Seasta

(52,544,992)

Méadú / (Laghdú) ar OIL/ Réamh-Mhaoiniú

(57,524,394)

Méadú/ (Laghdú) ar Iarmhéideanna Caipitil Eile

19

Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Chaiteachas
Caipitiúil agus Infheistíocht Airgeadais

22,914,135
(87,155,252)

Airgeadas
Méadú / (Laghdú) ar Mhaoiniú Iasachta

20

8,894,137

(Méadú) / Laghdú ar Mhaoiniú Cúlchiste
Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Ghníomhaíochtaí
Maoinithe

21

(16,161,266)
(7,267,129)

Gabháltais Tríú Páirtí
Méadú / (Laghdú) ar Thaiscí In-aisíoctha
Glanmhéadú / (Laghdú) ar Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid
Thirim

2,985,300
22

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána.
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Cuntais Ioncaim 2020 sula ndéantar aistrithe chuig
Chaipitil / Sracfhéachaint ar Phróifíl Airgeadais
Caiteachas
2020

Caiteachas
2019

Tithíocht & Foirgneamh

411,740,016

377,556,305

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

100,789,166

109,902,006

52,542,800

53,851,643

Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe

148,645,690

47,650,575

Cosaint Chomhshaoil

201,521,752

197,755,467

93,812,473

97,502,148

1,365,111

1,780,840

204,929,828

37,075,995

1,215,346,836

923,074,979

Uisce & Séarachas

Áineas & Conláistí
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas
Ilghnéitheach
Caiteachas Iomlán
De réir an Chuntais Ioncaim & Caiteachais

Comparáid Caiteachais 2020/2019
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

n

irg

t&

Tit
m

ce

s

Ui

&

Sé
í

ta

h
ac

rt

ba

r
Fo

ha

&

Ri

ai

s
Co

a
sh

h

m

nt

l

oi

e

th

i
alu

o
Ch

ío

alm

ch

O
t,

te

in

h
ac

as

lá
,S

&

as

Le

ch

ea

h
éit

hn

Ilg

e

id

T

Co

ne

ha

í

st

ái
nl

&
as

Ái

s

ea

Dr

as

h
ac

ar

h

rB

a
ht

b

a
ar

p

il
há

th
ói

ac

te

á
sS

gu

Io

Fo

ch

o
hí

re

h

m
ea

Caiteachas 2020
Caiteachas 2019

124

COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Príomhfhoinsí Ioncaim
2020
€
Deontais & Fóirdheontais

609,588,051

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile

73,345,375

Earraí & Seirbhísí

225,803,488

Local Property Tax

23,110,517

Cáin Mhaoine Áitiúil

357,693,512
1,289,540,944

De réir Nóta 15 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Foinsí Ioncaim

Deontais & Fóirdheontais

28%

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile

47%

Earraí & Seirbhísí
Cáin Mhaoine Áitiúil

2%

Rátaí

18%
6%
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Príomhchatagóirí an Chaiteachas Ioncaim
2020
€
Speansais Phárolla

410,159,806

Speansais Oibriúcháin

549,499,890

Speansais Riaracháin

191,743,538

Speansais Bhunaithe

17,887,452

Speansais Airgeadais

42,855,203

Speansais Ilghnéitheacha
Caiteachas Iomlán

3,200,948
1,215,346,836

De réir Aguisín 1 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Anailís ar Chaiteachas Ioncaim
1% 4%
16%

34%

Speansais Phárolla
Speansais Oibriúcháin
Speansais Riaracháin
Speansais Bhunaithe
Speansais Airgeadais
Speansais Ilghnéitheacha

45%
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Foinsí Ioncaim Chaipitil
2020
€
Deontais Rialtais agus CMÁ

238,537,604

Ranníocaíochtaí Forbartha

31,509,969

Iasachtaí

20,202,451

Diúscairtí Maoine

8,319,933

Ioncam ó Pháirceáil

3,244,896

Aistrithe ó Ioncam

50,234,967

Eile lena n-áirítear Ceannach Tionóntaí

41,651,130
393,700,950

De réir Aguisín 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Foinsí Ioncaim Chaipitil
11%
Deontais Rialtais agus CMÁ

13%

Ranníocaíochtaí Forbartha
Iasachtaí

1%
2%

Diúscairtí Maoine
Ioncam ó Pháirceáil

5%

61%
8%

Aistrithe ó Ioncam
Eile lena n-áirítear Ceannach Tionóntaí
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Caiteachas Caipitil de réir Rannáin Seirbhíse
2020
€
Tithíocht & Foirgníocht

247,342,285

Bóithre, Iompar & Sábháilteach

34,149,532

Uisce & Séarachas

3,339,021

Dreasachtaí & Rialuithe Forbartha

26,859,010

Cosaint an Chomhshaoil

7,202,923

Áineas & Fóntais

12,967,168

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas

-

Nithe ilghnéitheacha

15,115,667
346,975,606

De réir Aguisín 6 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020

Caiteachas Caipitil de réir Rannán na Seirbhíse
300,000,00
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Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta
01 Eanáir 2020 - 31 Nollaig 2020
ÁBHAR

TÁSCAIRE

Tithíocht: H1, H2 & H4

A. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ ag 1/1/2020

LUACH
26,150

B. Líon na dteaghaisí a cuireadh le stoc faoi úinéireacht an ÚÁ i rith
2020 (cibé acu tógtha nó faighte)

tbc

C. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ a díoladh in 2020

25

D. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ a scartáladh in 2020

28

E. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ amhail 31/12/2020

26,479

F. Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht an ÚÁ atá beartaithe le scartáil
faoi scéim atá faofa ag RTPRA

439

A. An céatadán de líon iomlán na dteaghaisí faoi úinéireacht an ÚÁ a
bhí folamh an 31/12/2020

2.64%

Líon na dteaghaisí laistigh dá stoc iomlán nach raibh tionóntaí iontu
ar 31/12/2020

688

A. Caiteachas i rith 2020 ar chothabháil thithíocht ÚÁ a tiomsaíodh ón
1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020, roinnte le líon na dteaghaisí
i stoc an ÚÁ ag 31/12/2020, ie an figiúr H1E lúide táscaire H1F

€2,439.93

Caiteachas ar chothabháil stoc ÚÁ a tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2020 go
dtí an 31 Nollaig 2020, lena n-áirítear cothabháil agus caiteachas
pleanáilte a bhí cáilithe do dheontais, amhail deontais SEAI le haghaidh
oibreacha aisfheistithe atá tíosach ar fhuinneamh nó an Clár
Uasghrádaithe Fabraic ach gan caiteachas ar réadmhaoine folamh
san áireamh ná caiteachas faoi mhór-scéimeanna athchóirithe faofa
(i.e. Athbheochan ceadaithe nó faoi na Scéimeanna Oibreacha
Feabhsúcháin).
€63,535,817
Tithíocht: H3 & H5

A. An t-am a thógtar ó dháta ar fágadh an teaghais go dtí an dáta in
2020 nuair a athshealbhaítear an teaghais, meán de gach teaghais a
athligeadh i rith 2020

15.17
seachtain

B. An costas a caitheadh ar na teaghaisí a athshealbhú in 2020, meán
de gach teaghas a athligeadh i rith 2020

€21346.12

An líon teaghaisí inar cuireadh tionóntaí nua iontu ar aon dáta in 2020
(ach gan iad siúd go léir a bhí folamh mar gheall ar scéim athchóirithe
ar fud an eastáit)
An líon seachtainí ó dháta ar fágadh í go dtí an dáta a
n-athshealbhaítear an teaghais
Caiteachas iomlán ar oibreacha a bhí riachtanach chun go mbeifí
ábalta na teaghaisí a ligean arís

715
10,849
seachtain
€15,262,478
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Tithíocht: H3 & H5

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an ÚÁ ag
deireadh mhí an Mheithimh 2020
B. Líon na n-áitreabh ar cíos a ndearnadh cigireacht orthu i rith 2020
C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu in 2020 a
aimsíodh nach raibh siad ag comhlíonadh na Rialachán Caighdeánach.
D. Líon na n-áitreabh a measadh a bheith comhlíontach in 2020 (lena
n-áirítear iad siúd a measadh a bheith neamhchomhlíontach ar dtús)

Tithíocht: H6

A. Líon na n-aosach i gcóiríocht éigeandála atá gan dídean ar bhonn
fadtéarmach mar% de líon iomlán na n-aosach atá gan dídean i
gcóiríocht éigeandála ag deireadh 2020
Líon na n-aosach a rangaítear mar aosaigh gan dídean agus i
gcóiríocht éigeandála ar oíche an 31 Nollaig 2020 mar atá taifeadta
ar an gCóras PASS
Líon na ndaoine sin a bhí, ar 31/12/2020, i gcóiríocht éigeandála ar
feadh 6 mhí ar bhonn leanúnach, nó ar feadh 6 mhí ar bhonn carnach
laistigh den 12 mhí roimhe sin

Bóithre: R1 & R2

A. (a)% Na gciliméadar bóthair Réigiúnacha a fuair rátáil PSCI sa
tréimhse 24 mí roimh 31/12/2020

LUACH
75,103
2,224
78.10%
3,446

16.93%

4,058

687
7.40%

A. (b)% Na gciliméadar de Phríomhbhóthair Áitiúil a fuair rátáil PSCI
sa tréimhse 24 mí roimh 31/12/2020

83.90%

A. (c)% Na gciliméadar de Bhóthair Thánaisteach Áitiúil a fuair rátáil
PSCI sa tréimhse 24 mí roimh 31/12/2020

67.60%

A. (d)% Na gciliméadar de Bhóthair Treasacha Áitiúil a fuair rátáil PSCI
sa tréimhse 60 mí roimh 31/12/2020

87.00%

B. (a.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI
de 1 -4 amhail 31/12/2020

9.30%

B. (a.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI
de 5 -6 amhail 31/12/2020

33.20%

B. (a.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI
de 7 -8 amhail 31/12/2020

20.80%

B. (a.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI
de 9 -10 amhail 31/12/2020

31.20%

B. (b.1) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI
de 1-4 amhail 31/12/2020

14.10%
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Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta
01 Eanáir 2020 - 31 Nollaig 2020
ar lean
ÁBHAR

TÁSCAIRE

Bóithre: R1 & R2

B. (b.2) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI
de 5-6 amhail 31/12/2020

39.60%

B. (b.3) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI
de 7-8 amhail 31/12/2020

15.50%

B. (b.4) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI
de 9-10 amhail 31/12/2020

21.70%

B. (c.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 1-4 amhail 31/12/2020

11.20%

B. (c.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 5-6 amhail 31/12/2020

49.50%

B. (c.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 7-8 amhail 31/12/2020

12.30%

B. (c.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 9-10 amhail 31/12/2020

14.80%

B. (d.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 1-4 amhail 31/12/2020

18.90%

B. (d.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 5-6 amhail 31/12/2020

35.10%

B. (d.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 7-8 amhail 31/12/2020

27.00%

B. (d.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil
PSCI de 9-10 amhail 31/12/2020

10.60%

A1. Kilometres of regional road strengthened during 2020

10.4 km

A1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach ar neartaíodh i rith 2020
10.4km A2. An méid a caitheadh ar obair neartúcháin de bhóithre
réigiúnacha i rith 2020
A3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha réigiúnacha um neartú
bóithre in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

LUACH

€3,402,931.00
€55.11

B1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach ar athshéalaíodh i rith 2020

-

B2. An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe de bhóithre
réigiúnacha i rith 2020

-

B3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha réigiúnacha um athshéalú
bóithre in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

-
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Bóithre: R1 & R2

C1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar neartaíodh i rith 2020
C2. An méid a caitheadh ar obair neartúcháin de bhóithre áitiúla i rith
2020
C3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha áitiúla um neartú bóithre in
aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

LUACH
14.5km
€4635927.00
€57.23

D1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar athshéalaíodh i rith 2020

-

D2. An méid a caitheadh ar obair athshéalúcháin de bhóithre áitiúla
i rith 2020

-

D3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha áitiúla um athshéalú bóithre
in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)

-

Mótarcháin: R3

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar líne (ie
déantar idirbheart a phróiseáil agus eisítear an diosca cánach) in 2020

92.01%

Uisce: W1 & W2

% na Scéimeanna Uisce Óil Phríobháidigh i gcomhréir le ceanglais
reachtúla maidir le monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht soláthairtí
uisce óil phríobháidigh le linn 2020

-

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

-

Líon na scéimeanna cláraithe a ndearnadh monatóireacht orthu in 2020

0

Líon iomlán na scéimeanna cláraithe in 2020

0

Dramhaíl: E1

Truailliú Comhshaoil:
E2

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, atá suite i
gceantar clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a sholáthraíonn seirbhís
3 araide ar an 31/12/2020

118,516

B. % de theaghlaigh laistigh den údarás áitiúil a léiríonn an líon ag A
iad (bunaithe ar cheirtleáin níos mó ná 500)

67.12%

A1. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán ina leith
i rith 2020

27,191

A2. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh idir an
1/1/2020 agus 31/12/2020

26,689

A3. Líon iomlán na gcásanna idir lámha ar 31/12/2020
Líon oscailte na gcásanna a tugadh ar aghaidh ó dheireadh na bliana
2019

887
tbc
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01 Eanáir 2020 - 31 Nollaig 2020
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Truailliú ó Bhruscar:
E3

A1. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí neamhthruaillithe nó saor ó
bhruscar nuair a ndearnadh suirbhé air in 2020

22%

A2. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí ar bheagán truaillithe nuair a
ndearnadh suirbhé air in 2020

52%

A3. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí truaillithe go measartha nuair
a ndearnadh suirbhé air in 2020

20%

A4. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí truaillithe go suntasach nuair
a ndearnadh suirbhé air in 2020

6%

A5. An% den achar laistigh den ÚÁ ina raibh truailliú ollmhór ann nuair
a ndearnadh suirbhé air in 2020

1%

Stádas an Bhrait
Ghlais: E4

A. % de scoileanna ar bronnadh stádas brait ghlas orthu / rinneadh a
athnuachan sa dá bhliain go 31 Nollaig 2020
Scoileanna a ghnóthaigh Brat Glas den chéad uair in 2020

34.23%
5

Scoileanna a rinne a mBrat Glas a athnuachan in 2020

42

Scoileanna a raibh Brat Glas acu ó 2019 agus dá bhrí sin ní gá iad a
athnuachan go dtí 2021

55

Éifeachtúlacht
Fuinnimh: E5

A. % carnach de choigilteas fuinnimh a baineadh amach faoin
31/12/2020 i gcoibhneas leis an mbliain bhunlíne (2009)

Soilsiú Poiblí: E6

A. Vatacht iomlán inbhilleáilte an chórais soilsithe poiblí
20407.00 MWh B. Meán-vatacht inbhilleáilte an chórais soilsithe poiblí
C. Céatadán den chóras iomlán ina n-úsáidtear soilse LED

Pleanáil: P1

LUACH

tbc (ÚFIÉ)
20407.00 MWh
105.00 W
22.00%

Líon na soilse LED sa chóras soilsithe poiblí

10340

Líon na soilse SOX-SON sa chóras soilsithe poiblí

36660

A. Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán na bhfoirgneamh
úr ar tugadh fógra fúthu don Údarás Áitiúil

70.03%

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra fúthu don údarás
áitiúil i.e. foirgnimh áit ar seirbheáladh Fógra bailí Thosach Feidhme
sa tréimhse 1/1/2020 go dtí 31/12/2020 ag tógálaí nó forbróir ar an
údarás áitiúil

387

Líon na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu in
2020 agus a ndearna an t-údarás áitiúil cigireacht amháin ar an
láithreán ar a laghad orthu i rith 2020

271
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Pleanáil: P2 & P3

A. Líon na gcinntí pleanála an ÚÁ a bhí mar ábhar achomhairc chuig an
mBord Pleanála a chinn an Bord ar dháta ar bith in 2020
B. % na gcinntí lenar dearbhaíodh (le difríochtaí nó gan difríocht) an
cinneadh ar rinne an ÚÁ
Líon na gcinntí lenar dearbhaíodh cinneadh an ÚÁ (le difríocht nó gan
difríocht)

338
81.07%
274

A. Líon iomlán na gcásanna pleanála dá dtagraítear nó a chuir an
t-údarás áitiúil tús leo, sa tréimhse 1/1/2020 go 31/12/2020 a
ndearnadh imscrúdú orthu

1,443

B. Líon iomlán na gcásanna imscrúdaithe a dúnadh i rith 2020

1,202

C. % de chásanna ag B a caitheadh amach mar bheith fánach,
mionchúiseach nó gan bhunús nó a dúnadh mar gheall ar cosc ag
reacht nó díolúine forbartha
D. % na gcásanna ag B a réitíodh de réir dhlisteanú an ÚÁ trí
idirbheartaíocht
E. % na gcásanna ag B a dúnadh i ngeall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin

43.18%
0%
56.82%

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí á n-imscrúdú amhail 31/12/2020

3,290

Líon na gcásanna ag ‘B’ a díbheadh faoi alt 152(2), An tAcht um Pleanáil
agus Forbairt 2000

519

Líon na gcásanna ag ‘B a réitíodh de réir dhlisteanú an ÚÁ trí
idirbheartaíocht
Líon na gcásanna ag ‘B a dúnadh i ngeall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin
Pleanáil: P4 & P5

LUACH

0
683

A. Sonraí Chlár D an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) 2020 roinnte ar
dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le Daonáireamh 2016

€30.37

Clár D RAB déanta suas de D01 - Pleanáil don Todhchaí - D02 Bainistíocht Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (lena n-áirítear an cion
ábhartha um Chlár D den lármhuirear bainistíochta) le haghaidh 2020

€16,843,103

A. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a
fuarthas in 2020 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de dhá
mhí ón tráth a bhfuarthas iad

26.99%

A. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a
fuarthas in 2020 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de
thréimhse fhada a aontaíodh leis an iarratasóir

44.29%
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Pleanáil: P4 & P5

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a
fuarthas in 2020 nár tharraingíodh an t-iarratasóir siar iad.

Seirbhís Dóiteáin: F1

LUACH
289

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas
in 2020 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de dhá mhí ón
tráth a bhfuarthas iad

78

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas
in 2020 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de thréimhse
fhada a aontaíodh leis an iarratasóir

128

A. Sonraí Chlár E an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) le haghaidh 2020
roinnte ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le figiúir Dhaonáireamh
2016 le haghaidh an daonra a bhfuil an t-údarás dóiteáin ag freastal
air i gcomhréir le tuarascálacha Chéim a hAon den Chur Chuige
Riosca-bhunaithe

€87.21

Sonraí ar chaiteachas Chlár AFS E ina gcuimsítear E11 - Feidhmiú na Seirbhíse
Dóiteáin agus E12 Cosc Dóiteáin do 2020 €118567684
Seirbhís Dóiteáin: F2
& F3

A. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaobh dóiteáin

1.48 nóim

B. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin choimeádta) i dtaobh
dóiteáin

6.32 nóim

C. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh
i Stáisiúin Lánaimseartha maidir le gach teagmhas éigeandála eile
(neamh-dóiteán)

1.44 nóim

D. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a
shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha (seirbhís dóiteáin choimeádta)
maidir le gach teagmhas éigeandála eile (neamh-dóiteán)

6.41 nóim

A. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na
timpiste laistigh de 10 nóiméad

73.44%

B. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na
timpiste i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad

23.79%

C. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na
timpiste i ndiaidh 20 nóiméad

2.77%

D.% de na cásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ina bhfuil
an chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad

71.61%
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Seirbhís Dóiteáin: F2
& F3

E.% de na cásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ina bhfuil
an chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de
20 nóiméad

24.63%

F.% de na cásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ina bhfuil
an chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

3.76%

LUACH

Líon iomlán na nglaonna amach i ndáil le dóiteán ón 1/1/2020 go
31/12/2020 7,540
Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go
dtí an láthair laistigh de 10 nóiméad

5,537

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go
dtí an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad

1,794

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin go
dtí an láthair i ndiaidh 20 nóiméad

209

Líon iomlán na n-glaonna amach maidir le gach teagmhas éigeandála
eile (i.e. gan dóiteán san áireamh) ón 1/1/2020 go dtí 31/12/2020

1,624

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall
dóiteáin go dtí an láthair laistigh de 10 nóiméad

1,163

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall
dóiteáin go dtí an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad
Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall
dóiteáin go dtí an láthair i ndiaidh 20 nóiméad
Seirbhís
Leabharlainne: L1

A. Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh an duine do cheantar
an ÚÁ in aghaidh Dhaonáireamh 2016
B. Líon na n-earraí a eisíodh d’iasachtaithe leabharlainne le linn na
bliana
C. Baill ghníomhacha leabharlainne in aghaidh an duine den daonra

Seirbhís
Leabharlainne: L2

400
61

1.20
1,308,548
0.11

D. Líon na mball cláraithe leabharlainne sa bhliain

117,314

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna ón 1/1/2020 go dtí 31/12/2020

663,278

A. Sonraí Chlár F an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) le haghaidh 2020
roinnte ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le Daonáireamh 2016

€44.11

B. An caiteachas bliantúil in aghaidh an duine ar bhailiúcháin thar an
tréimhse 1/01/2020 go 31/12/2020

€2.68
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Seirbhís
Leabharlainne: L2

A. Clár F RAB déanta suas de F02 - Oibriú na Seirbhíse Leabharlainne
agus Cartlainne (lena n-áirítear an cion ábhartha den mhuirear lárnach
bainistíochta le haghaidh Chlár F) le haghaidh 2020
€24,463,062
B. An caiteachas bliantúil ar stoc nua a fuair an leabharlann sa bhliain

An Óige agus An
Pobal: Y1 & Y2

A. Céatadán na scoileanna áitiúla a raibh páirt acu i scéim áitiúil
Chomhairle Óige / Comhairle na nÓg

€1,487,154

37.18%

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i limistéar an ÚÁ ag 31/12/2020

78

Líon na scoileanna dara leibhéal i limistéar an ÚÁ ar fhreastail ionadaithe
uathu ar CGB áitiúil Chomhairle na nÓg a tionóladh in 2020

29

A. Líon na n-eagraíochtaí a áirítear sa Chlár Contae agus an cion a
roghnaigh a bheith mar chuid den Choláiste um Chuimsiú Sóisialta
laistigh den PPN

Corparáideach: C1, C2,
C4 & C5

LUACH

32.08

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a áirítear sa Chlár Contae do cheantar
an údaráis áitiúil amhail an 31/12/2020

773

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh den chéad uair in 2020

52

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh páirt a ghlacadh i gColáiste
Toghcháin um Chuimsiú Sóisialta ar cibé dáta a chláraigh siad don PPN

248

A. An líon foirne lánaimseartha coibhéiseach amhail an 31 Nollaig 2020

5,618.30

A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag
gabháil léi in 2020

2.78%

B. Céatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire féindheimhnithe in 2020

0.21%

Líon iomlán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag
gabháil léi in 2020
Líon iomlán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire féindeimhnithe in 2020
Líon na laethanta oibre gan phá a cailleadh de bharr neamhláithreacht
tinnis a áirítear laistigh de na laethanta saoire breoiteachta
féin-dheimhnithe in 2020

36237 lá
2712 lá

0 lá
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Corparáideach: C1, C2,
C4 & C5

Líon na laethanta oibre gan phá a cailleadh de bharr neamhláithreacht
tinnis a áirítear laistigh de na laethanta saoire breoiteachta a raibh
teastas dochtúra ag gabháil léi in 2020
Má tá aon bhaill foirne ar shaoire fhadtéarmach tinnis (i.e tréimhse
leanúnach de níos mó ná 4 seachtaine) cuir isteach nóta téacs de
líon na mball foirne ar shaoire fhadtéarmach tinnis.

A. An Caiteachas TFC uile ón tréimhse 01/01/2020 go 31/12/2020
roinnte faoin líon CLA
Caiteachas iomlán TFC in 2020
A. Gach caiteachas TFC a ríomhtar i C4 mar chion de chaiteachas Ioncaim

LUACH

740 lá
306 Bhí saoire
bhreoiteachta
leanúnach ag
224 ball foirne
ar feadh 4
seachtaine go 3
mhí. Bhí saoire
bhreoiteachta
leanúnach ag
44 ball foirne
do thréimhse
idir 3 mhí agus
6 mhí.
€2,658.64
€14,937,031
1.23

Caiteachas Ioncaim iomlán ón 1/1/2020 go 31/12/2020 roimh aistrithe
1,215,346,836
chuig cúlchistí nó uathu
Corparáideach: C3

A. Líon iomlán na n-amharc leathanaigh ar láithreáin ghréasáin an
údaráis áitiúil in aghaidh an duine in 2020
B. Líon iomlán na leantóirí in aghaidh an duine ag deireadh 2020 de
chuntais meán sóisialta an údaráis áitiúil (más ann)
Na tuairimí carnacha iomlána leathanaigh ar na láithreáin ghréasáin go
léir a d’oibrigh an t-údarás áitiúil don tréimhse ó 1/1/2020 go
31/12/2020 a fuarthas ó sheirbhís clibeála leathanaigh ar sheirbhís
anailíse gréasáin ar an láthair nó a choibhéis
Líon iomlán na n-úsáideoirí ar na meáin shóisialta amhail 31/12/2020
a bhí ag leanúint an údaráis áitiúil ar aon láithreáin meáin shóisialta
Líon na gcuntas meán sóisialta a fheidhmíonn an t-údarás áitiúil
É a chur in iúl an raibh aon athrú ar na beartais fianán ar shuíomhanna
na n-údarás áitiúil agus an dáta a tháinig sé i bhfeidhm

28.42
1.19

15,762,301
657,740
140
Baineadh úsáid
as beartas nua
roghnúcháin
fianáin ó
Dheireadh
Fómhair 2020
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Airgeadas: M1 go M4

A. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2016 sa
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

€26,101,486

B. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2017 sa
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

€23,240,144

C. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2018 sa
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

€21,641,583

D. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2019 sa
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

€23,784,693

E. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2020 sa
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

€34,747,188

F. Barrachas nó easnamh carnach amhail 31/12/2020 mar chéatadán
den Ioncam Iomlán ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS

2.69%

G. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine i 2020

€2,191.58

H. Caiteachas ioncaim in aghaidh an duine in 2020 gan caiteachas
suntasach lasmuigh den chontae / seirbhís roinnte a áireamh

€1,905.51

Figiúr Ioncaim Iomlán 2020 ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais
an AFS
€1,289,540,944
Figiúr Caiteachais Iomlán 2020 ó Ráiteas Cuntais Ioncaim &
Caiteachais an AFS

€1,215,346,836

Caiteachas Ioncaim 2020 seachas caiteachas seirbhíse contae /
roinnte do sholáthraithe seirbhíse ÍCT, MyPay, DRHE
agus Seirbhísí Dóiteáin Bhaile Átha Cliath

€1,056,709,826

A. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2016

90.0%

A. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS do 2016

78.0%

A. (c) Leibhéal bailiúcháin na Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2016

66.0%

B. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2017

91.0%

B. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS do 2017

76.0%

B. (c) Leibhéal bailiúcháin na Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2017

66.0%

C. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2018

92.0%
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Airgeadas: M1 go M4

C. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2018

69.0%

D. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2019

94.0%

D. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS do 2019

73.0%

D. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2019

75.0%

E. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2020

84%

E. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS do 2020

73%

E. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2020

75%

A.1 Costas iomlán in aghaidh an duine de na héilimh shocraithe do 2018

€23.87

A.2 Costas iomlán in aghaidh an duine de na héilimh shocraithe do 2019

€22.05

A.3 Costas iomlán in aghaidh an duine de na héilimh shocraithe do 2020

€14.55

Árachas IPB: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2018

1,417

Árachas IPB: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2019

1,139

Árachas IPB: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2020

915

Árachas IPB: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2018

391

Árachas IPB: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2019

711

Árachas IPB: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2020

609

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2018

€1,618,452.55

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2019

€5,309,286.21

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2020

€7,694,264.67

Costas iomlán na n-éileamh socraithe faoi bharrachas do 2018

€0

Costas iomlán na n-éileamh socraithe faoi bharrachas do 2019

€0

Costas iomlán na n-éileamh socraithe faoi bharrachas do 2020

€0

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2018

208
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Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2019

78

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2020

57

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2018

343

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2019

159

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2020

60

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2018

€11,619,462

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2019

€6,920,538

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2020

€377,011

A. Muirear bainistíochta lárnach foriomlán mar chéatadán (%) den
chaiteachas iomlán ar chuntas ioncaim

9.48%

B. Costais phárolla iomlána mar chéatadán (%) den chaiteachas ioncaim

33.75%

Muirear bainistíochta lárnach foriomlán ó FMS an Údaráis Áitiúil agus
sainmhínithe sa Bhuiséad Bliantúil

€115,228,134

Costais phárolla iomlána ó Aguisín 1 den AFS do 2020 (lena n-áirítear
Tuarastail, Pá agus Pinsin)

€410,159,806
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A. Líon na bpost in aghaidh an duine a cruthaíodh le cúnamh ón
Oifig Fiontar Áitiúil le linn na tréimhse 1/1/2020 go 31/12/2020

LUACH
-15.1473

Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontar Áitiúil le linn na
tréimhse 1/1/2020 go 31/12/2020

-84.0

A. Líon na n-iarratas in aghaidh an duine ar dhearbhán trádála a
rinneadh ar líne arna gceadú ag an Oifig Fiontar Áitiúil sa bhliain 2020

197.8166

B. Líon na ndearbhuithe trádála sin in aghaidh an duine ar líne a
tarraingíodh síos sa bhliain 2020
Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála a rinneadh ar líne arna gceadú
ag an Oifig Fiontar Áitiúil sa bhliain 2020
Líon na ndearbhuithe trádála sin ar líne a tarraingíodh síos sa bhliain
2020
A. Líon na rannpháirtithe in aghaidh an duine a fuair meantóireacht
le linn na tréimhse 1/1/2020 go 31/12/2020
Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na tréimhse
1/1/2020 go 31/12/2020

45.4419
1097
252
283.1104
1570

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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Caiteachas ar chostais siamsaíochta
/ gaolmhara 2020
Fáiltithe Cathartha, Eanáir 2020
Saoirse na Cathrach, Eanáir 2020
Gradaim Laoich COVID-19
Gradaim an Ardmhéara, 2020
Nuashonraigh le míonna breise de réir mar a thagann siad chun cinn
Íocaíochtaí le Chomhaltaí Tofa faoi Alt 142 den Acht Rialtais Áitiúil 2001
• Costais Bhliantúla na gComhairleoirí
• Liúntas Bliantúil íoctha le Cathaoirligh na gCoistí um Beartas Straitéiseach
• Liúntas Bliantúil an Ardmhéara
• Liúntas Bliantúil an Leas-Ardmhéara
• Íocaíochtaí Ionadaíochta Bliantúla na gComhaltaí
• Liúntas Bliantúil an Choiste Ceantair

€2,309
€70,250
€405
€10,103

€568,624
€42,000
€48,729
€5,000
€1,147,820
€62,543

Comhdhálacha, Míleáiste & Cothú
Comhdhálacha a bhFreastalaíodh Orthu:
• Cruinniú Mullaigh Méara Rothar na hEorpa 2020, an Ísiltír.
• Clár Oiliúna AILG, Contae an Chabháin
• Comhdháil Bhliantúil Oiliúna AILG 2020 Contae an Longfoirt
• Clár Oiliúna AILG, Clár Oiliúna AILG Chontae Lú, Contae Thiobraid Árann
• Tuarascáil AILG Moorhead, Contae Shligigh
• Tuarascáil AILG Moorhead, Contae Lú

€4,548

Oiliúint
Oiliúint Curtha ar Fáil:
• Cúrsa um Preaseisiúintí
• Cúrsa Scríbhneoireachta Urlabhra
• Cathaoirleacht ar Chruinnithe Ar Líne
• Seisiúin de na Meáin Shóisialta
• Margaíocht Dhigiteach
• Dlí Pleanála agus Comhshaoil
• Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
• Cúrsa Tráthnóna Gaeilge
• Traenáil an Traenálaí
• Dlí & Beartas Tithíochta

€9,688
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Maoiniú Deontais 2020

CLÁR UM MAOINIÚ
DEONTAIS

AN MÉID IOMLÁN
A DÁMHADH 2020

LÍON NA NGRÚPAÍ / EAGRAÍOCHTAÍ
A FUAIR DEONTAS

Ranníocaíocht le
hEagraíochtaí Leasa
Ainmhithe

€35,000.00

•
•
•
•
•

Scéim Deontais
Tionscadal Gnóthachan
SPobail Dhramhaíl go
Fuinneamh Bhaile
Átha Cliath
Scéim chun tionscadail
chomhshaoil, phobail,
oideachais agus áineasa
a fhorbairt sa Bhaile
Gaelach, An Rinn agus
Dumhach Thrá. Arna
maoiniú ag Dramhaíol
Bhaile Átha Cliath,
éascaíonn Comhairle
Cathrach Bhaile Átha
Cliath bronnadh na
ndeontas.

In 2016, cheadaigh 32 iarratas ar dheontas
i bprionsabal ar luach iomlán de thart ar
€4.8m. Tarraingíodh anuas €230k in 2020
agus críochnaíodh an dá cheann deiridh
de na tionscadail seo le cúnamh deontais athchóiriú ar linn hidriteiripe Enable Ireland
agus iarfheistiú chóras soilse tuile Chlub
Leadóige Lansdún.
In 2017, ceadaíodh 35 iarratas ar
dheontas i bprionsabal ar luach iomlán
de thart ar €4.25m. In 2020, tugadh an
dá cheann deiridh de na tionscadail seo
le cúnamh deontais chun críche - an
síneadh ar Staidiam Bhaile na hÉireann
agus tionscadal athchóirithe linn snámha
Choláiste Marian agus tarraingíodh anuas
€2.15m san iomlán i maoiniú deontais.
Faoi Lúnasa 2020, bhí gach 67 tairbhí
den Scéim in 2016 agus 2017 tar éis a
dtionscadail a fuair cúnamh deontais a
chur i gcrích agus bhí thart ar €9m san
iomlán tarraingthe anuas chun tionscadail
phobail áitiúla a mhaoiniú.
Maidir le Scéim Deontais Tionscadal
Gnóthachan Pobail Dhramhaíl go
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath 2019,
ceadaíodh 38 tionscadal i bprionsabal agus
faoi mhí na Nollag 2020 bhí thart ar €1.35m
den €1.7m ceadaithe tarraingthe anuas.
Níor chríochnaigh 13 eagraíocht / ghrúpa a
gcuid tionscadal go fóill agus tá a maoiniú
deontais fós le tarraingt anuas.

Ciste Gníomhaíochta
Comhshaoil Pobail
2019/20 Maoiniú chun
cabhrú le tionscadail
chomhshaoil ar scála beag

€67,277.50

Tearmann Ainmhithe Heathlands
Tarrtháil Madraí Dhún Dealgan
Iontaobhas Leasa Capall na
hÉireann
Cros Gorm na hÉireann
DSPCA

I measc roinnt tionscadal suntasach le
cúnamh deontais a cuireadh i gcrích in
2020 tá:
• An síneadh le Staidiam an Bhaile
Ghaelaigh ar ranníoc an Chiste
€2.05m leis.
• Athchóiriú linn snámha hidriteiripe
Enable Ireland. · Athchóiriú
fuinneoige gloine daite Eaglais
• Naomh Pádraig.
• Clós súgartha a shuiteáil i Scoil
Náisiúnta na mBuachaillí Star of
the Sea mar chuid dá dTionscadal
Tionscnamh Réalta Glas.
• An ceannach den bhád darb ainm
‘The Liffey Sweeper’ ag The Irish
Nautical Trust. Tá dhá chuspóir
glantacháin abhann ag an mbád,
is é sin smionagar ar snámh a
bhaint agus tionscadal printíseachta
oiliúna mara a thosú.
In 2020, cheap an Coiste Teagmhála
Gnóthachan Pobail triúr Ionadaí Pobail
nua chun ionadaíocht a dhéanamh ar
leasanna na n-earnálacha seo a leanas
ar an gCoiste:
• Pobal, Cumann Áitritheoirí agus an
Earnáil Dheonach.
• Na hEalaíona, Cultúr, Oideachas,
Comhshaol agus Spórt.
• Gnó, Fiontar agus Carthanas
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COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

CLÁR UM MAOINIÚ
DEONTAIS

AN MÉID IOMLÁN
A DÁMHADH 2020

LÍON NA NGRÚPAÍ / EAGRAÍOCHTAÍ
A FUAIR DEONTAS

Maoiniú an Tionscnaimh
Frithdhumpála 2020

€78,633.00

5

Scéim Infheistíochta na
hOidhreachta Tógtha
ag cruthú 1938 lá fostaíochta
de chleachtóirí caomhnaithe
oilte agus gairmithe.

€308,000

35. Ghiaráil an scéim deontais
seo (BHIS) €501,411.95 de chistí
príobháideacha isteach sa gheilleagar
tógála caomhnaithe

Ciste Struchtúr Stairiúil

€250,000

Faoi Shruth 1, bronnadh €100,000
ar 3 thionscadal, ag cruthú 276 lá
fostaíochta do chleachtóirí caomhnaithe
oilte agus do ghairmithe agus ag an
am céanna giaráil €240,365.42 i gcistí
príobháideacha.
Faoi Shruth 2, íocadh maoiniú €150,000
a bronnadh ar thionscadal athfheistiú
Ardeaglais Naomh Pádraig in 2019
in 2020. Ghin an tionscadal seo
€320,105.65 i maoiniú príobháideach
freisin ag cruthú 2,535 lá fostaíochta
de chleachtóirí agus gairmithe
caomhnaithe oilte.

Pacáiste Spreagtha Poist do
Mhí Iúil

€35,000

2. Cruthaíodh 81.5 lá fostaíochta agus
ghiaráil sé €11,766 de chaiteachas
príobháideach

Deontas Séadchomharthaí
Pobail

€25,000

1

Scéim Mhaoinithe Imeachtaí

€1,722,066
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Deontais Pobail Chathair Bhaile
Átha Cliath 2020

€572,476

693

Ciste Éigeandála COVID-19
Babhta 1

€160,634
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Babhta 1 2020 de Chlár
Feabhsúcháin Pobail LCDC (CEP)
Maoiniú deontas caipitil do
ghrúpaí pobail agus deonacha

€116, 096
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