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Ba mhór an onóir i 
Meitheamh 2021 a 
bheith tofa mar an 353ú 
Ardmhéara ar Bhaile 
Átha Cliath agus bheith 
ar an 10ú bean leis an 
bpost stairiúil seo.

In 2021, lean cathair 
Bhaile Átha Cliath ar 
aghaidh ag dul i ngleic 
leis na dúshláin a 
tháinig chun cinn mar 
gheall ar an bpaindéim 
dhomhanda agus 
pleanáil á déanamh 

chun an chathair a athoscailt go sábháilte do Bhaile 
Átha Cliath agus do chuairteoirí araon. Chuir foireann 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in oiriúint do 
chleachtais oibre nua agus do thionscadail nua chun 
é seo a bhaint amach agus leanann siad ar aghaidh 
ag déanamh amhlaidh i dtimpeallacht sláinte a bhí ag 
athrú de shíor. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
leis an bhfoireann go léir as a dtoilteanas oiriúnú agus 
nuálaíocht a dhéanamh agus as a seirbhís leanúnach 
do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath.

Thug an phaindéim aird ar na nithe 
atá tábhachtach dúinne mar chathair. 
Tá sé feicthe againn go bhfuil áit 
níos buaine sa chathair anois ag 
roinnt tionscnamh a tugadh isteach 
chun déileáil leis an bpaindéim. 
Sampla amháin is ea an tAonad 
Soghluaisteachta Covid ag aistriú 

go hAonad Taistil Gníomhach 
na Comhairle Cathrach chun an 
bonneagar coisithe agus rothaíochta 
a fheabhsú do gach duine a 
úsáideann sráideanna Bhaile Átha 
Cliath. Thaispeáin ár dtionscadail 
coisithe agus itheacháin lasmuigh 
go bhfuil slí bheatha nua glactha 
ag muintir Bhaile Átha Cliath agus 
leanfaimid ag obair ar na tionscadail 
sin agus muid ag múnlú Baile Átha 
Cliath ina Príomhchathair Eorpach 
níos sóisialta agus níos dinimiciúla.

Trí obair leanúnach Ghrúpa na Sráideanna Ardleibhéil tá 
an Chomhairle Cathrach ag leanúint ar aghaidh ag tógáil 
ar an gcaidreamh a tógadh le linn na paindéime agus 
ag obair le baill shinsearacha den Gharda Síochána, 
FSS agus Tionscadal Drugaí Ana Liffey le béim ar 
thacaíochtaí a chomhordú do easpa dídine ar an tsráid 
agus mí-úsáid drugaí ar an tsráid agus sábháilteacht ar 
an tsráid agus réimse poiblí níos dearfaí a chur chun 
cinn.

Mar is eol dúinn, is doiciméad reachtúil tábhachtach é 
Plean Forbartha na Cathrach a thugann breac-chuntas 
ar fhorbairt na cathrach ar bhealach cuimsitheach chun 
feabhas a chur ar cháilíocht na beatha dár saoránaigh, 
agus é a bheith ina áit níos inrochtana agus níos 
tarraingtí le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air. 
Cuireadh tús le hullmhú Plean Forbartha Cathrach 
nua do 2022 - 2028 agus tháinig deireadh leis an 
gcomhairliúchán réamhdhréachta ar an 22 Feabhra 
2021. Fuarthas 752 aighneacht san iomlán le linn na 

Fáilte ón Ardmhéara
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chéad chéime seo den phróiseas. Cuireadh freagra 
an Phríomhfheidhmeannaigh ar na saincheisteanna a 
ardaíodh sna haighneachtaí faoi bhráid na Comhairle 
Cathrach lena mbreithniú ag na Comhaltaí Tofa thar 
sraith de cheithre chruinniú a raibh an Dréachtphlean 
Forbartha á chur ar taispeáint go poiblí ar an 25 Samhain 
2021 mar bhuaicphointe. Lean an Roinn Pleanála de 
bheith i dteagmháil leis an bpobal in ainneoin na srianta 
trí shraith cruinnithe eolais poiblí fíorúla agus seimineáir 
gréasáin agus ghlac sí fáilte freisin chun dul i dteagmháil 
le daoine óga nuair a thug siad cuireadh do dhaltaí sa 
tsraith shinsearach bunscoile póstaeir a dhearadh dá 
bhfís. don chathair.

Tá tithíocht fós ina tosaíocht shuntasach ag an 
gComhairle Cathrach. Táimid go léir tiomanta 
d’obair a dhéanamh lenár Rannóg Tithíochta, lenár 
bhFeidhmeannas do Dhaoine gan Dídean i Réigiún 
Bhaile Átha Cliath agus leis an gCoiste um Beartais 
Straitéiseacha Tithíochta chun soláthar tithíochta 
sóisialta agus costas-chíosa a chur chun cinn agus 
chun dul i ngleic lenár liostaí feithimh do thithíocht 
shóisialta. Ina theannta sin táimid ag obair freisin ar 
bhealaí nuálaíocha chun aonaid fholmha sa chathair a 
thabhairt ar ais in úsáid níos táirgiúla agus freisin chun 
dlús a chur le hathrú na bhfolús agus éadálacha chun 
cur go héifeachtach lenár bpróiseas soláthair agus 
leithdháilte tithíochta.

Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aghaidh 
ag comóradh Deich mBliana na gCuimhneachán trí 
na himeachtaí stairiúla 100 bliain ó shin a mhúnlaigh 
ár náisiún a aithint. Chuimhnigh Teach an Ard-Mhéara 
ar dhá phríomh-dáta - an 8 Iúil mar chomóradh 100 
bliain ó chomhaontú an tsosa ag Teach an Ard-Mhéara 
agus 8 Nollaig mar chomóradh céad bliain ó bhí Comh-
aireacht na Dála ag díospóireacht ar an gConradh 

Angla-Éireannach i Seomra Líníochta Theach an Ard-
Mhéara.

Le hobair agus freagrachtaí tábhachtacha den sórt 
sin, tá Comhairle Cathrach láidir ag teastáil ónár 
gcathair agus tá lúcháir orm go bhfuil foireann iontach 
againn a oibríonn go laethúil ar son shaoránaigh 
Bhaile Átha Cliath. Gabhaim buíochas mar sin 
le mo chomhchomhairleoirí tofa go léir, leis an 
bPríomhfheidhmeannach, Owen Keegan, agus le 
foireann uile Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
as a n-obair chrua chomhsheasmhach, a ngairmiúlacht 
agus a dtiomantas leanúnach dár gCathair, dá 
saoránaigh agus dár dtodhchaí.

Alison Gilliland
Ardmhéara Bhaile Átha Cliath

 

 

 

 

 



COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH04

Ba bhliain an-
dúshlánach eile í 2021 
do Bhaile Átha Cliath 
agus dá saoránaigh 
agus Covid-19 ag cur 
isteach ar gach gné 
den saol. D’fhulaing lár 
chathair Bhaile Átha 
Cliath go díréireach 
mar a tháinig laghdú ar 
líon na ndaoine agus 
leibhéil ghnó mar gheall 
ar an obair leanúnach 
ón mandáid baile agus 
srianta ar thaisteal 
agus fáilteachas. 
Mar sin féin, chuaigh 
geilleagar Bhaile 
Átha Cliath isteach 

sa phaindéim ar bhonn an-láidir agus earnálacha 
a thrádáiltear go hidirnáisiúnta ag feidhmiú go han-
mhaith. Tá na hionchais eacnamaíocha foriomlána do 
2022 go maith. Mar sin féin, ar an taobh thíos, tá boilsciú 
ardaithe cheana féin mar gheall ar chostais fuinnimh 
ag ardú agus d’fhéadfadh cur isteach ar an slabhra 
soláthair agus brú pá cur leis seo. Mar gheall ar an 
éiginnteacht maidir le hobair oifigbhunaithe a thabhairt 
ar ais agus srianta leanúnacha ar thaisteal idirnáisiúnta, 
beidh laghdú ar an líon daoine sa chathair níos faide. 
D’fhéadfadh líon suntasach gnólachtaí beaga a bheith 
ag streachailt le laghdú ar thacaíochtaí gnó an rialtais 
de réir mar a laghdaítear srianta.

Go luath sa bhliain bhunaigh an Chomhairle Cathrach 
Tascfhórsa um Théarnamh na Cathrach mar fhreagra ar 
an bpaindéim. Ba é an cuspóir foriomlán ná téarnamh 
lár na cathrach a chur chun cinn ar aon dul le pleananna 
an Rialtais chun srianta Covid a mhaolú agus chun an 
geilleagar a athoscailt. D’oibrigh an Tascfhórsa le Ranna 
eile de chuid na Comhairle Cathrach agus le páirtithe 
leasmhara éagsúla chun cabhrú le roinnt tionscnamh 
a sheachadadh lena n-áirítear bia a éascú faoin aer, 
áiseanna feabhsaithe a sholáthar do choisithe, leithris 
phoiblí sealadacha a shuiteáil, tabhairt faoi oibreacha 
feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí, beochan a 
dhéanamh ar spásanna poiblí agus margaíocht a chur i 
bhfeidhm. plean do lár na cathrach.

Léirigh foireann na Comhairle sna Ranna agus na 
Rannáin go léir arís solúbthacht, athléimneacht agus 

tiomantas domhain do sholáthar seirbhíse in ainneoin 
na ndeacrachtaí a chruthaigh paindéim Covid-19. 
Sheol an tAonad Sláinte agus Folláine an Mol Sláinte 
agus Folláine agus rinne sé 720 cigireacht Covid san 
ionad oibre le linn 2021, chun comhlíonadh Prótacail an 
Rialtais agus SOGS Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath a chinntiú le linn na paindéime.

Ba dhúshlánach í 2021 d’Fhorbairt Tithíochta de bharr 
Covid-19, rud a d’fhág go raibh moill ar an tógáil agus ar 
chríochnú sceidealta na dtionscadal tithíochta sóisialta 
a raibh géarghá leo. Mar sin féin, tá roinnt scéimeanna 
sceidealaithe le bheith críochnaithe i Ráithe 1 agus R2 
2022. Treisíodh an píblíne soláthair tithíochta nuair a 
cuireadh tús le ceithre scéim tógála toirtmhéadracha – 
Bóthar Bhun Raite, Sráid Bonham, Sráid Chorcaí/Sráid 
Chamber agus Springvale a sheachadfaidh 256. tithe. 
Chomh maith leis sin beidh roinnt scéimeanna móra á 
bpleanáil in 2022 lena n-áirítear Bóthar Oscar Traynor 
ar an Taobh Thuaidh agus scéim Bhóthar Emmet in 
Inse Chór.

Seoladh tionscnamh Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha 
Cliath Bhéal Feirste go foirmiúil i mí an Mhárta. Bhí bliain 
ghnóthach eile ag an Oifig Forbartha Eacnamaíochta 
agus ag an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) i gCathair Bhaile 
Átha Cliath ag tacú le gnólachtaí nua agus seanbhunaithe 
ar fud na cathrach. Thacaigh punann OFÁ Chathair 
Bhaile Átha Cliath de 377 gnóthas cliant le 1,728 post, 
le 408 gnóthachan post, agus glanmhéadú de 147 post, 
rud a léiríonn diongbháilteacht agus athléimneacht na 
micrifhiontar. Tacaíodh leis na céadta gnó le hoiliúint, 
meantóireacht agus tacaíocht airgeadais chun cabhrú 
leo, le linn na paindéime, a bheith nuálaíoch agus oiriúnú 
do gheilleagar digiteach agus ísealcharbóin. In 2021, 
chuir OFÁ Chathair Bhaile Átha Cliath €2.4 milliún ar fáil 
mar thacaíocht deontais don phobal gnó tríd an scéim 
dearbhán Trádála ar Líne. An bhliain chéanna measadh 
agus faomhadh 636 iarratas ar luach €1.4 milliún.

Ba bhliain dhúshlánach i gcónaí í 2021 
d’Fheidhmeannacht Réigiún Bhaile Átha Cliath do 
Dhaoine gan Dídean. Bhí an DRHE i gceannas ar 
dhianfhreagairt ilghníomhaireachta i gcomhpháirtíocht 
le

gníomhaireachtaí reachtúla eile agus soláthraithe 
seirbhísí do dhaoine gan dídean i Réigiún Bhaile Átha 
Cliath, a bhí dírithe go príomha ar leathadh Covid-19 i 
measc daoine gan dídean a laghdú. Mar thoradh air sin, 

Réamhrá an 

Phríomhfheidhmeannaigh
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d’fhan an ráta leitheadúlachta de Covid-deimhneach ar 
fud na seirbhísí do dhaoine gan dídean i mBaile Átha 
Cliath an-íseal ag faoi bhun 3%.

Ag deireadh mhí na Nollag 2021, bhí 802 teaghlach i 
gcóiríocht éigeandála. Ar an drochuair is méadú é seo 
de 60 teaghlach ar thús na bliana, ach fós féin is dul 
chun cinn suntasach é i gcomparáid leis an mbuaic 
de dhaoine gan dídean (1,367 teaghlach i gcóiríocht 
éigeandála in 2018). Bhí 114 teaghlach in óstáin i mí na 
Nollag 2021, laghdú 87% ar an mbuaicfhigiúr (871 i mí 
an Mhárta 2017). Tharla dhá chomhaireamh daoine a 
chodlaíonn amuigh i réigiún Bhaile Átha Cliath in 2021 i 
mí Aibreáin agus mí Dheireadh Fómhair. Léiríodh sa dá 
chomhaireamh laghdú ar an líon a chodlaíonn amuigh 
faoin aer, ó 125 duine i mí Aibreáin go 94 i mí Dheireadh 
Fómhair 2021. Sin laghdú 31 (25%). Ba Éireannaigh iad 
a bhformhór, fir agus idir 26-45 bliain d’aois agus bhí 
áirithint oscailte ag 35% acu do chóiríocht éigeandála an 
oíche chéanna dá rannpháirtíocht. Tá obair leanúnach 
ar siúl chun caighdeán na cóiríochta éigeandála a 
fheabhsú agus tá dlúth-chomhoibriú le FSS chun 
tacaíochtaí a bhrostú do theaghlaigh atá gan dídean.

Ghlan Rannóg HAP a riaráiste iarratais agus is é 
2-3 seachtaine an t-am próiseála d’iarratas anois. 
Laghdaíodh an Liosta Feithimh Tithíochta Sóisialta 
11% go 13,018. I rith 2021 lean na seirbhísí tithíochta 
orthu ag oiriúnú don timpeallacht oibre nua. Coinníodh 
forfheidhmiú na gcaighdeán san earnáil cíosa 
phríobháidigh trí chigireachtaí fisiceacha a leanúint, 
nuair a ceadaíodh iad, agus iniúchtaí fíorúla ar feadh 
na bliana.

D’fhreagair Seirbhísí Bainistíochta Dramhaíola go 
maith le linn bliana deacra. Bhí cur chuige solúbtha 
inoiriúnaithe ag teastáil ó thaobh sóisialaithe amuigh 
faoin aer agus socruithe oibre coda Covid. Mhéadaigh 
an Roinn líon na mbosca bruscair poiblí ó 3,180 in 
Eanáir 2021 go 3,352 in Eanáir 2022, méadú 5%. Chuir 
sé toilleadh breise ar fáil trí bairille agus boscaí bruscair 
euro a shocrú, agus chomh maith leis sin rinneadh 
araidí bruscair poiblí ‘athchúrsáil ar shiúl’ a dhéanamh 
faoi dhó. Thacaigh sé le breis agus 5,000 glantachán 
Pobail agus bhailigh sé 3,300 tonna dramhaíola.

Leanadh le hathrú digiteach na seirbhíse leabharlainne 
in 2021. Bhí méadú 86% ar úsáid na n-acmhainní 
leictreonacha ó thosaigh an phaindéim. Leathnaíodh 
uaireanta oscailte na leabharlainne de réir mar a 

cuireadh tús leis an bpróiseas chun an tseirbhís a 
shlógadh. Críochnaíodh oibreacha uasghrádaithe ar 
an Lárleabharlann lena n-áirítear seilfeanna nua, urláir, 
troscán agus comharthaíocht. Seachadadh sraith 
imeachtaí samhraidh faoin aer do theaghlaigh, Inside 
Out, go rathúil agus d’fhreastail go leor daoine orthu. 
Seachadadh imeachtaí suaitheanta ar nós fógairt 
bhuaiteoir na Duaise Liteartha Idirnáisiúnta, Léacht 
Ghilbirt bhliantúil agus Féile Staire Bhaile Átha Cliath 
go rathúil ar líne, ag mealladh lucht féachana nua.

Cosúil leis an mbliain seo caite, d’fhan na Páirceanna 
mar acmhainn fhíorluachmhar do shláinte agus leas 
shaoránaigh Bhaile Átha Cliath. Bronnadh an Brat Glas 
mór le rá ar 11 pháirc sa Chathair bunaithe ar dhea-
chleachtas idirnáisiúnta maidir le bainistiú páirceanna. 
Tá ráchairt i gcónaí ar Mhargadh na Leabhar Domhnaigh 
agus na mBrabhsálaithe, i bPáirc Phádraig. Bhain 
muintir Bhaile Átha Cliath taitneamh as roinnt coimisiúin 
nua Dealbhóireachta Bhaile Átha Cliath a fheiceáil ar fud 
na cathrach. Bhí tionchar mór ag Covid-19 ar imeachtaí 
beo. I mí na Nollag, áfach, d’fhreastail beagnach 40 míle 
duine ar fhéile ‘Soilse Gheimhridh Bhaile Átha Cliath’ de 
chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i bPáirc 
Chearnóg Mhuirfean.

Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
uirthi ag déanamh dul chun cinn suntasach i dtreo a 
spriocanna maolaithe um ghníomhú aeráide. Tá ár 
sprioc 2020 bainte amach agus sáraithe againn, ag 
baint amach feabhas 49.2% in éifeachtúlacht fuinnimh 
ónár mbunlíne 2006, rud a sháraigh ár sprioc 2020 
de 33%. Baineadh é seo amach trí raon tionscadal, a 
leanfaidh de ról a bheith acu sa dul chun cinn i dtreo ár 
sprice 2030 de laghdú 51% ar astuithe.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ard-Mhéara 
agus le gach Comhairleoir Cathrach as a dtacaíocht i 
rith na bliana. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom an deis 
seo a thapú chun aitheantas a thabhairt do bhaill foirne 
na Comhairle ar chuir Covid-19 isteach orthu.

Owen Keegan
Príomhfheidhmeannach
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Baill Tofa 2021

An Clr. Alison Gilliland, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Daithí de 
Róiste, Fianna Fáil

An Clr. Patricia Roe, 
Daonlathaithe 
Sóisialta

An Clr. 
Sophie Nicoullaud, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. Declan 
Flanagan, 
Fine Gael

An Clr.  Daithí Doolan, 
Sinn Féin

An Clr. Racheal 
Batten, Fianna Fáil

An Clr. Vincent 
Jackson, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. John Lyons,
Neamh-Pháirtí

An Clr. Hazel de Nortúin, 
Dlúthpháirtíocht - Daoine 
Roimh Brabús

An Clr. 
Larry O’Toole, 
Sinn Féin

Ard Aidhin Fionnbhrú

Baile Formaid/Droimneach
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An Clr. Eimer 
McCormack, 
Fianna Fáil

An Clr. Keith 
Connolly, 
Fianna Fáil

An Clr. Séamas 
McGrattan, 
Sinn Féin

An Clr. 
Noeleen Reilly, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. Briege 
MacOscar,
Fianna Fáil

An Clr. Cat 
O’ Driscoll, 
Daonlathaithe 
Sóisialta

An Clr. Anthony 
Connaghan, 
Sinn Féin

An Clr. Colm 
O’Rourke, 
Fine Gael

An Clr. Mary 
Callaghan, 
Daonlathaithe 
Sóisialta

An Clr. Darcy 
Lonergan, 
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. Declan 
Meenagh, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Caroline 
Conroy, Green 
Party/Comhaontas 
Glas

An Clr. Cieran Perry, 
Neamh-Pháirtí

Baile Munna/Fionnghlas

An Chabrach/Glas Naíon
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Baill Tofa 2021

An Clr. Deirdre 
Heney, Fianna Fáil

An Clr. Damian 
O’Farrell, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. Naoise 
Ó Muirí, 
Fine Gael

An Clr. Catherine 
Stocker, 
Daonlathaithe 
Sóisialta

An Clr. Donna 
Cooney, Green 
Party/Comhaontas 
Glas

An Clr. Jane Horgan 
Jones, Páirtí an Lucht 
Oibre

Cluain Tarbh

Domhnach Míde

An Clr. Daryl Barron, 
Fianna Fáil

An Clr. Dearbháil 
Butler,
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. Tom 
Brabazon, 
Fianna Fáil

An Clr. Terence 
Flanagan, 
Fine Gael

An Clr. Micheál 
MacDonncha, 
Sinn Féin



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021 09

An Clr. Ray McAdam, 
Fine Gael

An Clr. Deirdre 
Conroy, Fianna Fáil

An Clr. Nial Ring,
Neamh-Pháirtí

An Clr. Pat Dunne, 
Independents4
change

An Clr. Janet Horner, 
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. Anne Feeney, 
Fine Gael

An Clr. Janice 
Boylan, 
Sinn Féin

An Clr. Tara Deacy, 
Daonlathaithe 
Sóisialta

An Clr. Christy 
Burke, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. Joe Costello, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Carolyn 
Moore, Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr.  Mary Freehill, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Anthony 
Flynn*,
Neamh-Pháirtí

Camaigh /Ráth Maonai

Tuaisceart Lár na Cathrach

Nóta *: D’fhóin An Clr. Anthony Flynn ar an gComhairle go dtí gur bhásaigh sé an 18 Lúnasa 202
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Baill Tofa 2021

An Clr. Claire 
O’Connor, 
Fianna Fáil

An Clr. Hazel Chu, 
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. James 
Geoghegan, 
Fine Gael

An Clr. Dermot 
Lacey, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Paddy McCartan, 
Fine Gael

An Clr. Danny Byrne, 
Fine Gael

An Clr. Daniel Céitinn,
Sinn Féin

An Clr. Claire Byrne, 
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. Mannix Flynn, 
Neamh-Pháirtí

An Clr. Kevin Donoghue
Páirtí an Lucht Oibre

Pheambróg

Oirdheisceart Lár na Cathrach
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Lár na Cathrach Thiar Theas

An Clr. Michael  
Watters,
Fianna Fáil

An Clr. Tina 
MacVeigh, 
Dlúthpháirtíocht 
- Daoine Roimh 
Brabús

An Clr.  Michael 
Pidgeon, 
Green Party/
Comhaontas Glas

An Clr. Darragh 
Moriarty, 
Páirtí an Lucht Oibre

An Clr. Máire 
Devine, 
Sinn Féin
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Foireann Ardbhainistíochta

Owen P. Keegan, 
Príomhfheidhmeannach

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

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

Coilín O’Reilly, 
Príomhfheidhmeannach 
Cúnta, Seirbhísí Tithíochta 
agus Pobail

Kathy Quinn, 
Leas-Phríomhfheidhmeannach, 
Ceannasaí Airgeadais le 
freagracht as TFC

Richard Shakespeare, 
Príomhfheidhmeannach Cúnta, An 
Roinn Pleanála & Forbartha Maoine 
agus an Roinn Cultúir, Caitheamh 
Aimsire & Seirbhísí Eacnamaíochta 
agus Seirbhísí Ceantair
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Dul chun cinn i dtreo

Spriocanna Corparáideacha

 

SAOL 
CULTÚRTHA 
BRÍOMHAR

CATHAIR GHLAS, 
ÍSEALCHARBÓIN

COMHARSANACHTAÍ 
SÁBHÁILTE, RATHÚLA

POBAIL 
GHNÍOMHACHA, 

CHUIMSITHEACHA

Baile Átha 
Cliath, 

inbhuanaithe 
dinimiciúil 

FÁS DLÚTH LE 
BONNEAGAR NASCTHA

GEILLEAGAR LÁIDIR 
ÉAGSÚIL

TACAITHE AG COMHAIRLE CATHRACH 
NUÁLACH SOFHREAGRACH
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Éifeachtúlacht 
fuinnimh a 
fheabhsú agus 
astuithe gáis 
cheaptha teasa 
i bhfoirgnimh 
agus oibríochtaí 
Chomhairle 
Cathrach Bhaile 
Átha Cliath a 
laghdú agus 
Baile Átha Cliath 
a dhéanamh 
ina Chathair atá 
níos athléimní ó 
thaobh aeráide 
de le saoránaigh 
rannpháirteacha 
eolasacha

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

1.1 1.1.1  Plean Gníomhaíochta 
Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath um 
Athrú Aeráide 2019 – 
2024 a chur i bhfeidhm

1.1.2  Córais coinneála 
agus cóireála uisce 
dromchla atá “glas” 
nó atá bunaithe ar 
nádúr a ionchorprú 
i ngach tionscadal 
fearainn phoiblí sa 
todhchaí, nuair is 
féidir, agus spreagadh 
a thabhairt do 
ghlacadh cleachtais 
chomhchosúla 
i bhforbairtí 
príobháideacha.

Le linn 2021 rinneadh athbhreithniú ar na 
gníomhaíochtaí go léir le foirne seachadta, chun a 
chinntiú go léiríonn siad ár mbeartais agus ár gcuspóirí 
um athrú aeráide lena n-áirítear ár bPríomhtháscairí 
Feidhmíochta Comhshaoil gaolmhara. Faoi láthair tá 
199 gníomh, tá 171 ar siúl, tá 15 críochnaithe, níl 12 
tosaithe agus tá ceann amháin curtha siar.

Leanann an Chomhairle Cathrach ar aghaidh ag aistriú 
a cabhlach éadrom tráchtála go feithiclí leictreacha 
nuair is indéanta agus inmharthana é sin a dhéanamh. 
Tá 43 feithicil leictreach ina flít ag an gComhairle faoi 
láthair.

Rinneadh dul chun cinn freisin maidir le múiríniú duillí, 
athchúrsáil ar an tsráid, bailiú WEEE, tionscadail 
phíolótacha le haghaidh athchúrsála, mapáil áiseanna 
athchúrsála ar an tsráid, tacú le scoileanna glasa agus 
CEAF a chur chun cinn.

Breathnaíodh ar chórais chuí coinneála agus chóireála 
uisce agus áiríodh iad i ndearadh scéimeanna ábhartha 
fearainn poiblí.

Táirgeadh treoirdhoiciméad nua um Chórais 
Inbhuanaithe Draenála Uirbeach (SUDS) agus Treoir 
maidir le Díonta Glasa Gorma agus tá siad le foilsiú i mí 
na Samhna 2021.

Comhtháthaíodh SUDS i nDréacht-Phlean Forbartha na 
Cathrach agus táthar á spreagadh maidir le hiarratais 
phleanála agus Cuid 8.

Cuireadh tús le hoibreacha feabhsúcháin ar Shráid 
Phroinsias, a rinne tástáil ar dhá bhá páirceála a 
chuimsiú a bhí pábháilte le hasfalt tréscaoilteach le 
caolú thíos. Tá sé beartaithe freisin 21 crann a chur, 7 
gcinn acu le limistéir shuntasacha de phlandáil oscailte 
thart ar an mbunús a tharchuirfidh uisce báistí in 
éineacht leis na ceannbhrait crann.
Cuireadh 13 crann nua mar chuid de scéim Shráid 
Clarendon, a bhfuil dromchla faoi cheangal roisín ag 
gach ceann acu, a ligfidh d’uisce dromchla draenáil 

Sprioc 1
Oibriú i dtreo cathair ghlas ísealcharbóin 

a bhaint amach
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1.2 Oibriú i 
gcomhpháirtíocht 
le húdaráis 
tadhlacha 
agus páirtithe 
leasmhara 
ábhartha chun 
bithéagsúlacht 
Chathair Bhaile 
Átha Cliath a 
chaomhnú, a 
fheabhsú agus a 
chur chun cinn

DUL CHUN CINN IN 2021

tríd. Tugadh isteach dhá ‘bhalla glas’ ag gach taobh 
den Westbury Hotel, a bhfuil tionchar déach acu ar an 
tírdhreach uirbeach a mhaolú agus a bheith ag feidhmiú 
mar chuasán áitiúil ag an láthair seo.

Ar Clarendon Row, (ag tosú i mí Eanáir 2022), cuirfear 
dhá chrann nua, a mbeidh an dromchla faoi cheangal 
roisín orthu freisin.

Ní raibh sé indéanta aon bhearta suntasacha SUDanna 
a ionchorprú i scéimeanna Shráid Clarendon nó Rae 
Clarendon, mar gheall ar chomh gar do siléir/íoslaigh 
atá ann cheana féin agus líon ard na bhfóntas agus na 
seomraí faoi thalamh.

Tá na treoirlínte SUDS Tionscadal OPERANDUM ar siúl 
go leanúnach.

Críochnaíodh comhairliúchán poiblí agus cuireadh 
dréacht-Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta 2021 - 
2025 de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
faoi bhráid Choiste Beartais Straitéisigh na nEalaíon, 
Cultúir agus Áineasa

Tá athbhreithniú agus sainaithint saincheisteanna ar siúl 
go leanúnach.

Cairt ghnó anois i bhfeidhm agus ríomhiris eisithe go 
rialta.

Tá téamaí straitéiseacha na comhpháirtíochta ag dul 
chun cinn.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA

1.2.1  Plean Gníomhaíochta 
Bithéagsúlachta 
Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 
2015-2020 agus 
Plean Gníomhaíochta 
um Speicis Ionracha 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2016-2020 a 
chur i bhfeidhm agus a 
athbhreithniú.

1.2.2  Straitéis Crann 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2016-2020 a 
chur i bhfeidhm agus a 
athbhreithniú

1.2.3  Leanúint le bheith 
i gceannas ar 
Chomhpháirtíocht 
Bithsféar UNESCO 
Chuan Bhaile Átha 
Cliath chun spriocanna 
caomhnaithe a bhaint 
amach
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

Déantar athbhreithniú bliantúil ar an bPlean 
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide chun ailíniú leis 
an gCairt Aeráide d’Údaráis Áitiúla a chinntiú. Bíonn 
an Fhoireann um Ghníomhú ar son na hAeráide i 
dteagmháil freisin le foirne tionscadail agus oibriúcháin 
lena chinntiú go bhfuil cuspóirí na Cairte leabaithe 
ina gcuid oibre leanúnach. I measc na dtionscadal 
leanúnacha tá roghanna malartacha EV a lorg sa 
chabhlach; leithscaradh dramhaíola in oifigí agus iostaí.

Seoladh roinnt tionscadal comhpháirtíochta:
•  Tá Google Airview agus Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath ag obair le chéile ar thionscnamh 
suaitheanta chun cáilíocht aeir sráide de réir sráid ar 
fud na cathrach a thomhas.

•  Seoladh an Mol Soghluaisteachta Cliste Céim 2 
trí sheimineár gréasáin i mí Mheán Fómhair (84 
Freastalaí, 74 amharc ar YouTube.)

•  Seoladh tionscadal le DPD chun sonraí maidir le 
cáilíocht an aeir a bhailiú trí bhraiteoirí cliste de réir 
mar a dhéanann feithiclí DPD seachadtaí ar fud na 
cathrach

Thug an Webinar um Lóistíocht Chliste mionsonraí ar 
roinnt de na nuálaíochtaí is déanaí i lóistíocht agus 
seachadtaí uirbeacha, lena n-áirítear samplaí tionscadail 
ó Bhaile Átha Cliath Cliste, údaráis áitiúla agus oibreoirí 
tráchtála. Pléadh ag an imeacht an ról is féidir leis na 
tionscadail seo a imirt san aistriú chuig iompar níos 
inbhuanaithe agus ag laghdú astuithe go háirithe i 
gceantair uirbeacha. Féach anseo: https://www.youtube.
com/watch?v=I4xW65qRII0

D’fhás an fhoireann le beirt chéimithe trí Chlár 
Iarchéime na nÚdarás Áitiúil. Roinntear ceann amháin 
le Baile Átha Cliath Cliste agus tá sé beartaithe go 
neartóidh sé seo an comhoibriú agus go bhfeabhsóidh 
sé bailiú sonraí.

1.3.1  Ár dtiomantais 
faoin gCairt Aeráide 
d’Údaráis Áitiúla a 
chomhlíonadh maidir 
le dícharbónú, forbairt 
inbhuanaithe agus 
athléimneacht aeráide 
a leabú i ngach gné 
den obair a dhéanaimid

1.3.2  Foireann 
Gníomhaíochta 
Aeráide a bhunú chun 
Gníomhú ar son na 
hAeráide a threorú 
agus a chomhordú 
ar fud na Comhairle 
Cathrach

Ceannaireacht 
láidir a sholáthar 
maidir le 
gníomhaíocht ar 
son na haeráide 
a chur chun 
cinn ag leibhéal 
áitiúil agus 
réigiúnach agus 
trí thiomantas a 
léiriú d’athrú inár 
gcleachtais féin

1.3

Sprioc 1
ar lean
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

In 2021, chomhoibrigh Oifig Réigiúnach Pleanála 
Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir-Lár Tíre 
(EMRWMPO) le CARO Bhaile Átha Cliath agus le 
hOifigeach Aeráide CCBÁC chun imeachtaí agus 
tionscadail feasachta poiblí éagsúla a sheachadadh 
lena n-áirítear an tionscadal Ith na Sráideanna agus an 
tSeachtain um Ghníomhú ar son na hAeráide.

In 2021, d’oibrigh na ceithre Údarás Áitiúla i mBaile 
Átha Cliath le chéile chun an chéad Sheachtain um 
Ghníomhú ar son na hAeráide i mBaile Átha Cliath a 
óstáil. Tá comhoibriú réigiúnach ar thionscadail mhóra 
eile ar siúl freisin, lena n-áirítear an Straitéis Feithiclí 
Leictreacha, agus ullmhú plean chun leibhéil dé-
ocsaíde nítrigine comhthimpeallacha a laghdú i réigiún 
Bhaile Átha Cliath.

Fostaíodh Element Energy chun teagmháil a dhéanamh 
le páirtithe leasmhara le comhlachtaí poiblí agus 
príobháideacha chun eolas a thabhairt don straitéis DLA 
maidir le muirearú EV.

Tá 100 aonad Teirmeastat Cliste suiteáilte anois. Tá 
Baile Átha Cliath Cliste ag obair le ESBN/SEAI chun 
malartú sonraí a bhunú ar stair chreidmheasa MPRN 
chun an clár iarfheistithe fuinnimh níos leithne a 
chumasú.

Críochnaíodh tuarascáil MaSS d’Éirinn agus seolfar í 
i mí na Samhna 2021 i gcomhar le beartas an Rialtais 
um Shoghluaisteacht Inbhuanaithe.

1.3.3 Tacú leis an Oifig 
Réigiúnach um 
Ghníomhú ar son 
na hAeráide agus 
comhoibriú le húdaráis 
chomharsanachta lena 
chinntiú go bhfuil sé 
chomh héifeachtach 
agus is féidir
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

Sprioc 1
ar lean

Tá an EMRWMPO rannpháirteach i dtogra Cromghlinn 
Chruthaitheach CCDnG a fuair maoiniú ó Éire 
Chruthaitheach faoin nglao um Aeráid Chruthaitheach. 
Beidh EMRWMPO ag tabhairt comhairle ar an ngné den 
tionscadal seo maidir le cosc dramhaíola, athúsáid agus 
éifeachtúlacht acmhainní

Tacaíonn an Chomhairle Cathrach le rannpháirtíocht 
leanúnach an phobail i dtionscnaimh chomhshaoil áitiúla 
trí:
•  Glantacháin pobail
•  Thacaigh Seachtain Glantacháin Phobail Bhaile 

Átha Cliath 2021, a reáchtáladh i mí Mheán 
Fómhair, le 70 grúpa

•  Dámhachtainí Comharsanachta Chathair Bhaile 
Átha Cliath

•  2 iontráil ar Mhórtas Ceantair IPB 2021 náisiúnta
•  6 Thionscnamh Frithdhumpála a bhainistiú.

Mar gheall ar COVID, tá rannpháirtíocht an phobail ar 
feitheamh.

1.3.4  Pobail a chumasú 
freagracht a ghlacadh 
as a dtimpeallachtaí 
áitiúla trí chláir ar nós 
na mBailte Slachtmhara 
agus Dámhachtainí 
Comharsanachtaí 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

Sprioc 2
Comharsanachtaí sábháilte faoi rath a thógáil  

Ba é an soláthar tithíochta suas go deireadh R3 2021 
ná 770, comhdhéanta díobh seo a leanas:
Tógáil: 292
Éadálacha: 130
Léasú: 348

2.1.1  Ár spriocanna bliantúla 
maidir le soláthar aonad 
tithíochta sóisialta a 
bhaint amach

2.1 Tithe 
ardchaighdeáin 
a sheachadadh 
ar an scála 
riachtanach

Déanann Cothabháil Tithíochta oibreacha réamh-
phleanáilte chun cabhrú le laghdú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna cothabhála amach anseo. Áirítear leis 
an obair seo, díonta nua, uasghrádú ár gcaidéil uisce, 
scoilteadh coincréit a bhaint, ár bhfuinneoga a uasghrádú 
ó ghloiniú singil go dúbailte, humair uisce a athsholáthar, 
aláraim dóiteáin a uasghrádú, bearta deighilte dóiteáin a 
shuiteáil, oibreacha feabhsúcháin maighne, cothabháil 
draenála agus athshlánú. ár gcéimeanna le táirge frith-
duillín agus leanadh den obair seo ar feadh 2021.

Athchóiríodh 623 réadmhaoin sa chéad trí ráithe de 2021. 
Bhí siad seo comhdhéanta de:
•  193 teach, 234 árasán agus 196 aonad seanóirí.
•  Ba réadmhaoine de chuid na Comhairle a bhí ann 

494 agus ceannaíodh 129 réadmhaoin athláimhe ar 
an margadh oscailte.

Ina theannta sin, chuir Cothabháil Tithíochta 11 síneadh 
ar réadmhaoin na Comhairle agus beagnach 200 Oiriúnú 
Inrochtaineachta ar fáil do thionóntaí reatha.

Leanann Céim a Dó den Chlár Iarfheistithe um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh ar aghaidh agus uasghrádaíodh 
fuinneamh ar 25 réadmhaoin go dtí deireadh Ráithe 3 
2021. Don tréimhse chéanna, seirbhísíodh 9,824 coire 
agus deisíodh 6,051 coire. Athsholáthraíodh 306 coire 
faoi dheireadh R2 2021.

Freagraíonn an Fhoireann Deisiúcháin sa Chothabháil 
Tithíochta 7,800 glao gutháin gach ráithe go díreach 
chomh maith le fiosrúcháin trí Sheirbhísí Custaiméirí agus 
na hoifigí Ceantair Áitiúil. Freagraíonn siad go díreach os 
cionn 3,200 ríomhphost gach ráithe ó thionóntaí agus ó 
ionadaithe tofa.

Cuireann an tSeirbhís Airíochais seirbhís ar fáil dár 
dtionóntaí ar fud ár 191 coimpléasc. I rith 2021, 

2.1.2  Ár stoc tithíochta reatha 
a athnuachan agus a 
athbheochan ar bhonn 
cláraithe
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CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

2.1.3  A chinntiú go 
seachadtar tithe agus 
foirgnimh nua de réir na 
gcaighdeán riachtanach 
trí oibriú dianchórais 
Rialaithe Tógála don 
chathair

2.1.4  Mar an príomh-Údarás 
Áitiúil don Oifig 
Náisiúnta um Rialú 
Foirgníochta, cultúr 
comhlíonta na rialachán 
foirgníochta a chur 
chun cinn trí oideachas 
agus trí scéim iniúchta 
neartaithe.

ceannaíodh roinnt Niteoirí Cumhachta nua chun seirbhís 
chomhsheasmhach a chinntiú agus chun na toibreacha 
staighrí agus na limistéir choiteanna inár gcoimpléisc a 
chothabháil. Ceannaíodh Bainteoir Caonach freisin chun 
cabhrú leis an bhfoireann feighlíochta caonach a bhaint 
as na limistéir choiteanna ar bhealach níos éifeachtaí. Tá 
ról ríthábhachtach ag an bhfoireann feighlíochta freisin i 
bhFreagra bliantúil Oíche Shamhna.

Cuireadh 884 Fógra Tosaithe agus 262 iarratas ar 
Dheimhniú Rochtana Míchumais isteach go dtí seo 
in 2021. Cuireadh 257 Deimhniú Comhlíonta isteach 
nuair a Críochnaíodh iad. Rinneadh 467 iniúchadh 
ar láithreáin tógála gníomhacha, agus dhírigh 184 ar 
shábháilteacht dóiteáin. Tionscnaíodh ionchúiseamh 
achomair amháin.

Rinneadh cigireacht ar níos mó ná 33% de na foirgnimh 
nua go léir a fógraíodh go raibh siad tosaithe.

Leathnaíodh ról Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
mar údarás ceannais don Oifig Náisiúnta Rialaithe 
Foirgníochta chun an Oifig Náisiúnta um Fhaireachas 
Margaidh a áireamh mar atá forordaithe faoi Ionstraim 
Reachtúil (S.I.) Uimh. 682 de 2020.

Tá clár faireachais margaidh 2021 ag díriú ar tháirgí 
foirgníochta a ghintear ó chairéil agus ó chlais, go 
háirithe táirgí ó Chód Ceantair 24 (Comhiomláin) den 
CPR agus dírítear go háirithe ar na nithe seo a leanas:

a. Comhiomláin do choincréit (EN 12620);
b. Meascáin Biotúmanacha (EN13043);
c. Ábhair neamhcheangailte/atá ceangailte go 
hiodrálach (EN 13242).

Dhéileáil an Córas Bainistíochta Rialaithe Foirgníochta 
nó an BCMS (a fheidhmíonn an oifig go náisiúnta) le 
10,349 Fógra Tosaithe agus 3,608 Iarratas don tréimhse 
1 Eanáir 2020 go Lúnasa 2021. Rinneadh an CBMB a 
nuashonrú de réir na Rialachán um Rialú Foirgníochta 
(Leasú). S.I. Uimh. 229 de 2021.

Sprioc 2
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Tá Bord Maoirseachta agus 3 Choiste Rialaithe 
Foirgníochta réigiúnacha i bhfeidhm. Soláthraíodh 
tacaíocht agus treoir do na 31 Údarás Rialaithe 
Foirgníochta. Eisítear nuachtlitreacha go ráithiúil don 
earnáil agus déileáladh le 4,213 ceist ó chustaiméirí ón 
tréimhse 1 Eanáir 2020 go Lúnasa 2021.

2.2 Comharsanachtaí 
measctha a 
chruthú a bhfuil 
rogha acu maidir 
le cineál tithíochta 
agus tionacht

Tá iniúchtaí fíorúla ar siúl mar aon le cigireachtaí 
fisiceacha a thosaigh arís i mí Iúil 2021 faoi Threoirlínte 
S&S.

Thosaigh an próiseas Aistrithe Forlíonta Cíosa arís i 
mí Iúil 2021 agus rinneadh teagmháil le thart ar 300 as 
1,700 cliant incháilithe faoi dheireadh R3. Tá 125 aistriú 
críochnaithe go dtí seo in 2021.

Cuirtear polasaí an Phlean Forbartha i bhfeidhm tríd an 
bpróiseas Bainistíochta Forbartha. Go dtí deireadh mhí 
Mheán Fómhair, fuarthas 2,143 iarratas pleanála bailí, 
reáchtáladh 237 comhairliúchán réamhiarratais agus 
reáchtáladh 34 comhairliúchán réamhiarratais maidir le 
hiarratais molta SHD.

Reáchtáladh 16 chomhairliúchán réamhiarratais eile 
leis an mBord Pleanála maidir le SHDanna. Ghlac an 
Bord le 22 iarratas SHD agus cuireadh ar aghaidh chuig 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath iad chun tuairim 
a fháil ón Údarás Pleanála seo.

2.1.5  Caighdeán na 
cóiríochta príobháidí 
ar cíos a chothabháil 
trí chigireacht 
réamhghníomhach 
agus forfheidhmiú na 
rialachán

2.1.6  Faighteoirí an fhorlíonta 
cíosa eile a aistriú 
chuig an Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta

2.2.1  Beartas láidir a 
chur i bhfeidhm sa 
Phlean Forbartha a 
thacaíonn le cruthú 
comharsanachtaí 
measctha, le raon 
cineálacha tithíochta, 
áiseanna agus seirbhísí 
cuí.

Suas go dtí deireadh R2 2021 rinneadh 10% de 
na leithdháiltí liostaí tithíochta do theaghlaigh faoi 
mhíchumas agus rinneadh 7% de na ligin aistrithe do 
theaghlaigh faoi mhíchumas.

2.2.2  Réimse cineálacha 
agus forbairtí cuí 
tithíochta sóisialta a 
sheachadadh agus 
a éascú a thacaíonn 
le daoine a bhfuil 
riachtanais ar leith acu
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2.2.4  Réimse tacaíochtaí 
tithíochta a 
sheachadadh le cur ar 
chumas daoine fanacht 
i dtithíocht nó tithíocht 
a fháil a oireann dá 
riachtanais

Fuair 829 teaghlach a bhí gan dídean roimhe seo nó a 
bhí i mbaol easpa dídine tacaíocht cuairte ó Slí/TSS ó 
Ráithe 1 go R3 2021.

D’fhreagair an Rannóg um Obair Shóisialta 2,883 
glaoch um Obair Shóisialta ar Dualgas le linn 2021 go 
dtí seo. Bhí 35-40 cás a bhain le cóiríocht ar an meán 
ag Oibrithe Sóisialta agus bhí liosta feithimh ag gach 
foireann. Fuarthas 596 iarratas ar Fhorais Shóisialta 
Eisceachtúla go dtí seo in 2021.

Leanadh den obair ar chur i bhfeidhm an chláir le linn 
2021:
• Páirc Avila/Dún (3 theach nua le tógáil) ag Céim 8 

faoi láthair
• Sráid Reuben (1 teach nua le tógáil) ag Céim 8 faoi 

láthair
• Forbairt Pháirc an Gharráin - idirbheartaíocht ar siúl 

leis na cónaitheoirí atá ann cheana féin
• Athfhorbairt Pháirc Mhuire – comhairliúchán le 

tionóntaí ar siúl
• Cara Park - fáil na Foirne Dearaidh chun 9 dteach 

nua a thógáil ar siúl faoi láthair
• Páirc Mhuire (2 theach a thógáil) ag feitheamh le dáta 

tosaithe
• Oibreacha uasghrádaithe ar Thithe Lae i bPáirc 

Naomh Oilibhéar & i bPáirc Naomh Seosamh - ag 
fanacht ar an dáta ar cuireadh tús leis na hoibreacha

• Athfhorbairt Naomh Doiminic ar siúl faoi láthair 
- tá tús curtha le hAonaid Sláintíochta nua a 
sheachadadh ar an láthair

• Tá oibreacha uasghrádaithe breise ar Lána Belcamp 
chun an soláthar leictreachais a leathnú chuig 
áititheoirí neamhúdaraithe tugtha chun críche i 
mbliana freisin.

Tá tús curtha arís le Suirbhéanna Coinníollacha ar 
gach stoc tithíochta TAU atá ann cheana de réir mar 
a laghdaíodh srianta COVID-19. Rinneadh roinnt 
leithdháiltí do thithíocht chaighdeánach freisin le 2 
bhliain anuas.

2.2.3  An Clár Cóiríochta don 
Lucht Siúil 2019 – 2024 
a chur i bhfeidhm

Sprioc 2
ar lean
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Sanntar Oibrí Sóisialta Sinsearach do ról Ionadaí 
Údaráis Áitiúil Náisiúnta in Oifig Náisiúnta SORAM ag 
obair i gcomhpháirtíocht leis na Gardaí, an tSeirbhís 
Phromhaidh, TUSLA agus an tSeirbhís Phríosúin le 
cúram maidir le bainistíocht a dhéanamh ar chiontóirí 
gnéis ard-riosca sa phobal.

2.3 Cur go 
héifeachtach 
le tithíocht a 
dhéanamh níos 
inacmhainne

2.3.1  Comhoibriú le 
ranna rialtais agus 
le geallsealbhóirí 
tábhachtacha eile chun 
an tsamhail tithíochta 
ar Chíos Costais a 
fhorbairt

Tá 7 Scéim Cíosa ar Chostas ag céimeanna éagsúla 
forbartha faoi láthair. Tá dhá cheann acu i gCeantar an 
Láir Thuaidh, Fobhealach Cromcastle, a bhfuiltear ag 
súil a sheachadadh in 2025 agus Bóthar Oscar Traynor, 
atá ag céim deartha go luath le 341 aonad beartaithe.

Fuair dhá CTC moladh agus tá múnla airgeadais 
á athbhreithniú faoi láthair don fhorbairt ar Bhóthar 
Coultry, Baile Munna i gCeantar an Iarthuaiscirt, le 300 
aonad réamh-mheasta.

Tá ceithre scéim eile lonnaithe i gCeantar an Láir 
Theas. Tá suíomh Ghort na Silíní le 900 aonad réamh-
mheasta agus Ascaill Dhún Uabhair (St Teresa’s) le 
420 aonad ag súil leis, an dá cheann i gcéimeanna 
réamhphleanála agus táthar ag súil go mbeidh siad 
críochnaithe in 2025.

Tá iarratas pleanála le cur isteach d’fhorbairt Bóthar 
Emmet (Naomh Mícheál roimhe seo) chun 375 aonad 
a sheachadadh agus tá forbairt 38 aonad ag Teach 
Coruba i gCromghlinn le bheith críochnaithe in 2023.

2.3.2  Straitéis Tithíochta a 
fhorbairt mar bhonn 
eolais ó Mheasúnú 
ar Éileamh Tithíochta 
mar chuid den chéad 
Phlean Forbartha eile

Ullmhaíodh Straitéis Tithíochta a chuir an HNDA ar 
an eolas maidir le soláthar tithíochta mar chuid den 
Dréachtphlean Forbartha a bheidh ar taispeáint go 
poiblí ag deireadh mhí na Samhna 2021. Áiríonn sé an 
céatadán de thithíocht shóisialta a theastaíonn agus an 
gá atá le tionacht éagsúil agus méideanna tithíochta.



24 COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021

Cuireadh cosc ar 1,043 teaghlach (555 teaghlach 
agus 488 duine fásta singil) dul isteach i gcóiríocht 
éigeandála sa chéad ocht mí de 2021, tríd an Scéim 
HHAP, Tithíocht Shóisialta nó Cóiríocht Fadtéarmach.

Tá sé seo sa bhreis ar thionóntachtaí atá cosanta 
ag an tSeirbhís um Chosaint Tionóntachta Tairseach 
(maoinithe ag an DRHE) agus seirbhísí coiscthe eile. I 
gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath áirítear orthu 
sin Daoine Scothaosta atá i mbaol a bheith gan dídean 
de réir mar a thugtar tosaíocht dóibh le haghaidh 
tithíochta faoi na hathruithe ar thosaíochtaí glactha na 
Scéime Ligin 2018.

Léiríonn na treochtaí foriomlána laghdú seasta ar líon 
na dteaghlach atá gan dídean.

Leanann iarrachtaí chun laghdú a dhéanamh ar úsáid 
óstáin tráchtála mar chóiríocht teaghlaigh, agus bhí 67 
teaghlach ina gcónaí in óstáin tráchtála ag deireadh mhí 
Lúnasa, an líon is ísle ó Mheán Fómhair 2014 i leith.

Tháinig laghdú seasta ar úsáid cóiríochta 
féinchóiríochta/neamhchonartha ó 584 ag an bpointe is 
airde in 2018, go 41 ag deireadh Lúnasa 2021.

Faigheann cónaitheoirí i moil teaghlaigh tacaíocht 
ar an láthair agus faigheann teaghlaigh in áiseanna 
éigeandála a oibrítear go príobháideach (PEAanna) 
comhairle tithíochta agus tacaíocht shóisialta ó Fhoirne 
Tithíochta NGO/DRHE chomh maith le tacaíocht in-
rochtana ó FSS agus TUSLA.

2.4.2  Idirghabháil luath a 
sholáthar do dhaoine 
atá ag fulaingt, nó atá i 
mbaol, easpa dídine

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

2.4 Aghaidh a 
thabhairt ar easpa 
dídine trí thrí 
phríomhréimse 
oibríochta – cosc, 
cosaint agus dul 
chun cinn

2.4.1 An Plean Gnó do 
Chreat an Phlean 
Gníomhaíochta do 
Dhaoine gan Dídean do 
Bhaile Átha Cliath 2019 
– 2021 a athbhreithniú 
agus a chur i bhfeidhm 
ar bhonn bliantúil

Tá athbhreithniú déanta ar an bPlean Gnó do Chreat 
an Phlean Gníomhaíochta um Easpa Dídine do Bhaile 
Átha Cliath 2019 - 2021 ag an nGrúpa Bainistíochta 
Reachtúil agus ag Comhfhóram Comhairliúcháin 
Bhaile Átha Cliath um Easpa Dídine, agus forbraíodh 
dréachtphlean.

Sprioc 2
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Leanadh ar aghaidh leis na hiarrachtaí chun an raon 
tacaíochtaí do dhaoine fásta singil i PEAanna a 
fheabhsú, trí Oifigigh Tacaíochta Tithíochta na nÚdarás 
Áitiúil nó trí fhoirne tacaíochta cuairte ó fhoirne FSS 
agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. Tugann Oifigigh 
Tacaíochta Tithíochta cuairt ar 90% de na háiseanna 
le fócas méadaithe ar sheirbhísí sláinte agus andúile 
a chuirtear ar fáil ar bhonn in-rochtana. Tá tacaíochtaí 
comhlúthacha ar fáil níos forleithne anois ar fud na 
PEAanna, ag leathnú de réir a chéile ar na deiseanna 
le haghaidh idirghabhálacha sláinte nó tithíochta agus 
bainistíocht cásanna.

2.4.4  Bealaí chuig réitigh 
tithíochta fadtéarmacha 
a shainaithint agus 
a chumasú, lena 
n-áirítear do dhaoine 
a chodlaíonn amuigh 
tríd an gclár Tithíocht ar 
Thús

Tá iomlán de 1,275 teaghlach (527 teaghlach agus 748 
duine fásta singil) tar éis éirí as cóiríocht éigeandála sa 
chéad ocht mí de 2021, tríd an Scéim HHAP, Tithíocht 
Shóisialta, tionóntachtaí príobháideacha ar cíos agus 
Cóiríocht Fadtéarmach.

Idir Eanáir agus Lúnasa 2021, cruthaíodh 63 tionóntacht 
nua Housing First.

2.5 Déanfaimid 
ár bpáirt chun 
sábháilteacht 
a chinntiú do 
dhaoine ina 
dtithe agus san 
fhearann poiblí

2.5.1  Seirbhísí Dóiteáin, 
Tarrthála agus 
Éigeandála Otharcharr 
a sheachadadh chuig 
pobail Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus 
chontaetha Fhine Gall, 
Bhaile Átha Cliath 
Theas agus Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin

72.4% de Theagmhais Dóiteáin ar an Radharc laistigh 
de 10 nóiméad
97.2% ag an láthair laistigh de 20 nóiméad.

Neamh-Dhóiteáin (Seirbhís Speisialta)

73.2% ag an láthair laistigh de 10 nóiméad
97.1% laistigh de 20 nóiméad

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

Cuireadh dréacht-Straitéis um Iompar Frithshóisialta 
(2022 - 2026) isteach le haghaidh comhairliúcháin le 
gach CCP. Tá an Straitéis beagnach críochnaithe agus 
tá sí á cur faoi bhráid an CPS Tithíochta i mí na Samhna 
agus faoi bhráid na Comhairle Cathrach le faomhadh i 
mí Eanáir 2022.
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2.5.4  Forbairt timpeallachta 
tógtha agus spásanna 
poiblí a chur chun 
cinn atá deartha 
chun coireacht agus 
iompar frithshóisialta 
a dhíspreagadh, a 
chuireann sábháilteacht 
chun cinn agus a 
thagann le prionsabail 
an dearaidh uilíoch.

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

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm thionscadal na 
nAonad Cumhachta Oibrithe (POU) a fhéachann le 
cigireacht a dhéanamh ar na haonaid seo atá faoi 
úinéireacht na Comhairle Cathrach, measúnú riosca 
a dhéanamh ar gach ceann díobh agus moltaí a 
dhéanamh ar oibreacha leasúcháin agus cothabhála 
amach anseo. Ó Dheireadh Fómhair 2021, rinneadh 
cigireacht ar bhreis is 700 aonad agus ullmhaíodh 
tuarascálacha ar gach ceann díobh. Ina theannta sin 
tá creat oibre bunaithe agus an 1ú conradh bronnta le 
haghaidh bearta feabhais ar thart ar 60 aonad. Ligfear 
tuilleadh conarthaí tríd an gcreat nó go leithleach chun 
déileáil leis na hoibreacha a theastaíonn ar gach aonad 
eile nuair is gá.

Leantar ag baint úsáide as an bpróiseas Bainistíochta 
Forbartha chun a chinntiú go bhfuil forbairtí molta 
ag teacht leis an bPlean Forbartha Cathrach chun 
cathair a chinntiú gur áit shábháilte tharraingteach í le 
maireachtáil, le hoibriú léi, le cuairt a thabhairt uirthi 
agus le taitneamh a bhaint aisti.

Seoladh tionscnamh nua a shuiteálann rianú GPS agus 
monatóireacht ar bhaoithe tarrthála ar iarraidh le linn 
2021. Tá cláir Sábháilteachta Uisce ag feidhmiú inár 
linnte agus bhí Seachtain Feasachta Sábháilteachta 
Uisce ar siúl i mí Lúnasa 2021.

Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm Feachtas Pobail 
um Shábháilteacht ó Dhóiteán, le Feachtas Meán ag 
baint úsáide as cláir fhógraí, Boird Digi, agus meáin 
chlóite agus digiteacha.

2.5.3  Coimpléisc tithíochta 
agus eastáit tithíochta 
na comhairle cathrach 
a bhainistiú go 
héifeachtach

Rinneadh athbhreithniú ar na monatóireachtaí 
reatha/KPIanna maidir le hiompar frithshóisialta/sárú 
tionóntachta chun sonraí níos gráinneach a sholáthar 
ar chásanna i ngach oifig ceantair áitiúil agus cuirfear 
córas nua monatóireachta beo i Ráithe 4. Faoi láthair 
tá 21 Rabhadh Tionóntachta beo ag an gComhairle 
Cathrach (19 eisithe in 2021). Tá 3 Rabhadh 
Tionóntachta agus 2 Ordú Eisiata le heisiúint i R4.

Sprioc 2
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Leanadh le giaráil ar na meáin shóisialta chun raon na 
teachtaireachta sábháilteachta a leathnú.

Próiseáladh 100% de na hiarratais ar Dheimhnithe 
Sábháilteachta ó Dhóiteán laistigh de na teorainneacha 
ama ábhartha. Cuireadh an córas BCMS i bhfeidhm 
agus logáilteodh 94% de gach feidhmchlár FSC ar 
BCMS.

2.5.6  Ullmhú agus freagairt 
chomhordaithe 
idirghníomhaireachta 
ar mhóréigeandálaí 
ag leibhéil áitiúla 
agus réigiúnacha 
ag teacht leis an 
gCreat le haghaidh 
Móréigeandálaí

Cuireadh rannpháirtíocht agus tacaíocht leanúnach ar 
fáil do Ghrúpa Oibre agus Foghrúpaí Réigiúnach an 
Oirthir.

Comhlíonadh iomlán le rialacháin HSA COMAH/Seveso, 
5 chleachtadh tástála Plean Éigeandála Seachtraí 
Seveso le linn 2021.

Críochnaíodh an dréacht-Phlean Éigeandála CCBÁC 
2021 agus scaipeadh é ar na ceannairí rannóige le 
haghaidh tuairimí a fháil. Cuirfear an dréacht deiridh 
chuig Foireann Bainistíochta Géarchéime Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath lena cheadú.

Leanadh le tacaíocht do Chleachtadh MEM 
Réigiúnacha Idirghníomhaireachta na nÚdarás Áitiúil 
le 3 chleachtadh Idirghníomhaireachta ar siúl i rith R1 
agus R2 in 2021.
Táthar ag fanacht le hathbhunú na gCúrsaí 
Bainistíochta Faisnéise agus Comhordaithe ar an 
Láthair arna n-éascú ag Grúpa Oiliúna ERWG.

Bhí baint leanúnach le Cosaint Shibhialta Bhaile Átha 
Cliath agus bhí Oifigigh Cosanta Sibhialta páirteach i 
gcruinnithe Ghrúpa Oibre Réigiúnach MEM Thoir agus i 
ngach cleachtadh.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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3.1 Tacú go 
réamhghníomhach 
le cruthú agus 
neartú na 
micrifhiontair, na 
bhfiontar beag agus 
meánmhéide sa 
chathair

3.1.1  Réimse tacaíochtaí 
a chur ar fáil, lena 
n-áirítear Siopa 
Chéad Stad agus 
an Clár Tábhairne 
Oibre, do ghnólachtaí 
nuathionscanta agus 
gnólachtaí atá ag 
forbairt

3.1.2  Tacaíocht a sholáthar 
d’earnálacha 
eacnamaíocha 
aitheanta:

 •  Teicneolaíocht
 •  Fiontraíocht shóisialta
 •  Gnó glas / geilleagar  

   ciorclach
 •  Turasóireacht
 •  Margaí
 •  Bia
 • Dearadh

D’éirigh leis an OFÁ a raon iomlán seirbhísí a 
sheachadadh, i.e. meantóireacht, oiliúint, deontais & 
cumarsáid a bhaineann le gnó trí fhormáidí ar líne.

Seachadadh 1,290 uair an chloig de mheantóireacht, 
rud a sháraigh an sprioc bhliantúil de 1,000. 
Seachadadh 35 Clinic Comhairle Gnó/seisiún 
meantóireachta Grúpa do 614 rannpháirtí, rud a 
sháraigh an sprioc bhliantúil de 500. Cuireadh oiliúint 
ar fáil do 3,129 rannpháirtí, rud a sháraigh an sprioc 
bhliantúil de 3,000. (Figiúirí amhail 31/08/2021).

Cúrsaí Oibre: tá sraith físeán forbartha ag LEO & 
Libraries a thaispeánann an leas a bhaineann le 
seirbhísí OFÁ.

Cuireadh tacaíocht ar fáil ar fud na n-earnálacha go léir, 
lena n-áirítear na buaicphointí:

•  Slabhra Bia Bhaile Átha Cliath, sraith de 8 n-imeacht 
líonraithe do tháirgeoirí bia agus dí i réigiún Bhaile 
Átha Cliath

•  Mol ríomhfhoghlama Digiteach Scoil an Bhia do 
tháirgeoirí bia luathchéime

•  Clár oiliúna ar líne 4 x 1/2 lá de chuid Food Starter do 
tháirgeoirí bia 0 - 24 mí

•  Acadamh Bia, clár oiliúna do ghnólachtaí bia 
le foghlaim conas margaíocht a dhéanamh go 
héifeachtach

•  Líonra FBManna do Bhia Féin a Fhás

Glas le haghaidh Micro: 2 lá comhairleoireachta in aisce 
ag cabhrú le GBManna prionsabail ghlasa a phleanáil 
agus a leabú ina múnla gnó. Próiseáladh 11 iarratas 
agus críochnaíodh 6 iarratas agus bhí 5 iarratas i 
bhfeidhm go dtí seo. Aithníodh coigilteas costais suas le 
49.7% https://www.localenterprise.ie/Green

Tá comhairle agus tacaíocht á gcur ar fáil chun spás 
déantóirí táirgíochta comhroinnte bia a fhorbairt in Ionad 
SPADE chun tacú le gnólachtaí bia.
Seachadadh Clár Gnó Ceardaíochta agus Dearaidh 

Sprioc 3
Leanúint le geilleagar láidir éagsúil a fhás
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a Thógáil i gcomhar leis an DCCOI, agus tá iarratas 
déanta ag gnólachtaí ar pháirt a ghlacadh i Showcase 
áit a mbuailfidh siad le ceannaitheoirí áitiúla agus 
idirnáisiúnta i mí Eanáir 2022.

Chríochnaigh Grúpa Bhaile Átha Cliath Cruthaitheach 
clár in 2021. Cuireadh tacaíocht ar fáil do dhámhachtain 
Éagsúlachta sa Teicneolaíocht chun urraíocht a 
dhéanamh ar chatagóir Rising Star.

Tá tionscnamh Turasóireacht Chliste Bhaile Átha Cliath, 
clár atá á stiúradh ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath agus Fáilte Éireann, i gcomhpháirtíocht le Smart 
Dublin agus Comhlacht Cultúir Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath, ar an ngearrliosta do ghradaim 
Phríomhchathair na hEorpa um Thurasóireacht Chliste. 
Aithníonn an dámhachtain seo éachtaí sármhaithe ag 
cathracha Eorpacha mar cheann scríbe turasóireachta 
i gceithre chatagóir: inbhuanaitheacht, inrochtaineacht, 
digitiú chomh maith le hoidhreacht chultúrtha agus 
cruthaitheacht.

3.1.3  Suímh a aithint agus 
soláthar raon cóiríochta 
oiriúnach a éascú 
d’fhorbairt gnó lena 
n-áirítear moil fiontair 
agus spás comhoibrithe

Earcaíodh Comhairleoir Forbartha Gnó Éicea-Chórais 
Fiontraíochta tiomnaithe agus cuireadh tús lena 
fhostaíocht i R2 2021, rud a chuir acmhainní ar fáil 
d’acmhainn líonraithe LEO/EDO. Tá nuashonrú á 
dhéanamh ar thaighde Spás Fiontraíochta ar sholáthar 
Spás Fiontraíochta i Réigiún Bhaile Átha Cliath.

Níos mó ná 30,000 troigh cearnach de Spás 
Fiontraíochta breise curtha ar fáil sa GEC a fhaigheann 
tacaíocht leanúnach ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath. Tá obair ar siúl chun láthair oiriúnach a aithint 
chun Mol Fiontraíochta Sóisialta a sholáthar.
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3.3 Iomaíochas 
Réigiún na 
Cathrach a neartú 
trí chomhoibriú 
leanúnach 
lenár n-údaráis 
chomharsanachta 
agus tógáil ar ár 
naisc idirnáisiúnta

3.2.3  Monatóir ráithiúil 
Eacnamaíoch Bhaile 
Átha Cliath a fhoilsiú

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

Chríochnaigh próiseas tairisceana Monatóir 
Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath le monatóir formáide 
nua bunaithe le forbairt fheabhsaithe ar an suíomh 
Gréasáin agus tacair sonraí nua san áireamh. Tá 
trí DEM seachadta go dtí seo agus tá obair ar bun 
d’eagrán na Nollag a dhíreoidh ar Mhiondíol. Tá 
tionchar na paindéime COVID-19 agus an téarnamh ar 
bhonn earnála breactha ag an DEM.

Sheachaid foireann Brandáil Áit Bhaile Átha Cliath 
sraith tionscadal chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn 
mar láthair tharraingteach chun cónaí ann, oibriú ann, 
staidéar a dhéanamh ann, infheistíocht a dhéanamh 
ann agus cuairt a thabhairt air.

Seachadadh tionscadal grianghrafadóireachta 
Creative Ireland i gcomhar leis an Oifig Ealaíon agus 
Gailearaí na Grianghrafadóireachta. Tógadh íomhánna 
fótagrafacha chun an banc íomhánna atá ar fáil ar 
an Monatóir Sócmhainní Digiteach a thógáil ar bhia 
lasmuigh agus ar an bhfearann poiblí. Éascaíodh 
cuairteanna do roinnt toscaireachtaí idirnáisiúnta chun 
Baile Átha Cliath agus naisc le cathracha eile a chur 
chun cinn.

3.2 Pleanáil agus 
soláthar d’fhás 
eacnamaíoch 
na cathrach 
amach anseo trí 
threochtaí nua 
eacnamaíocha 
a thuiscint agus 
freagairt dóibh

3.2.1  Athbhreithniú ar 
Chathair Bhaile 
Átha Cliath: Forbairt 
Eacnamaíoch a Chur 
Chun Cinn 2018 – 2021

3.2.2  Fóram Eacnamaíoch 
inmheánach a bhunú 
chun míreanna a 
aithint le breithniú 
a dhéanamh ar an 
CPS um Fhorbairt 
Eacnamaíoch 
agus Fiontair agus 
tionscadail taighde 
d’institiúidí tríú leibhéal

Tá tús curtha le hullmhú Plean Eacnamaíochta nua 
le seachadadh an tSuirbhé Do Bhaile Átha Cliath, Do 
Ghuth, i Ráithe 4. Tá obair ar siúl freisin chun Fís a 
fhorbairt do Bhaile Átha Cliath R4.

Cuidíonn rannpháirtíocht leanúnach le comhghleacaithe 
agus le páirtithe leasmhara seachtracha le bonn eolais 
a chur faoin gclár oibre don CPS Eacnamaíochta agus 
Fiontair. Bhí comhoibriú ar siúl le hinstitiúidí tríú leibhéal 
in 2021 as ar eascair tionscadail taighde, haiceatóin 
agus Dúshlán Enfuse.

Sprioc 3
ar lean
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3.3.2  Na naisc lenár 
bPríomhchathracha 
atá ann cheana a 
neartú trí thionscnaimh 
agus malartuithe 
comhthairbheacha agus 
gníomhú mar chéad 
phointe teagmhála do 
thoscaireachtaí cuairte 
cathrach, gnó agus 
rialtais

3.3.3  Plean Fiontar 
Réigiúnach Bhaile Átha 
Cliath a athbhreithniú 
go dtí 2020

3.3.4  Leanúint ar aghaidh 
le bheith i gceannas 
ar Chomhpháirtíocht 
Bithsféar UNESCO 
Chuan Bhaile 
Átha Cliath chun 
éiceathurasóireacht 
agus spriocanna 
forbartha a bhaint 
amach

Tionóladh cruinnithe leis na hAmbasadóirí ón Laitvia, 
ón mBrasaíl, ón bPolainn agus ó Mheicsiceo. Tionóladh 
cruinnithe freisin leis an Leas-Mhéara Barcelona, an 
tÚdarás Cathrach Eorpach agus EUROCITIES

Tionscadal Daingnithe Daonlathas na gCathracha - Tá 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag glacadh 
páirte i ngrúpa ilchathrach trasatlantach chun cleachtas 
cathrach a fhiosrú agus a chur chun cinn chun an 
daonlathas a neartú. Mar gheall ar shrianta paindéime, 
níor thug toscaireachtaí thar lear aon chuairteanna.

Soláthraíodh tuarascálacha athbhreithnithe ar 
ghníomhartha a seachadadh faoi phlean 2020 agus 
áiríodh iad ar chlár oibre an CPS. Reáchtáladh sraith 
cruinnithe agus ceardlann chun Plean Fiontraíochta 
Réigiún Bhaile Átha Cliath go dtí 2024 a fhorbairt.

Tá feachtas cur chun cinn beartaithe le hIarnród Éireann 
a chur ar siúl ar an DART chun sráidbhailte cois cósta a 
chur chun cinn
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4.1

4.2

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

Raon roghanna 
taistil malartacha 
agus éiritheacha 
a sholáthar agus 
tacú leo, dírithe 
go háirithe ar 
rothaíocht agus 
siúl

4.1.1  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

4.1.2  Bonneagar rothaíochta 
a sheachadadh mar 
chuid de Nascann Bus 
agus chun nascadh le 
MetroLink

4.1.3  Staidéar Iompair Lár 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath a sheachadadh 
chun fás ar iompar 
poiblí paisinéirí 
agus ar mhodhanna 
gníomhacha a 
chumasú

4.2.1  Moltaí Chathair 
Bhaile Átha Cliath ó 
Líonra Rothaíochta 
Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath a chur i 
bhfeidhm

Le linn 2021 bhí an Chomhairle Cathrach i dteagmháil 
go rialta le TII agus NTA chun a n-ionchur sa phróiseas 
bainistíochta forbartha a chinntiú ionas go dtabharfaidh 
suíomhanna forbartha nua ar fud na cathrach aird ar 
thionscadail Bus Connects agus MetroLink agus go 
soláthróidh siad áirithintí spáis dóibh.

Cuireadh Foireann Idirchaidrimh BusConnects agus 
struchtúir chumarsáide i bhfeidhm. Reáchtáladh 
ceardlanna iolracha ar dhearaí beartaithe MetroLink 
TII. Tá cruinnithe agus cumarsáid ar siúl maidir le Metro 
agus Dart+

Maidir le BusConnects, déantar measúnú leanúnach ar 
mholtaí agus seoltar aiseolas chuig an NTA. Déantar 
measúnú ar thograí Nasc Meitreo ó amharcphointe 
an stáisiúin chomh maith le bealaí chuig agus ó na 
stáisiúin.

Tugadh tús áite do chur i bhfeidhm Chlár 
Soghluaisteachta COVID-19 in 2020/2021. Cuireadh 
roinnt Gníomhartha Iompair ó Phlean Gníomhaíochta 
Aeráide Chathair Bhaile Átha Cliath i bhfeidhm mar 
chuid de chur i bhfeidhm an Chláir Soghluaisteachta 
COVID-19 lena n-áirítear rolladh amach timpeall 15km 
lánaí rothaíochta faoi chosaint, sráideanna breise 
saor ó thrácht i gCeantar Shráid Grafton, dhá scéim 
tréscaoilteachta scagtha, agus rolladh amach 50 crios 
scoile.

Le linn 2021 chinntigh Pleanáil Iompair gur cuireadh 
spás in áirithe ar shuímh forbartha príobháideacha 
ar fud na cathrach do thionscadail rothaíochta tríd an 
bpróiseas bainistíochta forbartha.

Tá obair ag leanúint ar aghaidh ar rolladh amach an 
ghréasáin Rothaíochta agus na tionscadail ag bogadh 
go dtí an tógáil ar Chluain Tarbh go dtí an Chanáil 
Ríoga Lár na Cathrach 3 agus 4 chomh maith leis an 
Dothra. Tá rotharbhealach eatramhach na Life curtha 
i bhfeidhm agus cuirfear tús go luath leis an obair ar 

Sprioc 4
Borradh dlúth a chur chun cinn 

le bonneagar ceangailte
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4.2.2  Méadú ar an méid 
spáis do choisithe i lár 
na cathrach agus a 
chinntiú go bhfuil sé ar 
ardchaighdeán

4.2.3  Úsáid moil 
soghluaisteachta 
a chur chun cinn 
agus comhtháthú 
na modhanna 
inbhuanaithe go léir i 
socrú Soghluaisteachta 
mar Sheirbhís

Tá réamhdearthaí agus miondearthaí ag dul ar 
aghaidh ar thionscadail ábhartha an fhearainn phoiblí 
chun feabhsuithe agus feabhsuithe ardchaighdeáin a 
sheachadadh ar spás coisithe i Lár na Cathrach.

Le linn 2021, chinntigh an Chomhairle Cathrach 
gur sholáthair forbairtí príobháideacha ar fud na 
cathrach spás méadaithe do choisithe agus réimse 
poiblí ardchaighdeáin mar chuid den phróiseas 
bainistíochta forbartha. D’oibrigh foirne tras-rannacha 
go réamhghníomhach le linn 2021 chun oibriú 
ildisciplíneach, comhoibríoch a chur chun cinn i dtreo 
chur i bhfeidhm an fhearainn phoiblí.

Tugadh isteach 5 shráid gan trácht go buan i gceantar 
Shráid Grafton. Ina theannta sin, rinneadh trialacha saor 
ó thrácht i roinnt áiteanna lena n-áirítear Sráid Capel, 
Sráid na Parlaiminte agus Sráidbhaile Dhumhach 
Thrá. Tógadh 20 tógáil amach agus timpeall 50 tógáil 
shealadach rud a chruthaigh thart ar 3,000m2 de 
spás breise chun spásanna itheacháin coisithe agus 
lasmuigh sa Chathair a mhéadú/a fheabhsú.

scéim rothaíochta eatramhach na Canálach Móire. 
Beidh an clár taistil gníomhach agus an t-athbhreithniú 
ar ghréasán rothaíochta DGA mar chuid freisin.

I rith 2021, d’fhorbair an Chomhairle Cathrach straitéisí 
soghluaisteachta comhtháite i gcomhar le forbróirí do 
shuímh mhóra forbartha/cheathrúna cathrach nua ar fud 
limistéar na Comhairle Cathrach. Áiríonn na straitéisí 
seo soláthar moil soghluaisteachta a sholáthraíonn 
sraith chomhtháite seirbhísí agus áiseanna lena 
n-áirítear scéimeanna roinnte gluaisteán agus rothar, 
táillí EV agus R-rothar. Tá straitéis chomhchosúil á 
hullmhú do shuíomh Bóthar Emmet na Comhairle 
Cathrach atá beartaithe a bheith ina eiseamláir.

Aistríodh scéimre rothar an Stáisiúin go dtí an Roinn 
Comhshaoil agus Iompair agus tá an próiseas ar bun 
chun na scéimeanna roinnte rothar agus feithiclí uile a 
chomhdhlúthú. Seoladh scéim nua ríomh-lasta rothar 
dírithe ar GBManna.
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4.3 Treoir 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

4.2.4  Leanúint le forbairt 
ár gcórais iompair 
éirimiúla agus le 
húsáid cinnteoireachta 
sonraí-tiomáinte le 
haghaidh pleanáil 
iompair, ag ionchorprú 
ionsamhlúchán 
cathrach beagnach fíor-
ama, córais tosaíochta 
bus agus SCATS

4.3.1 Bonneagar 
teileachumarsáide 
agus ard-acmhainne 
TFC a spreagadh 
agus a éascú i 
suíomhanna cuí ar fud 
na cathrach mar mhodh 
chun iomaíochas 
eacnamaíoch a 
fheabhsú agus chun 
cur le gluaiseacht 
inbhuanaithe trí laghdú 
ar an ngá le taisteal.

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

Tugadh iniúchadh NIS an NCSC chun críche le 
faomhadh na bainistíochta sinsearaí. (An Lárionad 
Náisiúnta Cibearshlándála). Lean an Chomhairle 
ag infheistiú in acmhainní agus baill foirne a bhfuil 
scileanna anailíse sonraí acu. Tá forbairt an chórais 
Sonraí Rothaíochta Láraithe trí Smart Micros ag 
leanúint ar aghaidh agus tá an Córas Tosaíochta Bus 
Láir ag leathnú chun busanna GoAhead a áireamh. Tá 
plean acmhainní agus imlonnaithe ITS do 2030 ar siúl.

Tá obair ar siúl maidir le cur chuige a fhorbairt chun 
bonneagar 5G agus teileachumarsáide a éascú sa 
Chathair. Tá Aonad Teileachumarsáide na Comhairle 
Cathrach á bhunú faoi láthair.

Faoi scáth Bhaile Átha Cliath Cliste, lean cur chuige an 
cheantair chliste ag leathnú agus ag fás in 2021.

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an príomh-
chomhpháirtí údaráis áitiúil do thrí cinn de na cúig 
cheantar chliste, na Dugthailte Cliste, DCU Cliste agus 
an ceantar is nuaí againn, Smart D8.

Dugthailte Cliste: Mar chuid den chlár Smart Docklands, 
sheol an tIar-Mhéara, Hazel Chu, aip rothaíochta nua, 
Cycle Buddy ag deireadh mhí na Bealtaine chun cabhrú 
le rothaíocht timpeall Bhaile Átha Cliath a éascú. Bhí sé 
seo ar cheann de na smaointe a bhuaigh an chomhdháil 
rothaíochta idirnáisiúnta ‘Vélo City’, a reáchtáladh i 
mBaile Átha Cliath in 2019.

Sprioc 4
ar lean
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4.3.3 Úsáid a bhaint as an 
mbonneagar digiteach 
atá ann cheana féin 
agus as an nua lena 
chinntiú go n-oibrítear na 
príomhchonairí isteach 
sa chathair ar bhealach 
nasctha ITS chun conairí 
bainistithe a sholáthar 
do bhusanna agus chun 
gluaiseacht shábháilte 
agus éifeachtach a 
chinntiú.

4.3.4 Foinse dhigiteach 
iontaofa a chur i 
bhfeidhm le haghaidh 
feithiclí nasctha agus 
uathrialaitheacha agus 
chun a chinntiú go bhfuil 
léarscáiliú digiteach 
ardchaighdeáin ann

Is modúl oideachais nua Smart Cities é Visioneers 
atá mar chuid den tionscnamh ‘Academy of the Near 
Future’. Le maoiniú ó Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann, díreoidh an clár ar dtús ar dhaltaí meánscoile 
agus ar fhoireann údaráis áitiúil, chun scileanna a 
thabhairt do rannpháirtithe maidir le cad is brí le ‘cathair 
chliste’ agus tuiscint a fháil ar dhúshláin na cathrach 
amach anseo. Tá suíomh Gréasáin an chláir díreach 
seolta, a ligeann do scoileanna ar fud na hÉireann 
clárú le bheith páirteach, agus é mar sprioc 1,000 dalta 
meánscoile a bhaint amach an bhliain acadúil seo.

Tá an Rannóg Tráchta ag obair ar chóras tosaíochta 
bus den chéad ghlúin eile chun comhéadan a 
dhéanamh leis an gcóras faisnéise iompair phoiblí 
uasghrádaithe ón NTA. Bainfear úsáid as an gcóras seo 
chun tosaíocht feabhsaithe a sheachadadh ó sheirbhísí 
iompair phoiblí. Mar chuid den obair seo tá measúnú 
á dhéanamh ar na conairí Bus Connects chun a gcuid 
riachtanas maidir le braite breise agus fothaí sonraí a 
chinneadh.

The possibilities and challenges of autonomous and 
connected vehicles is something that the City Council 
is reviewing and the Council is part of the CAV working 
group with the Department of Transport.
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Sprioc 4
ar lean

4.4.2 Athfhorbairt Chrios 
Forbartha Straitéisí 
na nDugthailte, na 
Limistéir Forbartha 
Straitéisí agus 
Athghiniúna a éascú 
agus a thiomáint 
agus athfhorbairt 
chuí ar bhainc talún 
tionsclaíochta.

Lean Oifig na nDugthailte agus an Grúpa Maoirseachta 
ar aghaidh ag cur SDRA6 agus SDZanna na 
nDugthailte i bhfeidhm.

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm SDRAnna tríd 
an bpróiseas bainistíochta forbartha agus trí ghrúpaí 
stiúrtha idir-rannacha.

Críochnaíodh Athrú an Phlean Forbartha do Thailte 
Tionsclaíochta Bhaile Shéamuis.

4.4 Dlúis 
inbhuanaithe a 
spreagadh agus 
a éascú agus an 
úsáid is fearr a 
bhaint as talamh 
tearcúsáidte, 
folamh agus 
athfhorbraíochta

4.4.1 Plean Forbartha 
na Cathrach agus 
Pleananna Limistéir 
Áitiúil gaolmhara a 
athbhreithniú agus a 
chur i bhfeidhm chun 
an úsáid is fearr a 
bhaint as talamh na 
cathrach le haghaidh 
forbartha sa todhchaí

Tá dréachtú Plean Forbartha nua ar bun a chuimseoidh 
polasaí maidir leis an gcaoi ar féidir an úsáid is fearr a 
bhaint as talamh agus foirgnimh a chur i bhfeidhm tríd 
an bpróiseas bainistíochta forbartha.

Fuarthas 752 aighneacht ó chomhairliúchán poiblí ar an 
bPáipéar Saincheisteanna a chuidigh le bonn eolais a 
chur faoin Dréachtphlean Forbartha Cathrach a bheidh 
ar taispeáint go poiblí ag deireadh mhí na Samhna.

Tá an Plean Forbartha 2016-2022, na CFSanna 
agus na LAPanna á gcur i bhfeidhm tríd an bpróiseas 
bainistíochta forbartha agus trí mhaoiniú URDF a chur i 
bhfeidhm.

Ar an 24 Lúnasa 2021, dheimhnigh an tAire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta réamhcheadú chun 
Limistéar Coincheapa 1 Lár na Cathrach Thuaidh de 
chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
Limistéar Coincheapa 2 na Lárchathrach Theas a chur 
san áireamh le haghaidh €164 milliún mar thacaíocht 
chaipitil faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt 
Uirbeach. agus faomhadh chun bogadh go dtí an chéad 
chéim eile de shaolré an tionscadail.

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar Imeall na Cathrach, 
comhthionscadal de chuid na Comhairle Cathrach/
CDCC atá dírithe ar Thailte Bhóthar an Náis agus 
limistéar na Páirce Thiar/Inse Chór agus atá maoinithe 
faoin URDF.
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4.4.4 Maireachtáil i lár 
na cathrach a 
spreagadh trí chónaí ar 
ardchaighdeán a chur 
chun cinn

4.5.1 Bonneagar sráide 
agus cosáin na 
cathrach, soilsiú 
poiblí agus troscán 
sráide a chothabháil 
agus a bhainistiú 
chun fearann poiblí 
sábháilte, inrochtana 
agus ardchaighdeáin a 
chinntiú do chách.

Cuirtear gnáthchónaí ar árasáin, go háirithe maidir le 
spás taitneamhachta seachtrach i bhfeidhm tríd an 
bpróiseas bainistíochta forbartha.

Cuireadh Tionscnamh na Cathrach Beo chun cinn trí 
fheachtas fógraíochta ar Facebook i mí Aibreáin agus 
ar Scáthláin Bhus Átha Cliath agus ar Phainéil Digi i mí 
Mheán Fómhair. Cuireadh meabhrúcháin amach maidir 
le gach iarratas a bhí fós gan réiteach.

Tá Clár Oibre Bliantúil na Seirbhísí Cothabhála Bóithre 
a chinntíonn go gcoimeádtar bóithre, cosáin agus 
gréasán rothaíochta na Cathrach ar ardchaighdeán 
críochnaithe 60% agus de réir sprice le bheith 
críochnaithe faoi dheireadh na bliana. Beidh sé mar 
thoradh air athdhromchlú timpeall 14km de ghréasán 
bóithre na Cathrach agus athnuachan timpeall 12km de 
chosáin na Cathrach.

Réitíodh beagnach 9,000 fiosrúchán custaiméara 
agus iarratas ar sheirbhís ó Chothabháil Rialta Bóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla go dtí deireadh mhí Mheán 
Fómhair 2021. Le linn na tréimhse céanna deisíodh 
agus/nó rinne ár bhfoirne saothair díreacha thart ar 
2,700 fabht agus guaiseacha ar an ngréasán bóithre. 
Ina theannta sin, deisíodh timpeall 160 fabht criticiúil 

4.5 Ár bhfearann 
poiblí a 
chothabháil agus 
a fheabhsú, ag 
soláthar sraith de 
spásanna poiblí 
agus de naisc 
ardchaighdeáin 
atá nasctha agus 
inrochtana go 
huilíoch

4.4.3 An úsáid is fearr 
de thalamh agus 
d’fhoirgnimh a 
chur chun cinn, 
lena n-áirítear 
príomhláithreáin faoi 
úinéireacht Chomhairle 
Cathrach Bhaile 
Átha Cliath, trí chur 
chuige gníomhach 
bainistíochta talún agus 
bainistiú éifeachtach 
ar phunann maoine 
tráchtála na Comhairle 
Cathrach.

Tagann an Grúpa Stiúrtha um Bainistiú Gníomhach 
Talún le chéile gach dhá mhí agus reáchtáladh cúig 
chruinniú in 2021 go dtí seo. Tá Critéir an Phrótacail 
Diúscartha in úsáid agus bhí 93 Diúscairt, 68 
Athbhreithniú Cíosa, 23 Diúscairt Táille Simplí agus 61 
Ceadúnas/Léas Athnuaite go dtí deireadh mhí Mheán 
Fómhair.

Deimhníodh Ordú Ceannaigh Éigeantaigh do shuíomh 
mór ag Ave Richmond faoin Acht um Láithreáin 
Thréigthe agus lóisteáladh an OCÉ le haghaidh 
athfhorbairt Amharclann na Mainistreach leis an mBord 
Pleanála.
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4.5.2 An clár céimnithe 
tionscadal a 
chur i bhfeidhm i 
Máistirphlean Fearainn 
Phoiblí Lár na Cathrach 
2016 – 2034

agus guaiseacha agus/nó rinneadh iad a shábháil 
laistigh de 24 uair ó taifeadadh iad.

Tá iniúchtaí ar oscailtí Fóntas agus cruinnithe le Fóntais 
ar siúl go leanúnach chun comhlíonadh na dTreoirlínte 
chun Oscailtí ar Bhóithre Poiblí a Bhainistiú a chinntiú. 
Go dtí deireadh Mheán Fómhair 2021, tá thart ar 20,000 
iniúchadh críochnaithe ag an gComhairle Cathrach ar 
oscailtí fóntais ar an ngréasán bóithre.

Mar gheall ar an gclár Cothabhála Geimhridh, a bhí ar 
siúl ó lár mhí Dheireadh Fómhair 2020 go dtí deireadh 
mhí Aibreáin 2021, rinneadh granáil ar ghréasán bóithre 
na Cathrach ar 41 ócáid, ag scaipeadh beagnach 
3,000 tonna salainn sa phróiseas. Tá gléasra, innealra, 
stoc salainn, uainchláir foirne agus socruithe d’oiliúint 
foirne i bhfeidhm do shéasúr cothabhála an gheimhridh 
2021/2022.

Tá ceadúnas agus rialacháin a fhorfheidhmiú maidir 
le caibinéid teileachumarsáide á ndéanamh de réir 
na rialachán. Tá gach tionscadal fearainn poiblí lena 
n-áirítear an bonneagar gaolmhar deartha le bheith 
sábháilte, inrochtana agus ar ardchaighdeán. Tríd 
an bpróiseas bainistíochta forbartha, chinntigh an 
Chomhairle Cathrach uasghrádú/feabhsú cosáin phoiblí 
agus seachadadh fearann   poiblí ardchaighdeáin ar fud 
na cathrach.

Tá bonneagar soilsithe poiblí ar ardchaighdeán i gcónaí 
agus tá próiseas tairisceana ar siúl chun an Soilsiú 
Poiblí ar fud na cathrach a uasghrádú go mór go soilsiú 
LED ardéifeachtúlachta.

Tá oibreacha fearainn phoiblí ag Cearnóg Wolfe 
Tone agus Sráid Phroinsias araon ar an láthair. Tá 
Páirc Shráid Droichid agus Plaza na Cloiche Leathan 
críochnaithe. Tá oibreacha ar Shráid na Life agus ar 
Chearnóg Bharra an Teampaill ag céim na tairisceana 
tógála.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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4.6 I 
gcomhpháirtíocht 
le hUisce 
Éireann, 
bonneagar 
Seirbhísí Uisce a 
bhainistiú agus a 
fheabhsú

4.5.3 Na moltaí 
athbhreithnithe do 
Plaza Fhaiche an 
Choláiste a chur chun 
cinn

4.5.4 An coincheap agus 
na próisis dearaidh 
a threorú do 
phríomhthionscadail 
bhonneagair droichid

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

Tá moltaí athbhreithnithe do Plaza Fhaiche an Choláiste 
á mbreithniú go gníomhach.

Chuir Pleanáil Iompair comhairle agus ionchur pleanála 
ar fáil do Dhearadh & Tógáil Bóithre le linn 2021 ar 
phríomhthionscadail droichid.

In ainneoin srianta COVID-19 tá Oibríochtaí Seirbhísí 
Uisce ag leanúint ar aghaidh go sásúil. Comhtháthaíodh 
go leor tionscadal nua gan uaim isteach sa Líonra 
Uisce. Tá dul chun cinn á dhéanamh freisin maidir le 
tionscadail bhreise a chomhtháthú i gcomhar le hUisce 
Éireann

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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Sprioc 5
Tacú le agus tabhairt faoi phobail gníomhacha 

íonchuimsitheacha 

5.1

5.2

Deis a thabhairt 
do dhaoine 
rochtain a fháil 
ar chaitheamh 
aimsire lasmuigh 
agus ar imshaoil 
nádúrtha trínár 
líonra páirceanna 
agus spásanna 
glasa a fheabhsú 
agus a leathnú

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

5.1.1 Straitéis Pháirceanna 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2017 – 2022 a 
chur i bhfeidhm

5.1.2 Leanúint le tacaíocht 
a thabhairt do 
Chomhpháirtíocht 
Shléibhte Bhaile Átha 
Cliath chun rochtain 
inbhuanaithe ar na 
sléibhte a bhaint amach 
do shaoránaigh agus 
do chuairteoirí go Baile 
Átha Cliath

5.2.1 Tionscnaimh forbartha 
áitiúla agus cuimsiú 
sóisialta a fhorbairt tríd 
an gCoiste Forbartha 
Pobail Áitiúil

Tá na saoránaigh an-bhuíoch as luach pháirceanna na 
Cathrach le linn na paindéime agus lean gach gné den 
tseirbhís ar aghaidh agus d’fhan páirceanna oscailte i 
rith na tréimhse sin.

Cuireadh plean straitéiseach nua agus obair 
chomhpháirtíochta i láthair an SPC Ealaíon, Cultúir, 
Fóillíochta i Meán Fómhair 2021

Tiocfaidh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil CCBÁC le 
chéile sé huaire le linn 2021. Thar na tréimhse, tar éis 
forbairt agus glacadh lena Phlean Bliantúil, tá:
•  maoirsiú a dhéanamh ar sheachadadh Creatphlean 

nua um Imeascadh agus Cuimsiú 2021-2025, arna 
ghlacadh ag Cathair Bhaile Átha Cliath i mí an 
Mheithimh

•  Cistí Feabhsaithe Pobail faofa 2020 (Babhta 1 agus 
2) agus 2021 (Babhta 1) de €806,501 do 125 grúpa 
pobail agus deonach

•  €107,560 ceadaithe de mhaoiniú deontais do ghrúpaí 
pobail agus deonacha faoi Chiste Éire Shláintiúil um 
Athléimneacht Pobail (CRF) na Comhairle Cathrach.

•  €117,246 de mhaoiniú deontais ceadaithe do ghrúpaí 
pobail agus deonacha faoi Bhabhta 2 den Chiste 
Éigeandála COVID19

•  comhaontaíodh go foirmiúil ballraíocht Chathair 
Bhaile Átha Cliath sa Chomhpháirtíocht do 
Chathracha Sláintiúla Bloomberg Philanthropies & 
World Health (WHO)

•  glacadh go foirmiúil leis an ngealltanas LGBTQIA+ 
a d’fhorbair agus a mhol Comhairle na nÓg Chathair 
Bhaile Átha Cliath agus thacaigh sé le hobair na 
Comhairle.

•  torthaí ceadaithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) 
ar chlár SICAP €5.6M Bhaile Átha Cliath 2018-2022 

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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5.2.2 Tacú le gníomhartha 
agus sainaithin obair 
atá le dul chun cinn 
faoi Phlean Áitiúil 
Eacnamaíoch agus 
Pobail Chathair Bhaile 
Átha Cliath 2016 – 
2021 agus plean nua a 
fhorbairt a gcuirfear tús 
leis in 2022.

5.2.3 Rannpháirtíocht a 
neartú trí fhorbairt a 
dhéanamh ar an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí 
agus ar Chomhairle na 
nÓg

5.2.4 Tógáil pobail áitiúil 
a chumhachtú agus 
a neartú trínár gcláir 
forbartha pobail agus 
rannpháirtíochta

Thug an LCDC faoi deara an obair atá ar siúl maidir leis 
an PÁEP agus leanann sé ag déanamh monatóireachta 
ar a chur i bhfeidhm.

Tá aighneacht á forbairt le cur faoi bhráid an DRCD ar 
Threoirlínte atá le teacht maidir le PÁEP nua a ullmhú 
agus a ghlacadh ó 2022 ar aghaidh.

I gcomhar le hIonad Oibrithe Deonacha Bhaile Átha 
Cliath, an t-óstach nua do PPN CCDnG, neartaíodh 
an PPN nuair a earcaíodh Oibrí Acmhainne nua agus 
leathnaíodh a bhallraíocht faoi phainéal téamach nua ar 
Chomhtháthú.

Tacaítear le cláir Forbartha agus Rannpháirtíochta Pobail 
gach Oifig Ceantair Áitiúil trí:
•  leithdháileadh méadaithe cistí in 2021 chun buiséid 

limistéir áitiúil a mhéadú go €20k in aghaidh an 
limistéir ar a laghad; agus

•  clár Deontas Pobail 2021 a atosú a chinnteoidh go 
ndéanfar na hiarratasóirí go léir a bhí incháilithe 
roimhe seo a athdhearbhú ó 2020 ar aghaidh le 
haghaidh maoiniú deontais in 2021

Comhaontaíodh maoiniú de €188,050 le haghaidh 
clár píolótach Forbartha Ceannaireachta Áitbhunaithe 

agus glacadh leis na pleananna gníomhaíochta 
bliantúla agus na hathbhreithnithe lárbhliana do gach 
ceann de na cúig fhorghníomhaithe clár SICAP.

•  thacaigh sé le Líonra Foghlama Chathair Bhaile Átha 
Cliath chun Gradam Chathair Foghlama UNESCO 
2021 a bhaint amach do Bhaile Átha Cliath; agus

•  dul i ngleic leis na geallsealbhóirí ábhartha go léir 
chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha 
Cliath 2016-2021.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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5.3 Cuimsiú sóisialta 
agus éagsúlacht 
a chur chun 
cinn trí oibriú 
le grúpaí ar fud 
gach earnála 
den phobal agus 
trí chumhacht a 
thabhairt dóibh

5.2.5 Cuir ár 
gcomhairliúcháin 
phoiblí ar fad ar fáil ar 
mhol comhairliúcháin 
ar líne na Comhairle 
Cathrach, agus i 
bhformáidí traidisiúnta 
chomh maith

5.2.6 Bainistigh an t-ardán 
Your Dublin, Your 
Voice chun tuairimí 
daoine a fháil ar raon 
saincheisteanna

5.3.1 Athbhreithniú a 
dhéanamh ar na 
Straitéisí um Chuimsiú 
Sóisialta, Comhtháthú 
agus Aoisbhá

Thug an Chomhairle Cathrach faoi 92 próiseas 
comhairliúcháin le linn na chéad trí ráithe de 2021.

lena n-áirítear Darnddale i mBaile Átha Cliath 17 agus 
Droichead Átha le DRCD agus tarraingíodh anuas é i R3, 
2021.

Baineadh úsáid as Your Dublin Your Voice chun ceithre 
shuirbhé a sheachadadh in 2021. Thacaigh téamaí 
suirbhé le forbairt na hoibre in Oidhreacht, Brandáil Áite 
Bhaile Átha Cliath, Plean Forbartha Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus Forbairt Eacnamaíochta.

Cuireadh Dréacht-Straitéis Tithíochta Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath do Dhaoine faoi 
Mhíchumas faoi bhráid na Gníomhaireachta Tithíochta 
le haghaidh tuairimí agus breithnithe. Tá an dréacht 
deiridh le bheith críochnaithe faoi dheireadh na bliana le 
faomhadh ag an SPC Tithíochta.

Tá athbhreithniú iomlán á dhéanamh ar Straitéis um 
Chuimsiú Sóisialta na Comhairle Cathrach faoi thograí 
atá á bhforbairt faoi láthair do Bhaile Átha Cliath mar 
chuid den Straitéis Fiontraíochta Réigiúnaí (RES).

Tá athbhreithniú déanta ar Straitéis a Thacaíonn le 
Daoine Breacaosta na Comhairle le cuntas a thabhairt 
ar fhorbairtí nua ag leibhéal an chláir náisiúnta agus tá 
sí á breithniú go gníomhach ag an LCDC le glacadh, 
comhaontú agus moladh don Chomhairle Cathrach i 
Ráithe 4, 2021.

Tá athbhreithniú agus athbhreithniú iomlán déanta ar 
an Straitéis Chomhtháthaithe agus tá an dara straitéis 
leantach á forbairt faoi láthair de réir an Chreatphlean 
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um Imeascadh agus Cuimsiú 2021-2025, arna ghlacadh 
ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí an 
Mheithimh.

5.3.2 Spásanna fáilteacha 
agus cuimsitheacha 
a sholáthar do gach 
duine ar fud líonra na 
leabharlann poiblí

Leanadh le hoibreacha feabhsúcháin ar líonra na 
leabharlann poiblí le linn 2021 agus ar na buaicphointí 
áirítear:
•  cuireadh suiteáil an chéad taisceadán leabharlainne 

féinseirbhíse i nDroimneach i gcrích
•  tá pleanáil ar bun chun feithiclí leictreacha solúbtha a 

chur in ionad flít na leabharlainne soghluaiste atá ann 
faoi láthair, mar chuid den Tionscadal Leabharlainne 
sa Phobal

•  leanadh ar aghaidh le forbairt leabharlann inrochtana 
do chách d’Fhionnghlas agus meastar go n-osclófar í 
in 2022.

•  bhí leabharlann shealadach i bhfeidhm i nDún 
Richmond fad is atá Tionscadal Bóthar Emmet á 
fhorbairt.

•  críochnaíodh dearaí le haghaidh oibreacha rochtana 
ag Leabharlann Marino

•  cuireadh tús le Tionscadal Gairdín Céadfach do 
Leabharlann Bhaile Bhailcín

•  críochnaíodh athsholáthar na bhfuinneog i 
Leabharlann Ráth Eanaigh

•  tá athchóiriú ar siúl ar Sheomra Léitheoireachta 
Bhailiúchán Bhaile Átha Cliath agus na hÉireann

•  cuireadh tús le feidhmiú céimneach na n-áiseanna 
féinseirbhíse uasghrádaithe ag gach brainse

•  rannpháirtíocht le Foireann Tionscadail Dalymount 
chun leabharlann phoiblí a fhorbairt mar chuid den 
staidiam

5.3.3 Leanúint le láithreáin 
agus foirgnimh chuí a 
sholáthar le haghaidh 
úsáid an phobail

Is í an Chomhairle Cathrach tiarna talún breis is 300 
foirgneamh pobail a gcuirtear raon seirbhísí ar fáil dóibh 
lena n-áirítear athbhreithnithe cíosa, deisiúcháin tiarnaí 
talún, athnuachan léasa srl. Leanann an Chomhairle ag 
soláthar suíomhanna agus foirgnimh chuí le haghaidh 
úsáid an phobail i gcomhairle leis na hOifigí Ceantair.
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5.4 Sláinte agus 
folláine pobal ar 
fud na cathrach 
a fheabhsú 
trí rochtain ar 
rannpháirtíocht i 
spóirt, caitheamh 
aimsire agus 
gníomhaíocht 
shláintiúil a 
mhéadú

5.4.1 Athbhreithniú STRIDE: 
2017–2020, Straitéis 
Spóirt agus Folláine 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath

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

Tugadh an Straitéis Súgartha Cathrach trí 
chomhairliúchán poiblí, agus an SPC Ealaíon, Cultúir, 
Fóillíochta agus ghlac an Chomhairle léi i Meán Fómhair 
2021.

Tugadh an Straitéis Súgartha Cathrach trí 
chomhairliúchán poiblí, agus an SPC Ealaíon, Cultúir, 
Fóillíochta agus ghlac an Chomhairle léi i Meán Fómhair 
2021.

Sprioc 5
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6.1 Stair, cultúr agus 
traidisiúin liteartha 
na cathrach 
a cheiliúradh 
agus a chur 
chun cinn chun 
cur lena luach 
d’fhéiniúlacht na 
cathrach, don 
tsochaí agus don 
gheilleagar

6.1.1 Libraries Unlimited: 
Treo Straitéiseach do 
Leabharlanna Chathair 
Bhaile Átha Cliath 
2019-2023 a chur i 
bhfeidhm

6.1.2 Plean straitéiseach trí 
bliana nua do Chathair 
Litríochta UNESCO 
2020 – 2022 a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm

6.1.3 Feasacht ar an 
nGaeilge a chur chun 
cinn agus a thacú 
agus a hionad uathúil 
agus a rannchuidiú le 
héagsúlacht chultúrtha 
ár gCathair a aithint

Tá cur i bhfeidhm ag dul ar aghaidh mar a bhí beartaithe 
le tosaíochtaí agus frámaí ama coigeartaithe mar 
fhreagra ar bhriseadh COVID-19.

Bíonn tionchar i gcónaí ag podchraoltaí ar an gcumas 
uaireanta oscailte iomlána a thairiscint ar fud an 
ghréasáin brainse de réir mar a leanann an fhoireann 
ar aghaidh ag obair i bpatrún hibrideach, ag meascadh 
obair ón mbaile agus obair laistigh den brainse.

Tá Foireann Cumarsáide Leabharlanna agus Claochlú 
Digiteach bunaithe chun tacú leis an meascán de 
ghníomhaíocht ar líne agus sa bhrainse.

Tá an Plean críochnaithe agus tá cur i bhfeidhm ar siúl 
don tréimhse 2020-22. Is iad príomhcholúin an phlean 
go ndéanfadh Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha 
Cliath ‘gach earnáil den phobal liteartha a chur chun 
cinn, a chuimsiú, a thacú agus a nascadh’.

Seachadadh Gradam Liteartha Bhaile Átha Cliath ar líne 
arís in 2021 mar gheall ar COVID-19, i gcomhpháirtíocht 
leis an ILDF. Díríodh go speisialta in 2021 ar an Litríocht 
san aistriúchán agus ar thacú le scríbhneoirí Gaeilge.

Ar mhaithe le spás infheicthe a chruthú agus le béim a 
chur ar thábhacht na teanga, tá an Ghaeilge á cur chun 
cinn i gcónaí ar chomharthaí, taispeántais, meirgí, cláir 
agus cláir faisnéise srl. ar fud na cathrach.

Leanann an Chomhairle dá hiarrachtaí cloí le hAcht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus le reachtaíocht teanga 
eile chun a chinntiú go gcuirtear seirbhísí Gaeilge ar fáil 
dár gcustaiméirí.

Cuireadh cúrsaí oiliúna Gaeilge ar líne ar fáil don 
fhoireann le linn 2021 agus cuireadh foinsí eile Gaeilge 
agus téarmeolaíochta ar fáil ar líne chun cabhrú lenár 
bhfoireann seirbhísí Gaeilge a sholáthar. 

Leanann an Chomhairle Cathrach ar aghaidh ag plé le 
páirtithe leasmhara seachtracha chun an áit uathúil atá 
ag an nGaeilge i gcultúr na Cathrach a aithint.

Sprioc 6
Beatha chultúrtha bheoga a chothú
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6.1.4 Ár gclár forbartha 
ealaíon a chur i 
bhfeidhm

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

6.1.6 Leanúint le stair agus 
oidhreacht uathúil 
Bhaile Átha Cliath 
a chur chun cinn 
go náisiúnta agus 
go hidirnáisiúnta trí 
mhúscailt feasachta 
ar ár seandálaíocht 
Lochlannach agus 
Meánaoise, Deich 
mBliana na gCéad 
Bliain, tionscadail 
dhigiteacha agus 
imeachtaí eile, 
foilseacháin 
agus tionscadail 
chomhpháirtíochta.

Soláthraíodh Maoiniú Nua d’Ealaíontóirí i gCeantar 
an Láir Thuaidh trí Éire Cruthaitheach agus fuarthas 
maoiniú nua ón gComhairle Ealaíon le haghaidh oibre 
i nDarndál agus in Áth an Té. Seachadadh Scéim 
Deontais Comharsanachta i gcomhar le hOifigigh 
Pobail.

Tá obair ar siúl lena n-áirítear tuarascálacha a ullmhú 
do 101 breiseanna, 3 scriosadh agus leasú ar 55 iontráil 
ar an RPS mar chuid de phróiseas an Phlean Forbartha 
reatha.

Ina theannta sin, ullmhaíodh agus glacadh le 18 
dtuarascáil bhreise suas go dtí Meán Fómhair 2021 ar 
an RPS reatha. Tá iarratais á bpróiseáil maidir le 69 
tionscadal faoin 2 scéim náisiúnta deontas caomhantais 
- Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha agus 
Ciste na Struchtúr Stairiúil.

Tá deich dtionscadal ó Chiste na Séadchomharthaí 
Pobail Náisiúnta á bpróiseáil agus á seachadadh in 
2021 lena n-áirítear St Canice’s, Plean Bainistíochta 
Caomhnaithe Fhionnghlaise.

Tá tús curtha le tionscadal AHRC na Lochlannach-
Eabhrac-Ais AHRC agus tá taispeántas de dhéantúsáin 
Éireannacha a fuarthas in uaigheanna Lochlannacha 
á phleanáil don bhliain 2022, i gcomhpháirtíocht le 
Dublinia, Músaem Osló agus Músaem Stavanger.

D’óstaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
imeacht bhliantúil Idirnáisiúnta na Lochlannach le 
OÉ mar chuid d’Fhéile Staire Bhaile Átha Cliath. Bhí 
Siompóisiam Cairde Bhaile Átha Cliath na Meánaoise 
ar siúl i mí Mheán Fómhair agus foilsíodh imeachtaí 
siompóisiam FMD roimhe seo le tacaíocht ón 
gComhairle Cathrach.

Tá Tionscadal Píolótach Seandálaíochta Pobail 
Naomh Anna ar siúl mar aon le Tionscadal GIS 2021 
Seandálaíochta Chontae Bhaile Átha Cliath.

Sprioc 6
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6.1.7 Plean nua cúig bliana 
Oidhreachta Chathair 
Bhaile Átha Cliath 
2020-2025 a ullmhú

6.1.8 Clár taispeántais den 
scoth de shaothair 
ealaíne náisiúnta agus 
idirnáisiúnta atá ag 
Dánlann Aodh Lána a 
choinneáil

Tá athbhreithniú ar an bPlean Oidhreachta ar siúl agus 
tá sé le bheith críochnaithe go luath in 2022.

I measc na mbailiúchán agus na dtaispeántas a 
reáchtáladh in 2021 tá:
•  Oidhreacht Lána (oscail 2020)
•  Cecil King: Present in Time Future
•  Joseph Beuys: Ón mBloc Rúnda go Rosc
•  Ealaín na Caibidlíochta: Portráidí de chuid John 

Lavery den Chonradh Angla-Éireannach (Ambasáid 
na hÉireann, Londain)

•  Stiúideo & Stát: Na Laverys agus an Conradh Angla-
Éireannach (Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí 
Choileáin)

•  Taispeántas bailiúcháin ina bhfuil éadálacha le 
déanaí ó Niamh McCann

In 2021 d’óstaigh an Dánlann Taispeántas leis an 
Ealaíontóir Éireannach Maud Cotter Taispeántas: 
iarmhairt ar – domhan dapple. Tá reáchtáil rathúil 
imeachtaí clár agus léirmheasanna preasa tugtha chun 
críche, agus coimeádadh clár oideachais agus pobail 
iomlán mar fhreagra ar an taispeántas. Forbraíodh 
feachtas caidrimh phoiblí agus meáin shóisialta 
i dteannta le sraith teistiméireachtaí ina raibh an 
t-ealaíontóir sa stiúideo ag caint faoina taispeántas.

Mar fhreagra ar From the Secret Block to ROSC, 
chomhoibrigh an Dánlann leis na healaíontóirí sráide 
Asbestos a chruthaigh an múrmhaisiú mór Pass Freely, 
ar bhalla taobh fhoirgneamh AIB ar Shráid Uí Chonaill 
Uachtarach. Cruthaítear an figiúr mór seo as lasáin 
dhóite péinteáilte, gach ceann díobh a léiríonn bás 
tragóideach íospartaigh COVID-19. Ar an gclárú thíos tá 
an sliocht ó Joseph Beuys Pas Saor ó Leibhéal Amháin 
go Leibhéal Eile.

An cuimhin leat cad atá tú ar lasadh? Is é an chéad 
taispeántas aonair músaem ag an ealaíontóir Iaráic-
Coirdíneach Hiwa K in Éirinn. Ceapadh an taispeántas 
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6.2 Éagsúlacht i 
rochtain ar na 
healaíona agus 
ar an gcultúr 
a chumasú 
chun deis a 
thabhairt do gach 
duine a bheith 
rannpháirteach

6.1.9 A chinntiú go ndéantar 
ár bhfoirgnimh 
chathartha, phoiblí 
agus oibríochtúla a 
bhainistiú ar bhealach a 
sholáthraíonn áiseanna 
den chaighdeán is 
airde don phobal 
agus a chothaíonn 
príomhfhoirgnimh 
stairiúla ar son an 
phobail.

6.2.1 Éagsúlacht atá 
soiléir i gcláir reatha 
a shainaithint agus 
a dhoiciméadú agus 
liostaigh na deiseanna 
chun rochtain agus 
éagsúlacht a mhéadú

Tá Bainisteoir Sócmhainní / Saoráidí ceaptha chun 
a chinntiú go bhfuil foirgnimh ag feidhmiú agus á 
mbainistiú ar an gcaighdeán is airde.

mar chomhoibriú trí ionad ag Jameel Arts Centre Dubai 
le Dánlann Lána Aodh, Baile Átha Cliath, an Gailearaí 
Ealaíne Comhaimseartha Gléasra Cumhachta,Toronto 
agus an t-ealaíontóir Hiwa K.

Lean an clár caomhnaithe do HLG ar aghaidh ag 
caomhnú saothair ealaíne an bhailiúcháin ar mhaithe 
leis na glúnta atá le teacht, lena n-áirítear saothair le 
Walter Bayes, Giovanni Boldini, Sir John Lavery, Patrick 
Scott, Renato Guttuso, Sean Scully, agus daoine eile.

Úsáideann próiseas iarratais na nDeontas Ealaíon anois 
critéir chun rannpháirtíocht le cleachtóirí, lucht féachana 
agus rannpháirtithe éagsúla a chinntiú chun cáiliú do 
mhaoiniú.

Críochnaíodh Coimisiún Grianghrafadóireachta 
Éagsúlachta leis an nGailearaí Grianghrafadóireachta.

In 2021 d’óstaigh HLG Taispeántas leis an Ealaíontóir 
Iaráic-Coirdíneach Hiwa K agus scrúdaíonn Hiwa K 
smaointe an choimhthíochais, i dteannta a chéile, stair 
an neoliobrálachas agus scáth fada na gcoinbhleachtaí 
iolracha a tharla san Iaráic agus san Iaráic.

Arna choimisiúnú in 2021 ag Rannóg Oideachais 
Dánlann Lána Aodh don Oíche Chultúir, is 
gearrscannán fileata é ‘Amongst Ourselves’ arna 
stiúradh ag file an Fhocail Labhartha FeliSpeaks a 
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6.2.2 Sceideal tionscadal 
agus clár oideachais 
rannpháirtíochta 
a sheachadadh 
a spreagann 
rannpháirtíocht sna 
hamharcealaíona 
i measc raon 
spriocghrúpaí

Le cláir rannpháirtíochta ag Gailearaí an LAB, Straitéisí 
Smaointeoireachta Amhairc díríonn cláir oideachais 
agus Clár na gCoimisinéirí Saoránach Nua in Ealaín 
Phoiblí ar rannpháirtíocht ó raon grúpaí agus pobail sa 
Chathair.

In 2021 chuir HLG os cionn 180 caint agus clár ealaíne 
ar fáil lena n-áirítear Comhráite Caife, Clubanna Cultúir, 
cúrsaí léirthuiscint ealaíne, sraith léachtaí UCD, léachtaí 
ealaíne Peoples College, Club Dealbhóireachta VTS, 
VTS agus Litearthacht, léiriúcháin scannán Beuy le 
Goethe Institut, clostuairisc do dhaoine le lagú amhairc, 
díospóireachtaí tríú leibhéal idir ealaíontóirí agus 
coimeádaí agus scannáin as Gaeilge.

Maidineacha Staidéir, Scoileanna Samhraidh do 
dhaoine fásta agus cúrsa sé lá Idirbhliana Ar Líne agus 
Blag na hIdirbhliana chomh maith le raon de chúrsaí 
punainne eile, seisiúin chlub agus gníomhaíochtaí 
dírithe ar dhaoine óga ar fáil trí HLG.

An Ealaín 2-lá agus an Lasmuigh ar Chearnóg Parnell. 
a bhí ar siúl thar Lá Saoire Bainc Lúnasa ceiliúradh 
pobail ar ealaín phearsanta, ceol, Focal Labhartha i 
gcomhar le Poetry Ireland, street spectacle en plein air.

Thug clár ealaíne, ceoil, taibhithe, scannáin go 

bhreathnaíonn ar dhinimic an chaidrimh mháthair-
iníonach Dubh-Éireannach.

Tá clár míosúil clostuairisc ar shaothair ealaíne do 
dhaoine le lagú amhairc ar siúl i nDánlann Lána Aodh.

Tá rannpháirtíocht i gceardlanna Ealaíon agus 
Míchumas Éireann ag tógáil acmhainn agus tuiscint ar 
dheiseanna cláir chun rannpháirtíocht agus cuimsiú a 
mhéadú.

Tá seoladh foilseachán Bhailiúchán Lucht Siúil Seamus 
Nolan beartaithe do mhí na Samhna.
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6.2.3 Clár fócasaithe 
cruthaitheach a 
sheachadadh ar fud 
bhunscoileanna uile 
Bhaile Átha Cliath 
a bheidh ag plé go 
díreach le bailiúchán 
ealaíne na cathrach

6.2.4 Spásanna 
leabharlainne a 
bheochan le clár 
imeachtaí ilchineálach 
agus cuimsitheach

Le linn Chéim III Zúmáil@HughLaneGallery 
tionscadal ar fud na cathrach, ghlac 13 bunscoil ar 
fud limistéar riaracháin na Comhairle Cathrach páirt 
i 26 díospóireachtaí agus ceardlann beo ar líne faoi 
stiúir ealaíontóirí. Ainmníodh formhór na scoileanna 
rannpháirteacha mar DEIS.

Chuir acmhainní digiteacha (scannáin ghníomhaíochta 
ealaíne ‘conas’ a cruthaíodh go speisialta) agus 
acmhainní analógacha (sceitsleabhair; ábhair, 
póstaeir agus nótaí teagaisc) tacaíocht bhreise ar fáil i 
gcomhthéacs nua ar líne. Tá pleanáil ar bun anois do 
Chéim IV agus tá athuair ar chuairteanna in ghailearaí 
ó na scoileanna rannpháirteacha, má cheadaíonn treoir 
sláinte poiblí.

pearsanta agus ar líne deis do chultúr na Cathrach 
a cheiliúradh. Agus ar 22 Deireadh Fómhair, de réir 
na dtreoirlínte sláinte poiblí, athchromadh ar chláir 
phobail phearsanta i gailearaí agus pleanáil le haghaidh 
comhoibrithe.

Seachadadh cláir ar shláinte, gairmeacha agus 
fostaíocht, eolaíocht, athrú aeráide, an Ghaeilge, ceol, 
litríocht.

D’óstáil foireann na leabharlainne le comhpháirtithe ar 
Zoom imeacht Lá Blooms (79 imeacht le 3,029 duine i 
láthair).

Tacaíodh le rannpháirtíocht le Feachtais na Leabharlann 
Náisiúnta mar chuid den tionscnamh ‘Coinnigh Maith’ 
le 8 n-imeacht d’Éire Léann agus 4 imeacht do Grow it 
Forward - 211 duine i láthair ar Zoom.

Bhí Féile na Staire 2021 ar siúl ó 20 Meán Fómhair - 10 
Deireadh Fómhair, le clár a chuimsigh breis is 100 caint 
agus gníomhaíocht saor in aisce, i meascán d’imeachtaí 
ar líne agus pearsanta.

Sprioc 6
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6.3

6.4

Deis oideachais 
a éascú trí chláir 
agus trí mhaoiniú

Beochan a 
dhéanamh ar 
spásanna cathrach 
trí raon imeachtaí, 
féilte agus deiseanna 
a sholáthar agus 
tacú le daoine 
chun ceiliúradh a 
dhéanamh agus 
teacht le chéile

6.3.1 Clár ilghnéitheach a 
sheachadadh ar fud 
líonra na mbrainsí 
leabharlainne le 
béim ar litearthacht 
dhigiteach a chur chun 
cinn agus ar thacú le 
gluaiseacht na déantóirí

6.4.1 Raon ilghnéitheach 
imeachtaí, féilte agus 
páirceanna a fhorbairt, 
a mhaoiniú agus tacú 
leo

I gcomhpháirtíocht le hOifig Ealaíon Chathair Bhaile 
Átha Cliath, bhí 37 imeacht ag Leabharlanna na 
Cathrach i Leabharlanna an Chúlóg, Bhaile Formaid 
agus na Cabraí, Moil Chruthaitheacha ainmnithe, áit 
ar bhain 693 leanbh bunscoile leas as cláir ealaíon 
(amharc-ealaín agus scríbhneoireacht chruthaitheach) 
mar fhreagra ar thaispeántas leanaí The Record 
Keepers i. Leabharlann Chabrach.

Clár hibrideach a bhí i gClár Samhraidh na Leanaí - ag 
seachadadh imeachtaí ar líne agus pearsanta lasmuigh 
i mí Iúil agus Lúnasa. D’fhreastail 1,698 leanbh agus 
tuismitheoir ar imeachtaí drámaíochta, ealaíne, 
eolaíochta, damhsa, ceoil agus scéalaíochta.

Bhí 44 imeacht de chuid Fhéile Leabhar na bPáistí 
beartaithe do mhí Dheireadh Fómhair mar chuid den 
Fheachtas Náisiúnta ‘Ceart Léamh’.

Ba é líon iomlán na n-imeachtaí cláraithe go dtí 
deireadh mhí Mheán Fómhair ná 253 agus d’óstáil 
5,631 duine i láthair ar líne agus lasmuigh do Inside 
Out.

D’óstáil staraithe cónaithe 41 imeacht agus d’fhreastail 
2,440 orthu.

Reáchtáladh 26 imeacht breise ar líne de chuid na 
mbrainsí áitiúla agus d’fhreastail 884 duine orthu freisin.

Tá físeáin ‘Conas a Dhéanamh’ Coolock Makerspace 
á dtáirgeadh chun tacú le beochan an spáis nuair a 
chuirtear deireadh le srianta sláinte poiblí.

Mar gheall ar COVID-19 níor tharla formhór na 
n-imeachtaí a dtacódh an Chomhairle Cathrach leo le 
linn, 2021 de ghnáth.

Thacaigh an Chomhairle Cathrach le Féile Naomh 
Pádraig agus le Dublin Pride lena n-imeachtaí fíorúla 
a sheachadadh. Reáchtáladh eispéireas soilsithe 
Fhéile d’Oíche Shamhna i gCearnóg na Marbh agus i 
gCearnóg Barnardo ó 29 – 31 Deireadh Fómhair lena 
n-áirítear réamh-mheastacháin.
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6.5 Tacaíocht agus 
spreagadh a 
thabhairt do 
sholáthar saoráidí 
ealaíon agus 
cultúrtha chun 
a chinntiú go 
bhfuil spás ag 
saol cultúrtha na 
cathrach le bheith 
rathúil

6.4.2 Déan margaí sráide 
na cathrach, trádáil 
ócáideach agus 
feidhmíocht sráide a 
cheadúnú ar bhealach 
a chuireann le 
heispéireas daoine sa 
chathair

6.5.1 Ceathrú Chultúrtha 
Chearnóg Pharnell a 
sheachadadh ar bhonn 
céimnithe

I gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí tá an 
Chomhairle ag cabhrú leis an Nollaig a sheachadadh ag 
an gCaisleán, Margadh na Nollag ar thailte Chaisleán 
Bhaile Átha Cliath, má cheadaíonn treoir sláinte poiblí.

Tá Féile bhliantúil Shoilse an Gheimhridh ar ais do 2021 
freisin agus tá áiteanna breise san áireamh mar an 
Dánlann Náisiúnta agus Páirc Chearnóg Mhuirfean.

Tá an Chomhairle Cathrach i gcomhpháirtíocht le 
Fáilte Éireann chun NYF 2021 a chlárú agus rinne sí 
idirchaidreamh leis an Oíche Chultúir chun imeachtaí 
faoin aer a sheachadadh san Amfaitéatar, Cearnóg 
Theach an Tionóil, Cearnóg Barnardo agus suiteáil 
dealbh i Lár na Cathrach.

Mar chuid den tionscnamh um Théarnamh na Cathrach 
chuir an Chomhairle Cathrach boscaí solais isteach ar 
Chearnóg Margadh na Feirme, ar fud na nDugthailte 
agus ar Shráid Uí Chonaill chun na spásanna a 
bheochan.

Próiseáladh gach athnuachan ceadúnais corrthrádála, 
athnuachan taibheoirí sráide agus líon mór iarratas 
nua ó thaibheoirí sráide. Leanadh le hiniúchtaí laethúla 
ar thrádálaithe agus taibheoirí sráide i rith na bliana. 
Leanadh le monatóireacht ar chláir fhógraíochta 
neamhcheadúnaithe san fhearann poiblí freisin agus 
eisíodh fógraí aistrithe nó baineadh míreanna ciontaithe 
de réir mar ba ghá. Freagraíodh gach gearán maidir le 
troscán sráide.

Tá scrúdú mionsonraithe ar an tionscadal ar siúl leis 
an bhFoireann Dearaidh chun costais deartha agus 
rochtana a thabhairt chun críche. D’éirigh leis an 
tionscadal maoiniú URDF a mhealladh, agus fógraíodh 
an dámhachtain i Márta 2021.

Sprioc 6
ar lean
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6.5.3 Leanúint ar aghaidh le 
féidearthacht láithreán 
faoi úinéireacht 
Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath le 
haghaidh spásanna 
oibre ealaíontóirí agus 
oibriú le forbróirí chun 
spásanna oibre ealaíon 
agus cultúrtha a leabú i 
bhforbairtí nua

6.5.4 Leathnaigh Lána Aodh 
chun sciathán nua a 
chur san áireamh i 
mBarra an Teampaill le 
haghaidh gailearaí agus 
spás ríomhchláraithe

Críochnaíodh staidéir féidearthachta le haghaidh 
foirgnimh Shráid Droichid agus Ché na gCeannaithe le 
linn 2021.

Ceannaíodh 1 Lána Frederick Thuaidh do SAL mar áis 
chaomhnaithe agus stórála do shaothair mhínealaíne. 
Tabharfar faoi staidéar féidearthachta anois.
20/21 Tá Cearnóg Parnell Thuaidh mar chuid de Phlean 
Forbartha Dhánlann Lána Aodh anois agus beidh 
staidéar féidearthachta mar chuid den phlean forbartha 
do Dhánlann Lána Aodh.

6.5.2 Iniúchadh a dhéanamh 
ar spásanna oibre 
ealaíontóirí ag aithint 
easnaimh agus 
deiseanna chun 
foirgnimh a aistriú 
chuig úsáid chultúrtha/
spásanna oibre

Tá an tIniúchadh tugtha chun críche agus sainaithníodh 
spásanna ag Séipéal Pepper Canister agus ag Páirc an 
Imleacáin.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021



54 COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Sprioc 7
Comhairle Cathrach níos freagúla agus níos 

nuálaí a dhéanamh den Chomhairle

7.1.2 Timpeallacht 
d’fheabhsú agus 
d’fhorbairt leanúnach 
a chothú dár 
bhfoireann

In 2021 cuireadh tús le rolladh amach céimneach ar 
ardán ríomhfhoghlama, ag tógáil ar an aistriú chuig 
foghlaim ar líne agus cumaisc a bhfuil dlús curtha leis ag 
tionchar COVID-19.

I measc na gcúrsaí atá á reáchtáil nó ar fáil ar líne go dtí 
seo tá:
•  Tógáil Athléimneacht agus Athléimneacht do 

Bhainisteoirí Líne
•  Scéim Phíolótach um Scaradh Dramhaíola
•  Meabhairshláinte do Chách ag an Obair
•  GDPR rolladh amach céimnithe
•  Ionduchtú agus Treoshuíomh d’fhostaithe nua

7.1 Tacú le cultúr 
nuálaíochta, 
oiliúna agus 
forbartha

7.1.1 A chinntiú go 
bhfuil dearadh 
agus struchtúr 
ár n-eagraíochta 
oiriúnach chun 
ár spriocanna 
agus cuspóirí 
corparáideacha a 
sheachadadh, ag 
teacht le Straitéis 
Daoine an Údaráis 
Áitiúil

Reáchtáladh 40 feachtas earcaíochta go dtí seo in 2021, 
le 16 fheachtas ar siúl agus tá 6 fheachtas le fógairt 
roimh dheireadh na bliana. Reáchtáladh na hagallaimh 
go léir beagnach, agus i gcomhréir le bearta sláinte poiblí 
COVID-19. Tá os cionn 186 ceapachán déanta go dtí seo 
in 2021.

Bíonn baint leanúnach ag an gComhairle Cathrach 
leis na Seirbhísí um Cheapacháin Phoiblí maidir le 
feachtais earcaíochta na Bainistíochta Sinsearaí agus na 
nGairmithe Sinsearacha.

Tá pleanáil fórsa saothair ar siúl go leanúnach chun 
tacú le cur i bhfeidhm an Phlean Chorparáidigh trí 
rannpháirtíocht leis an mbainistíocht shinsearach i ngach 
Roinn chun riachtanais leanúnacha foirne a thuiscint agus 
chun aghaidh a thabhairt ar an mbealach is fearr orthu.

Tá obair ar siúl ar an gCóras Acmhainní Daonna agus 
Párolla CORE a fhorbairt agus táthar ag súil le dáta cur 
chun feidhme a shocrú go luath in 2022.

Tá clár claochlaithe eagraíochtúil nua, FutureWork, 
bunaithe chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna 
agus deiseanna atá ag teacht chun cinn don eagraíocht 
agus chun múnlú a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibreoidh 
an Chomhairle sa todhchaí. I measc na réimsí fócais tá 
obair chumaisc agus spásanna oibre, claochlú digiteach, 
feabhsú agus nuálaíocht leanúnach, daoine, foghlaim 
agus forbairt.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021



55TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021

•  Seimineáir Réamhscoir
•  Oiliúint Microsoft
•  AZ an Rialtais Áitiúil
•  Dul isteach sa Chlár Forbartha Bainistíochta 

Ceannaireachta

Is iad seo a leanas scéimeanna agus tacaíochtaí oiliúna 
eile atá i bhfeidhm don fhoireann:
•  Scéim Scoláireachtaí Corparáideacha
•  Scéim na Roinne
•  Scéim Phrintíseachta
•  Teastas sa Reachtaíocht Timpeallachta agus 

Pleanála
•  Oiliúint Gníomhaíochta Aeráide
•  Oiliúint Reachtaíochta do Ghrád 6,7 agus Analógach

Tá Clár um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach na 
Comhairle Cathrach, atá creidiúnaithe ag Innealtóirí 
Éireann, ar fáil do gach fostaí innealtóireachta agus 
teicniúil a spreagtar chun clárú le agus freastal ar an 
oiliúint a chuirtear ar fáil.

Rinne Líonra Bainistíochta Tionscadal na Comhairle 
Cathrach machnamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
i seachadadh tionscadal chun cabhrú le feabhsú 
leanúnach a bhaint amach agus, i mbliana, dhírigh sé 
ar Bhainistíocht Costas. Cuireadh 2 chúrsa forbartha 
Bainistíochta Tionscadal ar líne ar fáil freisin do 
bhainisteoirí tionscadail.

Tá cultúr oibre sábháilte á chur chun cinn trí chlár 
oiliúna foirne agus trí threoirlínte agus beartais a 
fhorbairt maidir le hoibriú go sábháilte. Bhí oiliúint 
riachtanach Sláinte agus Sábháilteachta á seachadadh 
ar feadh 2021, ag cloí go docht le srianta sláinte poiblí.

Sheol an Chomhairle Cathrach Mol Sláinte agus 
Folláine don fhoireann agus sraith imeachtaí fíorúla 
Sláinte agus Folláine. Díríodh in 2021 ar athléimneacht 
agus ar thionscnaimh chothaithe sláinte a chothaíonn 
folláine agus a chomhlánaíonn cleachtais oibre 
shábháilte.
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7.2 Ár bhfís, éachtaí 
agus seirbhísí a 
chur chun cinn 
trí chumarsáid 
fheabhsaithe 
réamhghníomhach

Sprioc 7
ar lean

7.1.3 An fhoireann a 
éascú chun cur 
chuige nuálaíoch a 
ghlacadh ina gcuid 
oibre trí fhorbairt 
leanúnach a dhéanamh 
ar thionscnaimh 
bhainistíochta athraithe 
ar nós BETA DCC

7.2.1 Suíomh Gréasáin na 
Comhairle Cathrach 
a athdhearadh chun 
fónamh mar thairseach 
ar líne agus acmhainn 
faisnéise so-úsáidte

Tá Creat Nuálaíochta á fhorbairt ag an gComhairle 
Cathrach le linn 2021, ag reáchtáil Sraith Scileanna 
Nuálaíochta leis an Dr David Ricketts, Comhalta 
de chuid Ollscoil Harvard agus Kip Harkness de 
Chomhairle Cathrach San Jose. Bhí breis is 200 ball 
foirne i gceist leis na seisiúin seo, agus tá na haschuir á 
n-úsáid chun Creat a fhorbairt le huirlisí agus teicnící le 
húsáid i dtionscadail athraithe agus nuálaíochta ar fud 
na heagraíochta.

Bhí an 3ú Seachtain Nuálaíochta Bhliantúil de chuid na 
Comhairle Cathrach ar siúl mar chuid de Sheachtain 
Náisiúnta Nuálaíochta na hEarnála Poiblí ag tús mhí na 
Samhna. Taispeánadh raon tionscadal nuálaíoch i rith 
na seachtaine lena n-áirítear an Fhoireann Seirbhísí 
Digiteacha, na tionscadail Cothabhála Tithíochta 
Digiteach, Araid Mála agus Mol na Saoránach.

Tá Baile Átha Cliath ar an ngearrliosta mar bhabhta 
leathcheannais do Ghradaim Phríomhchathair 
Nuálaíochta na hEorpa (iCapital), duais aitheantais 
bhliantúil a bhronntar ar na cathracha Eorpacha is fearr 
a chuireann nuálaíocht chun cinn ina bpobail. Is í an 
phríomhdhuais ná €1 milliún, agus €100,000 do bheirt 
sa dara háit. Seo an chéad uair a chuir Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath isteach ar an gcomórtas. Tá 
Baile Átha Cliath ar an ngearrliosta mar cheann d’ocht 
gcathair leathcheannais eile do ghradaim 2021.

Tá PMDS i bhfeidhm ar fud na heagraíochta agus 
úsáidtear é chun riachtanais oiliúna agus forbartha na 
bhfostaithe a aithint ar bhonn leanúnach.

Tá an suíomh Gréasáin corparáideach nua in úsáid 
le bliain. Cuireadh comhpháirt nua anailíse leis i mí 
Mheán Fómhair 2021 chun anailís a dhéanamh ar úsáid 
láithreáin agus chun eolas a thabhairt d’fhorbairt sa 
todhchaí. Tá oiliúint pleanáilte do phríomhbhaill foirne 
ar fud na heagraíochta chun cur ar a gcumas a n-ábhar 
féin a nuashonrú.
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7.3 Neartaigh ár ról 
ceannaireachta 
cathartha 
agus déan an 
comhoibriú mar 
chuid bhunúsach 
den tslí ina 
n-oibrímid

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

In 2021 rinneadh roinnt gníomhaíochtaí chun tacú leis 
na Comhaltaí Tofa, lena n-áirítear:
•  Tugadh isteach córas ar líne chun Tuairisceáin Eitice 

do Chomhaltaí Tofa a éascú
•  Ullmhaíodh agus soláthraíodh Pacáiste Réamhrá don 

Ardmhéara nuair a toghadh é
•  Cuireadh oiliúint ar fáil sna Buan-Orduithe nua do 

Chathaoirligh ar Choistí na Comhairle
•  Forbraíodh agus cuireadh Plean Oiliúna agus 

Forbartha i bhfeidhm do Chomhaltaí Tofa
•  Chuathas i gcomhairle le Foghrúpa TF na gComhaltaí 

Tofa maidir le Tairseach Comhairleoirí a fhorbairt
•  Tabhairt isteach Seirbhíse Comhairleoireachta nua do 

Chomhaltaí Tofa
•  Dearadh agus uasghrádú Áiseanna Comhairleoirí i 

Halla na Cathrach

7.2.2 Leas a bhaint as an 
rochtain agus an 
deis a sholáthraíonn 
na meáin shóisialta 
chun cumarsáid agus 
rannpháirtíocht leis an 
bpobal a leathnú

 Feabhas a chur ar 
uirlisí cumarsáide 
inmheánaí ionas gur 
furasta an fhoireann 
a choinneáil ar an 
eolas faoi gach forbairt 
ábhartha

In 2021 tháinig méadú leanúnach ar rannpháirtíocht an 
phobail ar fud ár bpríomhbhealaí corparáideacha meán 
sóisialta agus méadú suntasach ar rannpháirtíocht le 
linn na paindéime. Mar shampla, léiríonn comparáid idir 
2020 agus 2021 méaduithe sna:
•  Lucht leanúna Twitter: 75,300 go 79,681
•  Tuairimí Twitter: 1.5m go 3.2m
•  Rannpháirtíocht Twitter: 79,300 go 150,689
•  Lucht leanúna Facebook 31,379
•  Lucht leanúna Instagram: beagnach faoi dhó ó 7,000 

go 12,700 

Cuirtear an Feasachán Foirne ar fáil gach 2 sheachtain 
agus scaiptear é ar ríomhphost chuig gach duine san 
eagraíocht a bhfuil seoladh ríomhphoist acu. Tá tús 
curtha le réamhobair ar aip chumarsáide a fhorbairt don 
fhoireann ar fad, oifigbhunaithe agus oibriúcháin araon.
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Sprioc 7
ar lean

Neartaigh agus leathnaigh an Chomhairle Cathrach a 
comhoibriú le heagraíochtaí comhpháirtíochta le linn 
2021 chun freagairtí a fhorbairt agus tionscnaimh a chur 
i bhfeidhm chun dul i ngleic le dúshláin na Cathrach. I 
measc roinnt buaicphointí tá:
•  Teagmháil leanúnach an Ardmhéara le Méaraí/

Cathaoirleach na dtrí Údarás Áitiúil eile i mBaile 
Átha Cliath ar thionscadail a bhaineann le Cathair 
agus Contae Bhaile Átha Cliath, agus le saoránaigh, 
eagraíochtaí pobail agus comhpháirtithe idirnáisiúnta

•  Tá fóram comhoibríoch bunaithe ag Pleanáil Iompair 
le foirne iompair in Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath 
eile agus leanadh de bheith ag comhoibriú i rith 2021 
le gníomhaireachtaí seachtracha lena n-áirítear NTA 
agus TII agus le TUD

•  Lean an EMWERLA ar aghaidh ag obair ar bhealach 
comhoibríoch le comhúdaráis áitiúla sa limistéar 
oirthear lár na tíre, le gníomhaireachtaí stáit eile, lena 
n-áirítear an DECC, GBRÁ, CCMA, An Garda, an 
EPA, NWCPO, agus an Tionscal chun éifeachtúlacht 
na dramhaíola a mhéadú.

•  Leanann an Chomhairle Cathrach de bheith ag 
plé le raon páirtithe leasmhara sa ghnó agus sa 
saol acadúil chun an tSraith Webinar Pathways to 
the Cicular Economy, Tionscnamh Dámhachtana 
Meantóireachta agus Nuálaíochta MODOS agus an 
clár Luasaire Nuálaíochta Circular Cities Climate-NIC 
a fhorbairt agus a rith le haghaidh luath-ama. gnóthaí 
stáitse

•  Fuair   Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maoiniú 
ó Éire Chruthaitheach chun tabhairt faoin bhFéile 
Eat the Streets ina raibh breis agus 20 comhpháirtí 
seachtracha páirteach chun gníomhaíocht aeráide a 
fhiosrú agus chun tacú le hathrú iompair.

•  Forbraíodh comhpháirtíochtaí le hinstitiúidí 
tríú leibhéal thar raon réimsí lena n-áirítear 
tionscadail do mhic léinn atá ag tabhairt faoin MSc 
san Athrú Aeráide ag DCU agus an Dioplóma 
i Smaointeoireacht Dearaidh le haghaidh 
Inbhuanaitheachta ag UCD, tugadh faoi chlár 
píolótach intéirneachta le 8 mac léinn ó Choláiste 
na Tríonóide i an samhradh. Tá socruithe ag Roinn 

7.3.2 Comhoibrithe 
éifeachtacha a chruthú 
le húdaráis áitiúla eile 
agus le heagraíochtaí 
san earnáil phoiblí, 
leis an saol acadúil, 
le gnólachtaí, le 
saoránaigh agus 
le comhpháirtithe 
idirnáisiúnta
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an Dlí maidir le comhoibriú le Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath agus le hOllscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus d’óstáil sí intéirneachtaí mac léinn 
leis an dá ollscoil le linn 2021.

•  Ghlac an Chomhairle Cathrach páirt ag leibhéal 
earnála i ngach cruinniú den CCMA, Coistí CCMA 
agus le GBRÁ, agus tá sí ag comhoibriú go 
gníomhach leis an earnáil maidir le tionscadail mar 
shampla catalóg seirbhíse náisiúnta, ag tomhas 
sástachta custaiméirí ar fud na hearnála, agus ag 
forbairt seirbhísí digiteacha.

•  Thug an Fhoireann Iniúchta Inmheánaigh ionchur 
don Líonra Iniúchta Réigiúnach agus Náisiúnta agus 
chomhoibrigh siad le húdaráis eile trí fhreastal ar 
imeachtaí Institiúid an Iniúchóra Inmheánaigh.

•  Críochnaíodh cleachtadh um fhuaimniú margaidh ar 
Mhaoiniú Sluaite Cathartha agus tá aighneachtaí trí 
phróiseas tairisceana oscailte á meas

•  Leantar den chomhoibriú le Suirbhéireacht Ordanáis 
Éireann (OSi), leis an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO), 
leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB) 
agus le hOllscoil Mhá Nuad chun a Lorgaire Sonraí 
Tithíochta geospásúla ar líne a chothabháil agus a 
fheabhsú.

•  Tarlaíonn rannpháirtíocht rialta agus leanúnach leis 
an mbainistíocht, an fhoireann, ceardchumainn agus 
comhlachtaí seachtracha ábhartha chun tograí agus 
próisis um athrú eagraíochtúil a chur chun cinn, 
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna caidrimh 
thionsclaíoch agus iad a réiteach, agus a chinntiú go 
gcloítear le caighdeáin chorparáideacha.

•  Tá athbhreithniú ar Mhaoiniú Rialtais Áitiúil faoi mar 
a bhaineann sé le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, agus táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe 
go luath in 2022.

•  Ullmhaíodh tuarascáil ar Threochtaí Miondíola agus 
Digiteacha Athraitheacha agus cuireadh i láthair í 
do Chruinniú SPC Airgeadais Eanáir 2021. Déanfar 
tuilleadh scrúdaithe agus anailíse de réir mar a 
athosclaíonn an margadh miondíola.
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7.3.3 Ár gcuid oibre a 
shuíomh laistigh de 
chreat domhanda 
níos leithne trí 
dhul i dteagmháil 
le comhpháirtithe 
idirnáisiúnta agus 
cláir a chuireann 
ár spriocanna don 
Chathair chun cinn

• Tá an Chomhairle Cathrach ina ball gníomhach 
den Líonra Eurocities agus dá Grúpa Oibre ar 
Thithíocht agus tá sí ag comhoibriú mar chomhpháirtí 
idirnáisiúnta le Taispeántas Foirgníochta Chathair Vín 
2022.

• Tá an Chomhairle, i gcomhar le Bloomberg 
Philanthropies agus FutureGov, ag obair ar 
thionscnamh nua atá dírithe ar an bpróiseas iarratais 
deisiúcháin Cothabhála Tithíochta a fheabhsú 
agus nuálaíocht dhigiteach a luathú chun seirbhísí 
a fheabhsú agus torthaí níos fearr a sholáthar do 
chónaitheoirí.

• Thug Dánlann Hugh Lane faoi chomhoibriú le agus 
iasachtaí ón mbailiúchán chuig Gailearaí Náisiúnta 
Londain, Ambasáid na hÉireann Londain, Gailearaí 
Náisiúnta na hÉireann, agus an Goethe Institut 
Dublin, an Philadelphia Museum of Art, Kunsthalle 
Bremen agus comhpháirtíochtaí comhoibrithe 
taispeántais le Power Plant Toronto. agus Dubai, 
Músaem Andy Warhol, Cap Moderne agus 
Fondúireacht Guston

• Tá an Chomhairle Cathrach ina ball de roinnt grúpaí 
idirnáisiúnta éagsúla lena n-áirítear an Cities Today 
Institute, IMPACTS agus ITS Ireland, an grúpa 
inbhuanaitheachta de chuid Chomhlachas na 
gCathracha agus na Réigiún ar Chiorclána.

• Reáchtáladh comhdhálacha agus seimineáir go 
cianda ar fhreagraí COVID-19 i gcathracha éagsúla 
san Eoraip, i Meiriceá agus san Astráil.

• D’éirigh leis an gComhairle Cathrach iarratas a 
dhéanamh ar an gclár IURC i gcomhpháirtíocht le 
cathair Seoul, an Chóiré Theas agus ag nascadh le 
cathracha eile ar nós Rotterdam agus Sóifia, chun 
dul i mbun malartú eolais i réimse na gníomhaíochta 
aeráide agus téarnamh COVID.

• Chuaigh an Chomhairle Cathrach i dteagmháil, 
tríd an SPC Airgeadais, leis an gComharchumann 
Daonlathais agus an Lárionad do Straitéisí 
Eacnamaíochta Áitiúla (CLES) chun scrúdú a 
dhéanamh ar fhorbairt Tógáil Saibhreas Pobail i 
limistéar riaracháin Chathair Bhaile Átha Cliath. 
Rinne an dá eagraíocht cur i láthair ag Cruinniú SPC 
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7.4.2 Feabhas a chur ar 
bhealaí teagmhála 
custaiméirí agus iad a 
chuíchóiriú chun é a 
dhéanamh níos fusa 
don phobal rochtain 
a fháil ar a gcuid 
seirbhísí, cathain, cén 
áit agus conas atá sé 
áisiúil dóibh

Bhí an Chomhairle cruthaitheach maidir le hathrú 
a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn ár mbealaí 
teagmhála reatha chun leanúint ar aghaidh ag 
seachadadh seirbhísí. Leanadh le húsáid a bhaint as 
córas coinní le haghaidh cuntair phoiblí sna hOifigí 
Cathartha ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh 
ag seachadadh seirbhíse pearsanta nuair ba ghá, 
go sábháilte do chustaiméirí agus don fhoireann. 
Leanamar ar aghaidh ag baint úsáide as ár gcainéal 
meán sóisialta chun eolais a sholáthar do shaoránaigh 
agus tá tionscnaimh eile á bpíolótú againn mar áis chun 
cruinniú ar líne a chur in áirithe le saoránaigh agus 
úsáid mhéadaithe ar chomhrá gréasáin.

Airgeadais Meán Fómhair 2021.
• Chomhoibrigh an Chomhairle Cathrach agus 

Baile Átha Cliath Theas le chéile chun Comhdháil 
Idirnáisiúnta ar Thionscadal Imeall na Cathrach a 
óstáil

• Tá raon comhoibrithe idirnáisiúnta ar siúl mar 
chuid den Chlár Cathracha Cliste lena n-áirítear 
an chomhpháirtíocht City Posible le MasterCard, 
rannpháirtíocht i líonra piaraí roinnte eolais CCGC 
(ceannairí teicneolaíochta cathrach an AE)

• Tá Baile Átha Cliath rannpháirteach i bhFeachtas 
Domhanda Inform Women Transform Lives ar 
Ionad Carter a bhfuil sé mar aidhm aige rochtain 
ar fhaisnéis a sholáthar do mhná agus a gcearta 
rochtain a chosaint ar an bhfaisnéis seo. Tá an 
tionscadal á rolladh amach sa NEIC ag baint úsáide 
as caitheamh aimsire agus spóirt mar mheicníocht 
chun mná a thabhairt le chéile.

7.4 Leanúint ag díriú 
ar Sheirbhís 
Ardchaighdeáin 
do Chustaiméirí 
a sholáthar chun 
an tseirbhís is 
fearr is féidir a 
sholáthar do 
shaoránaigh agus 
do chustaiméirí

7.4.1 An Plean 
Gníomhaíochta 
um Sheirbhís do 
Chustaiméirí a chur 
i bhfeidhm agus a 
athnuachan

Príomhdhoiciméad straitéiseach é an Plean 
Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí a leagann 
amach na caighdeáin ar féidir le custaiméirí a bheith ag 
súil leo agus iad ag teacht ar sheirbhísí agus a dhíríonn 
ar fheabhsuithe i raon réimsí. Cuireadh moill ar fhorbairt 
an phlean nua (2021-2024), toisc go raibh sé deacair 
dul i dteagmháil le saoránaigh agus le geallsealbhóirí 
eile. Leantar ag déanamh monatóireacht ghéar ar 
ghearáin ó chustaiméirí.
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7.4.3 Feabhsaigh agus 
leathnaigh ról an 
Ionaid Seirbhísí do 
Chustaiméirí mar 
ár bpríomhphointe 
teagmhála do 
chustaiméirí agus muid 
ag teacht ar sheirbhísí

7.4.4 Straitéis Dhigiteach a 
fhorbairt don Chathair, 
lena n-áirítear cur 
lenár raon seirbhísí 
digiteacha agus ar líne

Tá CCBÁC tiomanta do bheith ina eagraíocht a 
thacaíonn le Cárta JAM (Nóiméad amháin) faoi 
dheireadh 2021. Tá cainteanna ar siúl faoi láthair le 
NOW Group – bunaitheoirí an Chárta JAM. Ligeann 
an Cárta JAM do dhaoine faoi mhíchumas intleachta 
a bheith níos muiníní as déileáil le baill foirne atá os 
comhair an phobail. Beidh oiliúint éigeantach do bhaill 
foirne atá dírithe ar an bpobal i ngach roinn agus moladh 
go n-áireofar í san oiliúint ionduchtaithe do gach ball 
foirne nua, beag beann ar a ngrád agus a suíomh oibre.

Tá straitéis dhigiteach á forbairt agus tá Foireann 
Seirbhísí Digiteacha nua socraithe chun ár soláthar 
seirbhíse ar líne a leathnú agus chun bealaí digiteacha 
oibre a fhorbairt go hinmheánach.

Tá an t-ardán Mol na Saoránach le bheith beo i R4 2021 
agus cuirfidh sé seo ar chumas CCBÁC raon seirbhísí 
a sholáthar ar líne do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, 
lena n-áirítear tairseach le haghaidh fiosruithe ó 
Chomhaltaí Tofa.

7.5 7.5.1 Leanúint ar aghaidh ag 
leathnú Tionscnamh na 
Cathrach Cliste chun 
úsáid teicneolaíochtaí 
nua inár seachadadh 
seirbhíse a iniúchadh 
agus a phíolótú

Tá comórtas á phleanáil chun úsáid an Dublin Cycle 
Buddy App, atá urraithe ag Virgin Media, a mhéadú. Tá 
Céim 1 den tionscadal Baoithe Beatha críochnaithe anois 
agus á measúnú. Maidir le Céim 2, tá an Chomhairle 
Cathrach i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae 
Shligigh agus 8 gcinn eile in iarracht ar mhaoiniú DEPR 
chun an treoirthionscadal baoithe tarrthála a mhéadú.

Tá roinnt aschuir á dtáirgeadh mar chuid de Thionscadal 
na nDromanna lena n-áirítear tuarascáil ar an gcleachtas 
idirnáisiúnta is fearr maidir le drones agus lámhleabhar 
rialtais áitiúil, drones agus príobháideachta agus 
lámhleabhar rialacháin.

Ár n-úsáid 
teicneolaíochta 
agus sonraí a 
athrú ó bhonn i 
gcinnteoireacht 
agus i 
seachadadh 
seirbhíse
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7.5.2 Straitéis Bainistíochta 
Sonraí a fhorbairt 
don eagraíocht a 
fheabhsaíonn an chaoi 
a ndéantar ár sonraí 
a bhainistiú, a úsáid 
agus a athúsáid, agus a 
fheabhsaítear cáilíocht 
na seirbhíse trína úsáid

Tá dul chun cinn maith déanta ar na pleananna chun 
Foireann Sonraí agus Anailísíochta Corparáidí a bhunú 
agus tacóidh sé seo le tionscnaimh leanúnacha na 
Roinne agus cuirfidh sé seo leis, feabhsóidh sé cáilíocht 
sonraí agus cumasóidh sé cinnteoireacht bunaithe ar 
shonraí.

Tá Beartas Sonraí Oscailte á fhorbairt faoi láthair. 
Tá an Chomhairle ag leanúint ar aghaidh ag foilsiú 
tacair shonraí ar shuíomh Dublinked agus tá 98 tacar 
sonraí comhshaoil foilsithe aici go dtí seo, tá obair ar 
bun maidir le tacair shonraí nua ar nós láithreacha 
stadanna tacsaithe, Polannaigh Tráchta TCI, láithreacha 
cuaillí páirceála inrochtana agus suíomhanna cuaillí 
comharthaí tráchta.

7.6 Oibriú chun 
cearta 
daonna agus 
comhionannas a 
chur i gcroílár an 
chaoi a gcuirimid 
ár bhfeidhmeanna 
i gcrích

7.6.1 Ár bPlean 
Gníomhaíochta um 
Dhualgas Earnála 
Poiblí a chur i bhfeidhm 
thar shaolré an Phlean 
Chorparáidigh seo

Cuireadh tús le rolladh amach an Phlean 
Gníomhaíochta um Chur i bhFeidhm Dualgas na 
hEarnála Poiblí ag leibhéal na Roinne in 2021 agus 
críochnaíodh an obair i mBriogáid Dóiteáin Bhaile 
Átha Cliath agus tá sí fós ar siúl sna Seirbhísí 
Corparáideacha, Claochlú agus Acmhainní Daonna.

Tá sé mar aidhm ag Plean Gníomhaíochta 
Comhionannais Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 
(DFB) 2021-2023 bród a neadú i DFB comhionann agus 
éagsúil. Is iad cuspóirí an phlean, arna thacú ag clár 
gníomhaíochtaí, ná:
• Fócas chultúr eagraíochtúil DFB ar chomhionannas 
agus éagsúlacht a neartú
• Infheistiú i mbonneagar fisiciúil DFB
• Éagsúlacht DFB a dhoimhniú
• Bonneagar comhionannais DFB a neartú
I rith 2021, i gcomhpháirtíocht leis an Líonra Foirne 
LGBT+, cuireadh Beartas Leasaithe Aitheantais Inscne 
agus Léirithe i bhfeidhm, agus comhaontaíodh Straitéis 
Chuimsiú Fostaithe LGBT+ 2022-2024 don eagraíocht.

CUSPÓIR TOSAÍOCHTA STRAITÉIS TACAÍOCHTA DUL CHUN CINN IN 2021
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7.6.2 Na gníomhartha sa 
Phlean Forfheidhmithe 
Míchumais a chur chun 
cinn

Ullmhaíodh foilseacháin téacs inrochtana agus 
doiciméad achomair arna fhaomhadh ag NALA 
de pháipéar saincheisteanna réamhdhréachta an 
Phlean Forbartha. Mar chuid den chomhairliúchán 
réamhdhréachta rinneadh fotheidealú ar 5 sheimineár 
gréasáin agus físeán eolais agus cuireadh ar fáil iad ar 
na meáin shóisialta.

Bronnadh deontas €80,000 go sealadach chun 
tacú le comhdhearadh ar phróiseas comhaontaithe 
comhairliúcháin agus rannpháirtíochta idir Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus eagraíochtaí 
do Dhaoine faoi Mhíchumas. Bronnann an Roinn 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus 
Óige an deontas agus tá sé mar chuid den Chiste 
Rannpháirtíochta agus Feasachta Míchumais 2021.
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Baill agus Gníomhaíochtaí 
an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh, na gCoistí 

um Beartais Straitéiseacha agus 
an Chomhchoiste Póilíneachta
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Grúpa Beartais Chorparáidigh

DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU

16  Aibreán

18  Meitheamh

17 Meán Fómhair

15 Deireadh Fómhair

03 Nollaig

19 Feabhra • Aighneacht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don Phlean Téarnaimh agus 
Athléimneachta Náisiúnta

• Plean Forbartha agus Taifead ar Dhéanmhais Chosanta
• Nuashonruithe ó Chathaoirligh SPC agus LCDC
• Athbhreithniú ar Fhochoistí SPC

• An Oifig um Théarnamh na Cathrach
• Leithris Phoiblí a Sholáthar
• Plean Seachadta Seirbhíse Bliantúil
• Nuashonruithe ó Chathaoirligh SPC agus LCDC
• Faomhadh do Théarmaí Tagartha don Fhochoiste um Leas Ainmhithe

• Athbhreithniú ar an Scéim SPC
• Nuashonruithe ó Chathaoirligh SPC agus LCDC

• Nuashonruithe ó Chathaoirligh SPC agus LCDC
• Srianta Airgeadais/Buiséid
• Athshlánú na Cathrach

• Nuashonrú Buiséid
• Plean Forbartha
• Nuashonrú ó Chathaoirligh SPC
• Seachadadh Seirbhíse

• Eagraíochtaí Daoine faoi Mhíchumas - Comhairliúchán, Ionadaíocht agus Grúpa Oibre
• Dréacht-nós imeachta na bhFodhlíthe
• Seachadadh Seirbhíse & Fostaíocht na Comhairle Cathrach
• Nuashonruithe ó Chathaoirligh SPC agus LCDC

Cathaoirleach: 

Cathaoirleach: An tArdmhéara Hazel Chu
Cathaoirleach: an tArdmhéara Alison Gilliland

An Clr. Cat O’Driscoll – Cathaoirleach an CPS Ealaíon, Cultúir, Fóillíochta agus Áineasa
An Clr. Christy Burke - Cathaoirleach an CPS um Thrácht agus Iompar
An Clr. Dermot Lacey – Cathaoirleach an CPS Tithíochta
An Clr. Ray McAdam – Cathaoirleach an CPS um Pleanáil agus Foirm Uirbeach
An Clr. Séamas McGrattan – Cathaoirleach an CPS Airgeadais
An Clr. Claire O’Connor – Cathaoirleach an CPS um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontair
An Clr. Michael Pidgeon – Cathaoirleach Gníomhú ar son na hAeráide, Comhshaoil agus Fuinnimh
An Clr. Carolyn Moore – Cathaoirleach an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil
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DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU

Baill na Comhairle 
Cathaoirleach: An Clr. Dermot Lacey, LAB
An Clr. Mary Callaghan, SD
An Clr. Hazel Chu, Dochtúir Teaghlaigh
An Clr. Donna Cooney, Dochtúir Teaghlaigh
An Clr. Máire Devine, SF
An Clr. Kevin Donoghue, LAB
An Clr. Daithi Doolan, SF
An Clr. Pat Dunne, IFS
An Clr. James Geoghegan, FG
An Clr. Briege Mac Oscar, FF
An Clr. Tina MacVeigh, S-PBP
An Clr. Eimear McCormack, FF
An Clr. Ciaran Perry, Neamhpháirtí
An Clr. Colm O’Rourke, FG
An Clr. Catherine Stocker,SD

(B’iad na baill roimhe seo i rith na bliana ná na Comhairleoirí 
Alison Gilliland, Anthony Flynn & Liam Kelly (PPN)

Leasanna Earnála

Pat Greene, Pobal Shíomóin Bhaile Átha Cliath
Karen Murphy, Comhairle na hÉireann um Thithíocht 
Shóisialta
Claire McManus, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Mick O’Reilly, Comhdháil na gCeardchumann
Dr. Kevin Byrne, Croí-Chumann Cónaitheoirí Seoirseach 
Theas (SGCRA)
Mike Allen, Focus Ireland, Cumann
Aine Wellard, Guth Daoine Lagamhairc

Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta

10  Feabhra

13  Eanáir •  Nuashonruithe curtha ar fáil ar na Grúpaí Oibre seo a leanas
 • Grúpa Oibre Athbhreithnithe Cíosa
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre um Sheirbhísí do Sheanóirí
•  Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
• Tuarascáil ar Easpa Dídine
• Comhairliúchán Réamhdhréachta ar an bPlean Forbartha Cathrach - Cur i Láthair don 

Choiste ar na saincheisteanna tithíochta a bhaineann le dréachtú Phlean Forbartha 
Chathair Bhaile Átha Cliath nua

• Tascfhórsa an Ardmhéara ar Easpa Dídine - Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara, 
forálacha andúile & Leasuithe reachtaíochta

•  Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • Grúpa Oibre Athbhreithnithe Cíosa
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre um Sheirbhísí do Sheanóirí
• Tuarascáil ar Phlean Malartach Bhóthar Oscar Traynor - Tithíocht Áitiúil & Riachtanais 

Phobail, Meascán Tionachta, Cúrsaí Airgeadais & Breithnithe Pleanála & Dearaidh
• Tuarascáil ar Chostais Tógála - Cur i Láthair do chomhaltaí ar bhreithnithe costais 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
• Deiseanna Maoinithe Féideartha AE Tithíocht agus Pobal
• Tascfhórsa an Ardmhéara ar Easpa Dídine - Seirbhísí Cuimsitheacha
• Tairiscintí - Costais Easpa Dídine & Seirbhísí Suíomh/Tógála
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10  Márta

14  Aibreán

12  Bealtaine

9 Meitheamh

• Nuashonruithe curtha ar fáil ar na Grúpaí Oibre seo a leanas
 • Grúpa Oibre Athbhreithnithe Cíosa
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre um Sheirbhísí do Sheanóirí
• Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
• Tuarascáil ar Easpa Dídine
• Staidéar Inmharthana ar bhunú Cuideachta Foirgníochta CCBÁC
• Tascfhórsa an Ardmhéara ar Easpa Dídine - Seirbhísí Lae & Comhoibriú le FSS
• Tairiscintí – Coiste Maoirseachta ar Leas Ainmhithe a bhunú

• Cur i Láthair ar Chiste Straitéiseach na hÉireann – Comhairle Contae Chorcaí HISCo.
• Nuashonruithe curtha ar fáil ar na Grúpaí Oibre seo a leanas
 • Grúpa Oibre Athbhreithnithe Cíosa
 • Grúpa Oibre Tithíochta iPublic
 • Grúpa Oibre um Sheirbhísí do Sheanóirí
• Straitéis Rannpháirtíochta Chlár an AE de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 2021 – 2027
• Tairiscintí - Tionchar éifeachtúlachta feabhsaithe fuinnimh agus aerdhíonachta ar radón, 

costais tógála a chainníochtú & cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe faoi úinéireacht 
phoiblí a bhunú i gcomhpháirtíocht le Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann chun 
tithíocht shóisialta agus inacmhainne a thógáil ar thalamh poiblí amháin.

• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe
• Nuashonrú Bainistíochta Tithíochta -
 • Tuarascáil ar Struchtúir agus Acmhainní Seachadta Tithíochta i gComhairle   

 Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • uarascáil ar Sholáthar Tithíochta
 • Tuarascáil ar Léasú
• Tairiscintí - acmhainn inmheánach, fostaithe go díreach a mhéadú chun réadú na 

dtionscadal tithíochta a bhrostú go suntasach & thug CCBÁC faoi chuideachta 
ghníomhaíochta ainmnithe faoi úinéireacht phoiblí a bhunú i gcomhpháirtíocht le Ciste 
Infheistíochta Straitéisí na hÉireann

• Nuashonrú ar Ghairdíní Uí Dhuibhne:
• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • Grúpa Oibre Tithíochta iPublic
 • Grúpa Oibre iSeirbhísí do Sheanóirí
 • iCoiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe
• Cur i láthair ón Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil.
• Tairiscint - Go scríobhfadh an CPS Tithíochta seo chuig an Aire Tithíochta, Rialtais 

Áitiúil agus Oidhreachta ag iarraidh air machnamh ar Acht na dTithe (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2009 a leasú, chun ligean do dhaoine a bhí ar liosta tithíochta údaráis 
áitiúil roinnt blianta agus a ndearnadh athmheasúnú orthu. , nó tar éis dóibh pósadh, 
tá siad beagán os cionn an leibhéil ioncaim anois agus mar sin cuirtear iallach orthu 
fanacht ar liostaí tithíochta na n-údarás áitiúil, gan dul i muinín achomharc.

Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta
ar lean
DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU
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24 Meitheamh
Cruinniú Speisialta - 
Téarmaí tagartha do 
Chruinniú Iniúchta 
Seachtrach

• Téarmaí tagartha do Chruinniú Iniúchta Seachtrach

DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU

8 Meán Fómhair

13 Deireadh Fómhair

10 Samhain

14 Iúil • Cóiríocht don Lucht Siúil
• Tairiscint - Go dtacódh an LTACC agus a chomhaltaí leis na moltaí a tháinig ó 

Chruinniú Speisialta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Chóiríocht don Lucht 
Siúil. Tacaíonn sé go háirithe leis an éileamh go mbainfí an focal “Mídhleathach” ó aon 
chomhfhreagras - ó bhéal nó go hoifigiúil - amach anseo.

• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • Grúpa Oibre LTACC
 • Grúpa Oibre um Sheirbhísí do Sheanóirí
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe
• Téarmaí Tagartha d’Iniúchadh ar Chostais Tógála agus Scálaí Ama Forbartha
• Nuashonrú ar Bhainistíocht Tithíochta
 • Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
 • Tuairisc ar Easpa Dídine
• Tairiscintí - Taise agus múnla a bhíonn ag cónaitheoirí i gcoimpléasc árasán Oliver 

Bond & táirgtear gné na Straitéise Tithíochta de Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath i gcomhairle leis an CPS Tithíochta.

• Update on the following Working Groups: 
 • Public Housing Working Group
 • Senior Citizens Working Group
 • Special Committee on Homelessness
 • Oversight Committee on Animal Welfare Issues
• Housing For All – New Government Strategy
• Draft Housing Strategy Report

• Cóiríocht don Lucht Siúil
• Nuashonrú ar Bhainistíocht Tithíochta
 • Tuairisc ar an bPlean Tithíocht do Chách
 • Tuairisc ar Bhóthar Oscar Traynor
 • Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
 • Tuairisc ar Easpa Dídine
• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre do Sheanóirí
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe

• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre do Sheanóirí
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 •  Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe
• Sprioc Tithíocht do Chách.
• Múnla Idirphlé Iomaíoch
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8 Nollaig • Cóiríocht don Lucht Siúil
• Tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta
• Tuarascáil ar Easpa Dídine
• Nuashonrú Beartais Frithshóisialta Nua
• Céim II den chlár inslithe a nuashonrú:
• Nuashonrú ar Anailís Costas Tógála
• Nuashonrú ar na Grúpaí Oibre seo a leanas:
 • LTACC
 • Grúpa Oibre Tithíochta Poiblí
 • Grúpa Oibre do Sheanóirí
 • Coiste Speisialta um Easpa Dídine
 • Coiste Maoirseachta ar Cheisteanna Leasa Ainmhithe

Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta
ar lean
DÁTA 
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Leasanna Earnála

Keith Gavin, Páirceáil Éireann
Richard Guiney, Baile Átha Cliath
Martin Hoey, PPN
Gary Kearney, PPN
Colm Ryder, Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath
Fergus Sharpe, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath.

Baill na Comhairle 

Chairperson: An Clr. Christy Burke, Neamhpháirtí
An Clr. Keith Connolly, FF
An Clr. Caroline Conroy, GP
An Clr. Deirdre Conroy, FF
An Clr. Daniel Céitinn, SF
An Clr. Anne Feeney, FG
An Clr.. Mannix Flynn, Neamhpháirtí
An Clr. Janet Horner, GP
An Clr. Jane Horgan Jones, LAB
An Clr. Paddy McCartan, FG
An Clr. Carolyn Moore, GP
An Clr. Larry O’Toole, SF

Coiste Beartais Straitéisigh um Thrácht & Iompar

Cur i láthair ar 
• Comhairliúchán Réamhdhréachta ar Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 

(Leas-Phleanálaí Cathrach Deirdre Scully)
• Staidéar Rannpháirtíochta Clár an AE 2021 -2077 Nuashonrú ar Ullmhú CCBÁC do 

Chlár Maoinithe an AE don Nua & don Bhliain Nua.
• Soghluaisteacht Roinnte – Brian Caul Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
• Scéim Rothair Lastais
• Seisiún faisnéise an ÚNI ar Staidéar Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath
Tuarascálacha ar
• Treoir Nuashonraithe ar Pháirceáil Rothaíochta (Brendan O’Brien)
• Forfheidhmiú Páirceála maidir le hathrú beartais molta lena n-áirítear fógra pionóis 

sheasta – Fógra Pionóis Sheasta 6 mhí i bhfeidhm
• Athruithe molta ar Bheartas Forfheidhmithe Páirceála Ballóidí Cónaithe Íoc & Taispeáin 

– Ar ais chuig an SPC ón gComhairle Cathrach
• Beartas Páirceála Cosáin
• Umair Rothar
• Fodhlíthe Luais 30KM – Grúpa oibre bunaithe chun athbhreithniú a dhéanamh.
• Comhairliúchán Poiblí ar Fhodhlíthe Athbhreithnithe do Bhóthar Dola an Nasc Thoir – 

Faomhadh na bhFodhlíthe i mí na Nollag 2021
• Tuarascáil ar na Céanna Theas in aghaidh Shreabhadh ar Thairiscint a chuir an Comh. 

Jane Horgan Jones.
• Tuairiscí nuashonraithe ar Plaza Faiche an Choláiste, Sráid an Dáma. – uasdátú breise 

don SPC sula ndéantar iarratas chuig APB
• Nuashonrú E-Scútar

Tairiscintí:
Go n-uasghrádóidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a carr agus a rothar míchumais 
go léir spásanna páirceála chun iad a thabhairt de réir na dtreoirlínte arna bhfoilsiú ag 
Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann ag tosú le hiarfheistiú 3 spás páirceála 
oiriúnacha do chathaoireacha rothaí ar Shráid Lombard lena n-áirítear rochtain chuí agus 
marcanna bóthair. Litir seolta chuig an Roinn chun Lámhleabhar Comharthaí Tráchta a 
thabhairt de réir threoirlínte an IWA agus litir chuig Páirceanna, Tithíocht & Leabharlanna.

M.85 An Comhairleoir Tina MacVeigh (aontaithe ag Ceantar Láir Theas Coiste chun tagairt 
a dhéanamh do CPS Iompair). Mar gheall ar an méid forbartha atá ar siúl agus pleanáilte 

03/02/2021

25/05/2021

08/09/2021

10/11/2021

01/12/2021

DÁTA 
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i Lár na Cathrach Thiar Theas, aontaíonn an Coiste Limistéir seo go gcuirfí Prótacail 
Bainistíochta Trácht Tógála i bhfeidhm ar fud an limistéir mar ábhar práinne chun iarracht 
a dhéanamh ar leibhéal éigin comhordaithe a d’fhéadfadh an tionchar ar ár gceantar a 
mhaolú. pobail chónaithe agus ár mbóithre. Ina theannta sin, aontaíonn an Coiste Ceantair 
seo gur cheart na prótacail seo a fhorbairt d’fhonn iad a leathnú ar fud na cathrach. An 
t-ábhar seo le cur faoi bhráid an CPS Iompair.

Tairiscint in ainm an Chomhairleora Caroline Conroy
Iarraidh ar an mBainisteoir Meánscoileanna a chur leis an tionscadal Crios na Scoileanna. 
Tá go leor meánscoileanna i ngá atá le criosanna níos sábháilte timpeall an bhealaigh 
isteach do dhaoine óga ag teacht ar scoil ar rothar nó ag siúl leo féin. Spreagfaidh sé seo 
agus rolladh amach na lánaí rothar leithscartha níos mó tuismitheoirí ligean dá ndaoine 
fásta óga teacht ar scoil ina n-aonar.

Tairiscint in ainm an Chomhairleora Naoise O’Muiri agus an Chomhairleoir Damien 
O’Farrell.
Go molann an Coiste Limistéir seo uasteorainn luais 30kph deonach. Bíonn an triail ar siúl 
ar dhá lá as a chéile (lá seachtaine amháin / lá deireadh seachtaine amháin
ie Dé hAoine / Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh / Dé Luain) laistigh de Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath limistéar feidhme. Is é an cuspóir a bheadh leis an triail dheonach 2 
lá 30kph ná feasacht an phobail a mhúscailt ar nós imeachta leanúnach na bhFodhlíthe 
Speisialta Luais de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ligean dóibh 
aighneacht eolasach a dhéanamh. Ní tharlódh an triail dheonach 30kph ach amháin má 
thugann Cathair Bhaile Átha Cliath faomhadh go gcruirfí na Fodhlíthe Speisialta Luais 
CCBÁC, atá beartaithe, chuig comhairliúchán poiblí. Comhaontaithe - faoi réir ag soiléiriú 
breise ó na Comhairleoirí O’Muiri agus O’Farrell maidir le cur i bhfeidhm an togra.

Tairiscint in ainm an Clr. Maire Devine
Treoirlínte nuashonraithe vis a vis Íoc agus Taispeáin i gceantair chónaithe. Déanfaidh sé 
seo tús áite a thabhairt do chomhairliúchán poiblí le cónaitheoirí áitiúla lena mbaineann 
agus gnólachtaí, beidh sé solúbtha agus faoi réir athraithe roimh an gcluiche ceannais
Tá an léarscáil aontaithe agus curtha i bhfeidhm.Tuairisc chuig SPC in 2022.

Tairiscint in ainm an Clr. Donna Cooney
Chun a iarraidh go gcuirfí trasnú séabra i bhfeidhm ar bhóithre cónaithe chun cabhrú le 
trasnú i gcriosanna 30KM go háirithe ar bhealaí scoile agus bealaí chuig páirceanna agus 
taitneamhachtaí. Grúpa oibre bunaithe chun breathnú ar thrasbhealaí séabra

Tairiscint in ainm an Chomhairleora Deirdre Conroy, Cathaoirleach Chonradh na Gaeilge
Fochoiste Iompair Phoiblí chuig an CPS um Thrácht agus Iompar, ag iarraidh ar an gcoiste 
seo scríobh chuig an NTA chun polasaí tacaíochta do Chóras Bus Scoile do mhic léinn i 
gCeantar Bhaile Átha Cliath a thabhairt chun cinn agus aghaidh a thabhairt air.

Tairiscint in ainm an Clr. Teamhrach Deacy
Cuireadh Tairiscint 769 faoi bhráid CPS Trácht & Iompar ó Chruinniú Speisialta na 
Comhairle 22-24 Meitheamh. Baintear úsáid as geataí póg faoi láthair chun scramblaí 
agus iompar frithshóisialta a chosc, ní mór breathnú ar roghanna eile agus iad a thriail, mar 
gheataí K srl. Caithfidh aon rogha eile ligean do pháirceanna a bheith inrochtana do gach 
úsáideoir, agus leanúint ar aghaidh le hiompraíocht fhrithshóisialta a chosc agus rochtain ar 
scramblers srl a chosc. • Freastalóidh Roinn na bPáirceanna ar CPS in 2022 chun a gcuid 
pleananna ina leith seo a phlé.

TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU

Coiste Beartais Straitéisigh um Thrácht & Iompar
ar lean
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Leasanna Earnála

Paul Boylan, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath
Trevor Clowry, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
Sally Starbuck, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Bernie Guinan, Cumann Innealtóirí Comhairliúcháin na 
hÉireann
Robert Moss, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

Baill na Comhairle 

Chairperson: An Clr. Michael Pidgeon,GP
An Clr. Claire Byrne, GP
An Clr. Janice Boylan, SF
An Clr. Tom Brabazon, FF
An Clr. Joe Costello, LAB
An Clr. Mannix Flynn, Neamhpháirtí
An Clr. John Lyons, Neamhpháirtí
An Clr. Naoise Ó’Muirí, FG
An Clr. Catherine Stocker, SD
An Clr. Michael Watters, FF

An Coiste Beartais Straitéisigh um Ghníomhaíocht 
Aeráide, Comhshaoil & Fuinnimh

27 Eanáir

31  Márta

5  Bealtaine

26 Bealtaine

29th September 

•  Ba é Téama an chruinnithe seo an ghné Fuinnimh agus Foirgnimh den Phlean 
Gníomhaíochta Aeráide 2019 – 2024

• Cur i láthair ag CODEMA ar:
 • Tuarascáil Athbhreithnithe Fuinnimh 2019 Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
 • Cur i Láthair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Athbhreithniú Fuinnimh   

 2019
 • Máistirphlean fuinnimh do na 4 Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath & Cúnant na 

Méaraí um Aeráid agus Fuinneamh
• Thug Cothabháil Tithíochta agus Ailtirí Cathrach cur i láthair ar an dul chun cinn atá 

déanta sa Chlár um Aisfheistiú Tithíochta Sóisialta

• Gné Bainistíochta Acmhainní den Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2019 – 2024
• Cur i láthair ar dhul chun cinn na nGníomhartha Bainistíochta Acmhainní sa Phlean 

Gníomhaíochta Aeráide
• Thug Padraig Doyle, Innealtóir Sinsearach, cur i láthair don Choiste ar Thionscadal 

Sínte Uisce Stoirme na Canálach Móire

• Ba é Príomhthéama an chruinnithe seo ná Córas Téimh Cheantar Bhaile Átha Cliath
• Thug James Nolan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach tuairisc ar an Dul Chun Cinn 

go dtí seo agus ar na chéad chéimeanna eile i bhforbairt an DDHS.

• Thug Cormac Healy, Ceannaire Bainistíochta Fuinnimh agus Donncha Ó’Dúlaing cur i 
láthair ar Phobail Fuinnimh Inmharthana agus ar an Ionad Fionnachtana.

• Gníomhú ar son na hAeráide – Bhí éagsúlacht sa Chlár don chruinniú seo ach bhí gné 
Chlár Gníomhaíochta Aeráide ag gach mír

• Plean Cáilíochta Aeir – Comhairliúchán Poiblí
• Nuashonrú ón gComhairleoir Daithí Doolan ar Ath-Bhardasú na Seirbhíse Bailithe 

Dramhaíola
• Nuashonruithe ar Ghníomhaíocht Aeráide tugtha ag, Gerry O’Connell, Innealtóir 

Sinsearach, Liam Bergin, Bainisteoir Feidhmiúcháin & Sabrina Dekker Comhordaitheoir 
Gníomhaíochta Aeráide maidir le

 a) Straitéis Muirearú Feithiclí Leictreacha
 b) Athléimneacht Tuilte
 c) Stádas Gníomhaíochtaí Aeráide

DÁTA 
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1 Nollaig • Dréachtphlean um Chaighdeán an Aeir & Tuarascáil Chomhairliúcháin Phoiblí
• Gníomhú ar son na hAeráide Tuarascáil Bhliantúil 2021
• Gníomhartha Aeráide Iompair
• Aontaíodh go mbeadh an Plean Cáilíochta Aeir molta le tabhairt faoi deara ag an 

gComhairle Cathrach

DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU

An Coiste Beartais Straitéisigh um Ghníomhaíocht 
Aeráide, Comhshaoil & Fuinnimh ar lean
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Coiste um Beartais Straitéiseacha um Pleanáil 
agus Foirm Uirbeach
Baill na Comhairle 

Cathaoirleach: An Clr. Ray McAdam, FG
Lord Mayor Alison Gilliland ((in ionad an Clr. Dermot 
Lacey)
An Clr. Sophie Nicoullaud, Neamh-Pháirtí
An Clr. Tom Brabazon, FF
An Clr. Anthony Connaghan, SF
An Clr. Daithí De Róiste, FF
An Clr. Dermot Lacey. LAB (d’éirigh as 30 Lúnasa 2021)
An Clr. John Lyons, Neamh-Pháirtí
An Clr. Declan Meenagh, LAB
An Clr. Dearbháil Butler, GP
An Clr. Patricia Roe, SD

Leasanna Earnála

Robbie Sinnott, Blind Rights Ireland
Jonny McKenna, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
Marian O’Donnell, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha 
Cliath
Odran Reid, Institiúid Pleanála na hÉireann
Anna Devlin, Croí-Chumann Cónaitheoirí na Seoirseach 
Theas
Fergus Sharpe, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha 
Cliath

27 Aibreán

29 Meitheamh

28 Meán Fómhair

9 Nollaig

23 Feabhra • Próiseas SHD
• Straitéis Rannpháirtíochta na hEorpa 2021-2027 de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath:
Oifig Tacaíochta Clár Eorpach nua bunaithe chun Straitéis Rannpháirtíochta Clár an AE 
2021-2027 de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chur chun feidhme
• Diúscairt CCBÁC ar leasanna ruílse agus léasachta
• Staidéar Tionchair Mhiondíola:

• Clár don Phlean Oidhreachta Cathrach nua

• Lárionad Fionnachtana Bithsféar UNESCO Chuan Bhaile Átha Cliath: Thug na baill 
cuairt ar an láithreán an 21 Iúil agus thug E.I.A. Tuarascáil le cur amach R. 1 2022.

• Nuashonrú ar Ligean Gearrthéarmach Tuairisc nuashonraithe tugtha gach 6 mhí.
• Próiseas SHD ó thaobh na gComhairleoirí de - Tá an Próiseas Forbartha Cónaithe ar 

Mhórscála (LRD) nua curtha ina áit anois.

• Geilleagar Oíche: Comhairleoir Oíche le ceapadh.
• Bothanna Ilmheáin: Rinneadh cigireacht ag Fionnradharc, a fuarthas a bheith 

comhlíontach.
• Bóthar an Náis Nuashonrú ón URDF: Nuashonruithe rialta ar an bhforbairt mhór seo i 

rith na bliana.
• Máistirphlean v PCÁanna: Déanamh Pleananna Áitiúla laistigh de Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear Pleananna Limistéir Áitiúil agus Máistirphleananna.

• Ciste Séadchomharthaí Pobail:
• Imeall na Cathrach: Scaipeadh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na 

Comhaltaí go léir tar éis cruinniú de chuid Chontae Átha Cliath Theas i mí na Nollag.

DÁTA 
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha um 
Fhorbairt Eacnamaíoch agus Fiontair

20 Aibreán

12 Eanáir • Straitéis Rannpháirtíochta Chláir an AE de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath 2021 – 2027:

Straitéis Rannpháirtíochta Chláir an AE a chur chun cinn agus Oifig Tacaíochta Clár an AE 
a bhunú.

• Ceantar na gCathracha Cliste – Ceantar Smart DCU
• Comhairliúchán Réamhdhréachta ar an bPlean Forbartha Cathrach - plean deiridh le 

cur i láthair ag SPC Aibreán.
• Clár Oibre Straitéiseach 2021 an CPS - plean deiridh le cur i láthair ag SPC Aibreán.
• Dul Chun Cinn an Ghrúpa Oibre CPS:
 • Turasóireacht, Margaí Cathrach lena n-áirítear Geilleagar             Oíche
 • Caidreamh Idirnáisiúnta agus Gnóthaí AE
• Tuarascálacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíochta Fiontair

Foriarratas Fógra (Aidan Sweeney)
Téarnamh Uirbeach, Athghiniúint agus Athbheochan Straitéis Chathair Bhaile Átha Cliath
Tá Bainistíocht CCBÁC le tuarascáil bhainistíochta ar an Tairiscint a sholáthar do Aidan 
Sweeney/Comhaltaí i gcomhar leis an Roinn Airgeadais.

• Aighneacht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don Phlean Athléimneachta 
Téarnaimh Náisiúnta 2021 – 2023. Aighneacht déanta roimh an spriocdháta 22/02/21.

• Cur i Láthair – Plean Forbartha Fiontair Áitiúil 2021 go 2024 – curtha ar athló go dtí an 
chéad SPC eile.

• Cur i Láthair – Turasóireacht Chliste
• Tuarascáil ar Thorthaí an Chruinnithe Mullaigh Athshocraigh
• Dul Chun Cinn Grúpa Oibre an SPC
 • Turasóireacht, Margaí Cathrach lena n-áirítear Geilleagar Oíche
 • Caidreamh Idirnáisiúnta agus Gnóthaí AE – Tuarascáil Shínte
• Tuarascálacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíochta Fiontair

Baill na Comhairle 

An Clr. Claire O’Connor, FF
An Clr. Racheal Batten,FF
An Clr. Nial Ring, Neamhpháirtí
An Clr. Mary Freehill, LAB
An Clr. Tara Deacy, SD
An Clr. Terence Flanagan, FG
An Clr. Danny Byrne, FG
An Clr. Micheal MacDonncha, DF
An Clr. Donna Cooney, GP
An Clr. Cat O’Driscoll. SD

Leasanna Earnála

Aiden Sweeney
Sarah Ingle
Natalie McGuinness
Odhran Reid
Evanne Kilmurray

76
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9 Samhain

14 Meán Fómhair • Tairiscint Fógra
Cathair Bhaile Átha Cliath le bheith ina hóstach ar Rannán Áitiúil Chúirt Aontaithe na 
bPaitinní i mBaile Átha Cliath - Aidan Sweeney, IBEC, Ball Earnála (Ionadaí Gnó)
Vótáil feisirí chun aontú ar an Tairiscint ach lasmuigh de shainchúram Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath.
• Fóram geallsealbhóirí a chruthú chun bagairt an phríobháidithe a réiteach na Seirbhísí 

Fostaíochta Áitiúla & Clubanna Fostaíochta laistigh dár gceithre Chuideachta Forbartha 
Áitiúla i mBaile Átha Cliath - An Clr. Sophie Nicollaud, Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

Vótáil feisirí chun aontú ar an Tairiscint ach lasmuigh de shainchúram Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath.
• Plean Forbartha Fiontair Áitiúil 2021 go 2024
• Oifig Tacaíochta Clár an AE - Straitéis Rannpháirtíochta Chlár an AE a chur chun cinn 

agus Oifig Tacaíochta Clár an AE a bhunú
• Cathair Bhaile Átha Cliath – Fís do Bhaile Átha Cliath
• Tuarascálacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíochta Fiontair
• Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath Béal Feirste

• Cur i Láthair Baile Átha Cliath Cliste: Comhpháirtíocht Tionscadail WiFi4EU
• Plean Fiontraíochta Réigiún Bhaile Átha Cliath go dtí 2024
• Do Bhaile Átha Cliath Do Ghuth: Torthaí Suirbhé Straitéise ED
• Dámhachtainí Fiontraíochta Sóisialta Chathair Bhaile Átha Cliath 2021 – Fiontraíocht 

na Lárchathrach
• Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Oifig Tacaíochta na gClár Eorpach
• Tuarascálacha um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Bainistíochta Fiontair

DÁTA 
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, 
Cultúir, Fóillíochta agus Áineasa

15 Feabhra • Cur i Láthair ar an gComhairliúchán Réamh-Dhréachta den Phlean Forbartha Cathrach
• Cur i láthair ar Chathair Litríochta UNESCO / Leabhar Átha Cliath a hAon
• Tairiscint curtha isteach – 

“Go dtacódh an coiste seo de CCBÁC le plaic a chur suas chun gníomhartha Violet Gibson 
a lámhaigh Mussolini agus é á ghortú i 1926 a chomóradh agus a onóir.
Rugadh Violet Gibson i Deilginis agus tógadh i gCearnóg Mhuirfean í, agus bhí sí ina frith-
faisisteach tiomanta.
Tar éis d’iarracht theip Gibson, chuir lucht tacaíochta Mussolini isteach uirthi, agus is dócha 
go gcuirfí i bhfostú í mura mbeadh na póilíní tar éis seasamh isteach agus í a ghabháil. 
D’fhulaing sí cruálacht agus maslaí éagsúla laistigh den chóras príosúin faisisteach, agus 
díbríodh go Sasana í ansin, rud a chuir náire ar na hIodálaigh as triail phoiblí a dhéanamh. 
Bhí socrú rúnda ag a teaghlach go ndéanfaí í a chimiú ar thearmann – Ospidéal Naomh 
Aindriú i Northampton, áit a mbeadh Lucia Joyce, iníon James Joyce, cimithe níos déanaí. 
In ainneoin a bpléadálacha arís agus arís eile ar son a saoirse, chaith sí an chuid eile dá 
saol i gCathair Aindrias, ag fáil bháis i 1956.
D’oir sé d’údaráis na Breataine agus dá teaghlach í a fheiceáil mar rud “gealtach” seachas 
mar pholaitiúil. Tá sé in am anois Violet Gibson a thabhairt isteach i súile an phobail 
agus a háit cheart a thabhairt di i stair na mban Éireannach agus i stair shaibhir náisiún 
na hÉireann agus a muintire.” : Arna chur faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin & 
Ainmniúcháin

• Tairiscint curtha isteach

“Scríobh chuig cathaoirleach an Tascfhórsa Náisiúnta ar an nGeilleagar Tascfhórsa chun 
a iarraidh go n-áireofaí Baile Átha Cliath mar chlár píolótach oiriúnach mar chuid den 
Scéim Phíolótach um Gheilleagar Oíche atá beartaithe mar gurb é an t-aon lárionad scála 
uirbeach do thionscadal dá leithéid. eagraíocht oiriúnach chun straitéis gheilleagair oíche a 
fhorbairt do Chathair Bhaile Átha Cliath Dul chun cinn a dhéanamh ar chruthú Méara Oíche 
do Chathair Bhaile Átha Cliath mar a chomhaontaigh an Chomhairle in 2020. Oibreoidh an 

Baill na Comhairle 

Chairperson: An Clr. Cat O’Driscoll, SD (in ionad an Clr Gary Gannon)
An Clr. Vincent Jackson, Neamhpháirtí
An Clr. Claire Byrne, Dochtúir Teaghlaigh
An Clr. Anne Feeney,FG
An Clr. Mary Freehill, LAB
An Clr. Deirdre Heney,FF
An Clr. Micheál Mac Donncha, SF
An Clr. Seamus McGrattan, SF
An Clr. Damien O’Farrell, Neamhpháirtí;
An Clr. Dearbhal Butler, Dochtúir Teaghlaigh (Áit an Comhairleoir 
Lawrence Hemmings)
An Clr. Darragh Moriarty, LAB (In ionad an Clr Rebecca Moynihan)
An Clr. Hazel De Nortúin, S-PBP
An Clr. Patricia Roe, SD (Áit an Comhairleoir Deirdre Conway)
An Clr. Declan Flanagan, FG (ar ionad an Comhairleoir Ray McAdam)

Leasanna Earnála

Sunil Sharpe, Tabhair dúinn an Oíche
Ciaran Taylor, White Cane Audio 
Theatre
Adekunle Gomez, Tionscadal Cultúrtha 
na hAfraice
Ross Keane, Institiúid Scannán na 
hÉireann
Willie White, Féile Amharclannaíochta 
Bhaile Átha Cliath
Mary O’Connor, Cónaidhm Spóirt na 
hÉireann
Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge

DÁTA 
CRUINNITHE 2021 TÉAMAÍ / SAINCHEIST BEARTAIS AR DÍRÍODH ORTHU



79TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021

17 Bealtaine

CPS seo chun cuspóirí beartais a chur san áireamh sa chéad Phlean Forbartha Cathrach 
eile 2022 - 2027 go cinnteoidh sé go gcruthófar cultúr agus geilleagar oíche bríomhar, 
éagsúil agus inbhuanaithe do Bhaile Átha Cliath”.

• Díscaoileadh na 5 bhall den Irish National Invincible
• Nuashonrú ó Bhéal ar Phortráid Kathleen Clarke - Shínigh CCDnG agus an tEalaíontóir 

an conradh. Táthar ag súil le seachadadh in 2022.
• Tuarascáil ar Sheirbhísí Cuimsithe Spóirt
• Plé ar an gcur chuige maidir le Téarnamh Covid

• Cur i láthair ar Straitéis Rannpháirtíochta Chláir an AE CCBÁC 2021 – 2027/Straitéis 
Rannpháirtíochta Chláir an AE 2021 – 2027 - Forbhreathnú

• Cur i láthair ar Phlean Straitéiseach Oidhreachta Chathair Bhaile Átha Cliath. Buailfidh 
Fóram Oidhreachta na Cathrach le chéile dhá uair sa bhliain.

• Tairiscint curtha isteach

“An aontaíonn an Coiste Limistéir seo, ag leanúint ar aghaidh ón tairiscint a comhaontaíodh 
maidir le cuimhneachán dóibh siúd a chailleamar sa phaindéim seo ag Cruinniú Ceantair 
na míosa seo caite, iarraidh ar an mBainisteoir an láthair a bhreithniú le haghaidh an 
chuimhneacháin seo, a bheith ag an Sean-Ospidéal Fiabhrais, Sráid Chorcaí? ” Arna chur 
faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin agus Ainmniúcháin lena bhreithniú.

• Tairiscint curtha isteach
“Go n-aithníonn an coiste ceantair seo obair agus rannchuidiú an Dr Dorothy Stopford Price 
do shochaí na hÉireann, a bhí i gceannas ar úsáid na vacsaíne TB in Éirinn, agus a raibh a 
saol agus a saothar nasctha go dlúth le pobail Cheantar an Oirdheiscirt.
Mar leanbh, bhí Dorothy Stopford ina cónaí ag 28 Bóthar Highfield, agus níos déanaí i 
mbaile fearainn Thír an Iúir. Rinne sí staidéar i gColáiste na Tríonóide, agus chríochnaigh 
sí cuid dá hoiliúint ag obair mar chléireach cliniciúil in Ospidéal na Mí. Mar dhochtúir 
cáilithe d’oibrigh sé in Ospidéal Naomh Ultan, Sráid Charlemont agus é ina chónaí ar Phlás 
Mhic Liam.
Bhí Dorothy Stopford Price ar thús cadhnaíochta in úsáid na vacsaíne TB i St Ultan i 
1937, rud a fhágann gurb é an chéad ospidéal in Éirinn nó sa Bhreatain é a bhain úsáid 
as an BCG. Ainmníodh í do dhuais Leon Bernard de chuid na hEagraíochta Domhanda 
Sláinte mar gheall ar an méid a rinne sí do leigheas sóisialta, agus cheap Noel Browne 
ina ceann ar an gclár náisiúnta vacsaínithe í i 1949. Bhí a cuid oibre ríthábhachtach maidir 
le deireadh a chur le heipidéim na hEitinne in Éirinn agus mar aitheantas ar an méid a 
rinne sí. do chóras sláinte poiblí na hÉireann, scríobhfaidh an coiste ceantair seo chuig 
an gCoiste Cuimhneacháin agus Ainmniúcháin ag iarraidh an Dr Dorothy Stopford Price 
a mheabhrú mar mheabhrúchán tráthúil ar thábhacht vacsaíní agus mar aitheantas ar 
bhean thar na bearta san eolaíocht.” Arna chur faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin agus 
Ainmniúcháin lena bhreithniú.

Tairiscint curtha isteach

“Aithníonn an CPS Ealaíon, Cultúir, Fóillíochta agus Áineasa an tseirbhís luachmhar a 
sholáthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí pháirceanna imeartha a sholáthar 
agus a chothabháil ar fud ár gcathair. Aithníonn an CPS Ealaíon, Cultúir, Fóillíochta agus 
Áineasa freisin an spleáchas ar an aimsir chun páirceanna dá leithéid a úsáid ar feadh 
na bliana chomh maith leis an ngá atá ag méadú le páirceanna imeartha breise. Chun 
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Ealaíon, 
Cultúir, Fóillíochta agus Áineasa ar lean

pictiúr soiléir a fháil ar úsáid na bpáirceanna, iarrann CPS na nEalaíon, Cultúir, Fóillíochta 
agus Áineasa go ndéanfadh CCBÁC iniúchadh ar úsáid a pháirceanna imeartha a 
shainaithneoidh go háirithe na cineálacha gníomhaíochtaí/spóirt, oiliúna/cluichí, aoiseanna 
agus inscne. a n-úsáidtear na páirceanna le haghaidh, minicíocht úsáide agus cibé an 
bhfuil limistéir ghlasa eile laistigh de gach ceann de na 5 limistéar riaracháin áitiúla CCBÁC 
a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí spóirt.” Arna tagairt do Pháirceanna.

• Tuarascáil ar Ionad Fionnachtana Chuan Bhaile Átha Cliath . Tabharfar tionscadal an 
Ionaid Fionnachtana chuig an bpleanáil trí EIA a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála in 
2022.

• Tuarascáil ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta – (lena n-áirítear nasc 
leis an Dréachtphlean Gníomhaíochta iomlán)

• Straitéis Áiteanna Adhlactha Chathair Bhaile Átha Cliath a thuairisciú
• Tuarascáil ar Straitéis Súgartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ‘Póilíniú 

Spraoi’ 2021 – 2025 (lena n-áirítear nasc chuig an Dréachtstraitéis Súgartha iomlán). 
Arna ghlacadh ag an gComhairle Cathrach i Meán Fómhair 2021.

• Tuarascáil Taighde Meastóireachta agus Maoinithe Imeachtaí Allamuigh Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath

• Tuairisc ar Ealaín Sráide

20 Meán Fómhair • Cur i láthair ó Chomhpháirtíocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath – eiseofar Tuarascáil 
Bhliantúil don SPC.

• Tairiscint curtha isteach
“Go n-iarrann Ceantar an Láir Thuaidh go bhfuil Fodhlíthe chun snámhóirí farraige agus 
éin agus an saol muirí i SPA Chuan Bhaile Átha Cliath a chosaint ó úsáid neamhrialaithe 
scairdeanna sciála, tharla roinnt neastimpistí le déanaí”
 • Tairiscint curtha isteach
“Aithníonn an CPS seo deolchaire comhshaoil   agus áineasa Chuan Bhaile Átha Cliath. 
Aithníonn an CPS seo freisin an gá atá le gníomhaíochtaí uisce áineasa ar agus i 
gCuan Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn ar bhealach sábháilte, inbhuanaithe agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol. Dá bhrí sin, éilíonn an CPS seo go mbeadh Creat 
um Úsáid Áineasa de Chuan Bhaile Átha Cliath i) a chuireann úsáid áineasa Chuan Bhaile 
Átha Cliath atá sábháilte, inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol chun 
cinn, ii) a chosnaíonn úsáideoirí áineasa an Chuain trí cheardaíocht mhótaraithe amhail 
scairdsciála a rialáil agus trí bhunú. áiseanna gairmiúla garda tarrthála ar phríomhthránna 
an Chuain agus iii) a chosnaíonn agus a thugann meas ar éiceachórais, bithéagsúlacht 
agus cáilíocht uisce Chuan Bhaile Átha Cliath”

• Tairiscint curtha isteach
“Agus luach ollmhór, fadhbanna agus poitéinseal Chuan Bhaile Átha Cliath á n-aithint, 
aontaíonn an Chomhairle Cathrach Cuspóir a chur isteach sa Phlean Forbartha chun 
Grúpa Oibre Comhtháite a bhunú leis na Páirtithe Leasmhara ábhartha ar fad chun Plean 
aontaithe amháin a cheapadh do Chuan Bhaile Átha Cliath is féidir a chur i bhfeidhm thar 
am. den Phlean Forbartha chun an Bhá a fheabhsú go hincriminteach ag clúdach cáilíocht 
uisce, bearta cosanta tuilte, deiseanna áineasa agus cosaint Bhithsféar UNESCO.
Cúis Pleanála

Tá Cuan Bhaile Átha Cliath ar cheann de shócmhainní móra na Cathrach agus an Chontae 
ach tá sé á rialú ag raidhse gníomhaireachtaí agus uaireanta polasaithe dícheangailte. Mar 
an príomh-Údarás Áitiúil ba cheart go nglacfadh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
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ról ceannaireachta maidir leis an tsócmhainn nádúrtha iontach seo a chosaint agus a 
fheabhsú.”

Tairiscint curtha isteach
“Go gcuirfeadh an bainisteoir, maidir leis an bpáirc atá suite in aice le eastát Pinebrook 
Artane, a thug Powers Supermarket do Bhaile Átha Cliath i 1982, agus ina bhfuil reilig 
stairiúil agus fothrach eaglaise, tús leis an bpróiseas chun an méid seo a ainmniú. áit 
stairiúil agus grá agus más féidir tuairisc mhionsonraithe a dhéanamh ar na pleananna 
chuige.” Comhaontaithe. Arna chur faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin & Ainmniúcháin

• Tuarascáil nuashonraithe ar Chuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

• Rochtain Daoine Óga ar na hEalaíona i gCathair Bhaile Átha Cliath
• Dréacht-Tuarascáil ar Fhéile Athbhliana Lunar Bhaile Átha Cliath - An focal “Lunar” le 

cur san áireamh chun cuimsitheacht a chinntiú do shaoránaigh uile Bhaile Átha Cliath
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22 Samhain •  Cur i láthair ar an Staidéar Tionchair Chultúrtha 2021
•  Cur i láthair ar an gComhpháirtíocht Bithsféar
Tairiscint curtha isteach
“Go dtugann an coiste seo dá n-aire an gealltanas, a tugadh nuair a ainmníodh Droichead 
Rosie Hackett, go n-éascódh CCBÁC ainmniú bonneagair oiriúnach i ndiaidh Imreoir 
Camógaíochta Bhaile Átha Cliath, Kay Mills a bhí sa dara háit sa vóta ainmniúcháin (192 
go 176 vóta), agus iarrann sé ar an gcoiste seo an cheist seo a choinneáil ar ár gclár 
oibre”. Comhaontaithe. Arna chur faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin & Ainmniúcháin.

Tairiscint curtha isteach
“Go n-iarrann coiste CCBÁC ar Choiste Cuimhneacháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath machnamh a dhéanamh ar plaic a chur suas in ómós an chéad phóilín de chuid an 
RIC a maraíodh le linn Éirí Amach 1916 ag Geataí Chaisleán Bhaile Átha Cliath ar Shráid 
an Chaisleáin. (An Constábla James O Brien, as Luimneach) Le blianta beaga anuas tá 
próiseas leagan bláthfhleasc ar bun anseo ar Chnoc Chorcaí. Bheadh   sé oiriúnach anois 
go n-aithneodh buanmharcóir an duine seo. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 
freisin gur oibrigh go leor sa RIC mar ghníomhairí rúnda ar son saoirse na hÉireann agus 
Phoblacht na hÉireann. Bhí go leor de na daoine sin anaithnid agus níor aithníodh ar 
chúiseanna éagsúla. Tá sé in am againn ómós a thabhairt dár mairbh go léir agus dóibh 
siúd a fuair bás sna coinbhleachtaí.” Comhaontaithe. Arna chur faoi bhráid an Choiste 
Cuimhneacháin & Ainmniúcháin.

Tairiscint curtha isteach
“Tar éis tamaill tháinig mé ar chomhaontú go n-ainmneofaí an t-aon mhollaird a mharcálann 
an Eala, atá faoi thalamh anois, mar struchtúr cosanta. An féidir liom tuarascáil cothrom le 
dáta a bheith agam ar an dul chun cinn agus na pleananna chun plaic a chur suas ag an 
suíomh atá ar chúinne Bhóthar Ráth Maonais agus Bhóthar Ráth Garbh?” Comhaontaithe. 
Arna chur faoi bhráid an Choiste Cuimhneacháin & Ainmniúcháin.

• Dréacht-Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chathair Bhaile Átha Cliath Deiridh
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An Coiste um Beartais Straitéiseacha Airgeadais

Saincheisteanna maoinithe:
•  Tuarascáil na bhFéichiúnaithe Rátaí agus tacaíocht airgeadais Covid 19
•  Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2021 – níos sriantaí ná Scéim 2020
•  Príomhcheisteanna airgeadais ar straitéis an Rialtais ‘Tithíocht do Chách’
•  Riaráistí Cuntas Iasachta Tithíochta - tuilleadh anailíse á lorg ar fhigiúirí na riaráistí 

stairiúla
•  Cothabháil Líonra Bóithre Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú

Saincheisteanna a bhaineann le hairgeadas agus soláthar chun forbairt pobail a neartú:
•  Sluaite Cathartha – próiseas tástála margaidh a thabhairt chun críche agus bogadh go 

próiseas tairisceana
•  Foirgneamh Saibhreas an Phobail (CBB) – glactha ag an gComhairle Cathrach le CWB 

agus bunú Bord forfheidhmithe CWB.

Saincheisteanna Rialachais:
•  An Coiste Iniúchóireachta – Miontuairiscí Comhaontaithe le haghaidh athbhreithnithe

Áiríodh le cur i láthair/Tuarascálacha don Choiste:
•  Comhairliúchán Réamhdhréachta ar an bPlean Forbartha Cathrach 2022 – 2028
•  Tionchar Trádála Ar Líne ar Thrádáil Fhisiciúil
•  Cibearshlándáil
•  Airgead Tirim sa Phobal - roghanna baincéireachta ar chostas íseal / inacmhainne.
•  Straitéis Rannpháirtíochta Chlár an AE de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath 2021-2027

Tairiscint ar:
• Forbhreathnú ar Chaiteachas – sraith físeáin do na meáin shóisialta ag díriú ar 

mhaoiniú CCBÁC agus ar chaiteachas seirbhíse

Baill na Comhairle 

Cathaoirleach: An Clr. Séamas McGrattan (SF)
An Clr. Daryl Barron, FF
An Clr. Mary Callaghan, SD
An Clr. Anthony Connaghan, SF
An Clr. Daithí de Róiste, FF
An Clr. Alison Gilliland, An tSaotharlann
An Clr. James Geoghegan, FG
An Clr. Dermot Lacey, La
An Clr. Darcy Lonergan, GP
An Clr. Paddy McCartan, FG
An Clr. Noeleen Reilly, Neamhpháirtí
An Clr. Nial Ring, Neamhpháirtí

Leasanna Earnála

Jack Daly, Fóram Gnó na nDugthailte (seas síos 21 Meán 
Fómhair)
Alan Robinson, Fóram Gnó na nDugthailte (ar ionad Jack 
Daly an 21 Samhain)
an tUasal Eric Fleming, ICTU
Tara Lillywhite, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath 
(seasamh síos Meán Fómhair 2021)
Ellen McGrath, Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath (ar 
ionad Tara Lillywhite Daly Samhain 2021)
an tOllamh Caroline McMullan, DCU
Philip O’Callaghan, PPN
Aidan Sweeney Uasal, IBEC

21 Eanáir

25 Márta

20 Bealtaine

16 Meán Fómhair

11 Samhain
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23 Márta

26 Eanáir • Tuarascáil an Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - 
Forbhreathnú ar an staid reatha Tithíochta/Daoine gan Dídean, chomh maith le hobair 
oifig tionscadail Lár na Cathrach Thoir Thuaidh.

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána - Uasdátú curtha ar fáil ar:
 • Póilíneacht le linn na Paindéime, comhlíonadh srianta, láimhseáil agóidí etc.
 • Tabhairt isteach Fógraí Muirear Seasta.
 • Oibríochtaí an Gharda Síochána ar siúl chun díriú ar chatagóirí éagsúla coireachta.
Plean Oibre 2020-2024 pléite. Míreanna ar tugadh tús áite dóibh le plé sa bhliain atá 
romhainn.

• Reachtaíocht Quad Rothar / Scrambler
Thug an tAire Stáit, James Browne T.D., na comhaltaí cothrom le dáta ar an reachtaíocht 
nua a d’fhaomh an Comh-Aireachta, agus Plean Forfheidhmithe le cur i bhfeidhm. 
D’ardaigh feisirí an tábhacht a bhaineann le hoideachas (do thuismitheoirí agus leanaí) 
agus an bhéim ar chláir atreoraithe do dhaoine óga, chomh maith le sainréimsí a ainmniú 
ina bhféadfaí a n-úsáid a cheadú ar bhealach rialaithe.
• Coiriúlacht Scian - Thug A.C. Cagney an t-eolas is déanaí ar fáil maidir le staitisticí ar 

sheilbh sceana etc. Ionadaí ó Bhiúró Rannpháirtíochta Pobail an AGS le cur i láthair ag 
cruinniú amach anseo.

• Cur i Láthair ar Imeaglú a Bhaineann le Drugaí - Cur i Láthair tugtha ag Tony Duffin, 
Príomhfheidhmeannach, Tionscadal Drugaí Ana Liffey (ALDP).

Baill na Comhairle 

Cathaoirleach: an tArdmhéara Alison Gilliland 
An Clr. Tara Deacy, SD
An Clr. Darcy Lonergan, GP
An Clr. Joe Costello, LAB
An Clr. Daithi De Róiste, FF
An Clr. Daithi Doolan, SF
An Clr. Mannix Flynn, Neamhpháirtí
An Clr. Deirdre Heney, FF
An Clr. Janet Horner, GP
An Clr. Dermot Lacey, LAB
An Clr. Ray McAdam, FG
An Clr. Caroline Conroy, GP
An Clr. Larry O’Toole, SF

a iad na baill roimhe seo i rith na bliana ná: 
Anthony Flynn

Baill Oireachtais

na Seanadóirí Máire Ní Searnaigh & Mary Fitzpatrick & 
na Teachtaí Dála agus na Seanadóirí go léir a dhéanann 
ionadaíocht thar ceann na Cathrach (ar mian leo a bheith i 
láthair)

Oifigigh na Comhairle

Frank d’Arcy, Bainisteoir Feidhmiúcháin

An Garda Síochána

An Coimisinéir Cúnta Anne Marie Cagney agus an 
tArd-Cheannfort Patrick McMenamin

Ionadaithe Gnó agus Pobail

Tony Duffin, Tionscadal Drugaí Ana Liffey, ALDP
Joe Donohoe, Ionad Acmhainní Teaghlaigh Fatima Groups 
United
Alan Morrissey/Theresa Kelly, Cónaitheoirí Éadan Mór
Fergus Sharpe, Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath
Richard Guiney, Baile Átha Cliath
Adrian Cummins, Cumann Bialann na hÉireann

Comhchoiste Póilíneachta Chathair
Bhaile Átha Cliath
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6 Iúil

21 Meán Fómhair

16 Samhain

18 Bealtaine • An Biúró um Rannpháirtíocht Pobail, An Garda Síochána – Cur i Láthair ón Ard-
Cheannfort Colette Quinn - Cur i Láthair ar Rannpháirtíocht Óige

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána
• Ó thaobh Póilíneachta Paindéime de, leanann an AGS ag feidhmiú ar na prionsabail a 

bhaineann le Rannpháirtíocht, Mínigh, Spreagadh agus Forghníomhú.
• Aonaid Ord Poiblí á n-imscaradh ag an deireadh seachtaine ar bhonn ragoibre
• Tuarascáil an Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána (AGS)
 • Pléadh an tuarascáil, tagairt don ardú i dtuairiscí mí-úsáide teaghlaigh le linn an   

 Ghlas Dúin. Tá foirne Comhordaithe um Dhrochúsáid Teaghlaigh curtha i bhfeidhm  
 i ngach Rannán.

• Tuarascáil an Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
(DCC) Brendan Kenny

• Dréachtstraitéis um Iompar Frithshóisialta – Cur i Láthair le Michael Clarke,
 Bainisteoir Tithíochta Limistéir, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - Forbhreathnú 

mionsonraithe tugtha, ag clúdach cumhachtaí dlíthiúla, cosc, idirghabháil luath, 
láimhseáil gearán, forfheidhmiú agus infheistíocht i seachadadh straitéise.

• Cleachtas Aisiríoch – Cur i Láthair ag an Sáirsint Martin Moloney, An
 An Garda Síochána (AGS) - Chlúdaigh an cur i láthair cleachtais agus próisis, 

comhthéacs stairiúil, caidreamh pobail, idirghabháil, cláir atreoraithe agus samhlacha 
agus taithí Cleachtais Aisiríoch Tíortha eile.

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána - Staitisticí ar catagóirí 
coireachta éagsúla curtha ar fáil. Infheictheacht an Gharda Síochána agus 
Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara pléite.

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána
• Tuarascáil an Leas-Phríomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

• Iompórtáil Neamhdhleathach Drugaí trí Chalafort Bhaile Átha Cliath – Cur i Láthair 
ag Tom Talbot, Ceann Custaim & Donnchadh Breathnach, Ceann Oibríochtaí 
Forfheidhmithe Custaim

• Tuarascáil an Choimisinéara Cúnta, An Garda Síochána (AGS)
• Tuarascáil an Bhainisteora Feidhmiúcháin, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

(DCC)

DÁTA 
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Comhchoiste Póilíneachta Chathair
Bhaile Átha Cliath ar lean
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24 Feabhra

28 Aibreán

27 Eanáir • SICAP
 • Éileamh Airgeadais Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE).
 • Athbhreithniú Dheireadh na Bliana 2020 agus Pleananna Bliantúla 2021
• Maoiniú Deontais LCDC
 • Babhta 2 den Chlár Feabhsaithe Pobail (CEP).
 • Babhta 2 de Chiste Éigeandála COVID19
 • Éire Shláintiúil (HI) Ciste Athléimneachta Pobail (CRF)
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB) An Ciste um   

 Mhíbhuntáiste Oideachais a Mhaolú (MAEDF)
• Straitéis Chomhtháthaithe CCDnG

• SICAP
 • European Social Fund (ESF) Financial Claim
 • End of Year 2021 Review and Annual Plans 2021 
• LCDC Grant Funding 
 • Community Enhancement Programme (CEP) Round 2
 • COVID19 Emergency Fund Round 2
 • Healthy Ireland (HI) Community Resilience Fund (CRF)
 • City of Dublin Education and Training Board (CDETB) Mitigating Against    

 Educational Disadvantage Fund (MAEDF)
• DCC Integration Strategy

• SICAP
 • Athbhreithniú Dheireadh na Bliana 2020 agus Pleananna Bliantúla 2021
• Maoiniú Deontais LCDC
 • Babhta 2 den Chlár Feabhsaithe Pobail (CEP).
 • Babhta 2 de Chiste Éigeandála COVID19
 • Éire Shláintiúil (HI) Ciste Athléimneachta Pobail (CRF)
• Straitéis Chomhtháthaithe CCDnG
• Plean Gníomhaíochta an PÁEP/CFPÁ 2021

• Maoiniú Deontais LCDC
 • Babhta 2 den Chlár Feabhsaithe Pobail (CEP).
 • Babhta 2 de Chiste Éigeandála COVID19
 • Clár Éire Shláintiúil
• Straitéis Chomhtháthaithe CCDnG
• Comhairle na nÓg
• Fóram Comhairliúcháin Inse Chór Chill Mhaighneann
• Plean Gníomhaíochta LCDC 2021

Baill na hEarnála Poiblí 

An Clr. Carolyn Moore, Dochtúir Teaghlaigh
An Clr. Tara Deacy, SD
An Clr. Racheal Batten, FF
An Clr. Colm O’Rourke, FG
An Clr. Noeleen Reilly, Neamhpháirtí
Brendan Kenny, Leas-Phríomhfheidhmeannach, 
CCDnG
Greg Swift, Ceannaire OFÁ 
Martina Queally, FSS Theas agus Oirdheisceart
Blake Hodkinson, Bord Oideachais agus Oiliúna 
Chathair Bhaile Átha Cliath

Baill ón Earnáil Phríobháideach

Anne Fitzgerald, Comhpháirtíocht Bhaile Formaid
Paul Rogers, Comhpháirtíocht an Tuaiscirt
Sandra Dillon, Líonra Féinmharaithe Fhionnghlaise
Michelle Murphy, Ceartas Sóisialta Éireann
Kelley Bermingham, Iontaobhas Uíbh Eachach - ó Chruinniú 
an LCDC i Meán Fómhair 2020
Anne Talbot, Margadh Pháirc Bushy
Karen Smollen, SIPTU/Comhairle na gCeardchumann, Baile 
Átha Cliath
Deiric O’Broin, NorDubCo
Dr Sarah Miller, Ionad Athfhionnachtana, Baile Munna
Paula Galvin, Comhairleoirí Pleanála Cairte McCutcheon 
Halley

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair Bhaile 
Átha Cliath (LCDC)
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29 Meán Fómhair

24 Samhain

• SICAP
 • Athbhreithniú Lár an Chláir
• Maoiniú Deontais LCDC
 • Clár Feabhsaithe Pobail (CEP)
 • Babhta 2 de Chiste Éigeandála COVID19
 • Scéim Deontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta (Ciste na gCuntas Díomhaoin)
• Clár Éire Shláintiúil
• Straitéis Chomhtháthaithe CCDnG
• Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla agus Clubanna Post
• Clár a Thacaíonn le Daoine Breacaosta CCBÁC
• PÁEP 2022-2028

• Ballraíocht an LCDC
• SICAP
 • Pleananna Bliantúla do 2022
 • Cás-Staidéir
• Maoiniú Deontais LCDC
 • Clár Feabhsaithe Pobail (CEP)
 • Babhta 2 de Chiste Éigeandála COVID19
 • Scéim Deontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta (Ciste na gCuntas Díomhaoin)
• Straitéis Leasaithe a Thacaíonn le Daoine Breacaosta
• Clár Éire Shláintiúil
• Clár Pobail Shláintiúla Sláintecare (SHCP)
• An tSeachtain um Chuimsiú agus Imeascadh CCBÁC
• Treoirlínte don PÁEP 2022-2028

30 Meitheamh • SICAP
 • Athbhreithniú Lár na Bliana
 • Cás-Staidéir
• Maoiniú Deontais LCDC
 • Clár Feabhsaithe Pobail (CEP)
• Clár Éire Shláintiúil
• Straitéis Chomhtháthaithe CCDnG
• Fóram Réigiúnach Scileanna Bhaile Átha Cliath
• Líonra Chathair Foghlama Bhaile Átha Cliath
• Iarratas ar Ghradam Fhéile & UNESCO
• PÁEP 2022-2028

DÁTA 
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Bronnadh Saoirse Oinigh na Cathrach ar an Dr Tony Holohan mar aitheantas ar an méid 
mór a rinne sé do Chathair Bhaile Átha Cliath agus don Stát maidir lena sheirbhís do 
Shláinte Phoiblí le linn COVID-19.

Mar aitheantas orthu siúd a bhí ag obair i seirbhísí túslíne le linn COVID-19, bhronn an 
tArdmhéara Hazel Chu Gradam an Ardmhéara sna catagóirí seo a leanas:
•  Eanáir 2021, Catagóir Miondíola
•  Feabhra 2021, Catagóir Foirne Leighis Ospidéil
•  Márta 2021, Catagóir na Seirbhísí Éigeandála
•  Aibreán 2021, Catagóir Óige
•  Bealtaine 2021, Catagóir Pobail

Chuir an tArdmhéara Alison Gilliland fáilte roimh Oilimpigh agus Parailimpeacha Bhaile 
Átha Cliath Emmet Brennan, Kellie Harrington, Ellen Keane, Eimear Lambe, Nhat Nguyen 
agus a gcóitseálaithe chuig Teach an Ard-Mhéara ar ócáidí ar leith chun comhghairdeas a 
dhéanamh leo ar son na Cathrach.

Deich mBliana de Chuimhneacháin
Ar an 8 Iúil 2021, chuir an tArdmhéara Alison Gilliland fáilte roimh an Taoiseach Micheál 
Martin, an Tánaiste Leo Varadkar agus an tAire Catherine Martin, an tAire Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chuig Teach an Ard-Mhéara chun 100 bliain 
den Sos cogaidh a chomóradh ar comhaontaíodh é. i dTeach an Ard-Mhéara ar 8 Iúil 1921.

Ar 8 Nollaig 2021, chuir an tArdmhéara Alison Gilliland fáilte roimh an Staraí Cónaithe de 
chuid Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath Cormac Moore chuig Seomra Líníochta 
Theach an Ard-Mhéara le haghaidh léachta ar líne a craoladh ón seomra inar tharla 
Díospóireacht na Comh-Aireachta ar an gConradh Angla-Éireannach ar an 8 Nollaig 1921.

Ionadaíocht Áitiúil/
Ceannaireacht 
Shibhialta

Tháinig Clár na dToghthóirí do 2021-2022 i bhfeidhm an 15 Feabhra 2021 agus bhí líon 
iomlán de 350,826 toghthóir ar an gClár Deiridh.
 
Táirgeadh Clár Forlíontach do Fhothoghchán Chuan Bhaile Átha Cliath Theas, a cuireadh 
san iomaíocht ar an 8 Iúil 2021. Bhí 892 toghthóir san fhorlíonadh don chlár.

Rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maoirsiú ar chur i bhfeidhm an iarratais 
Votáil.ie. Déanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tseirbhís chomhroinnte seo 
a bhainistiú agus a riar thar ceann na gceithre Údarás Clárúcháin i mBaile Átha Cliath. 
Soláthraíonn sé bunachar sonraí láraithe aonair de thoghthóirí, a ndéanann údaráis áitiúla 
bainistiú agus cothabháil ar a gcláir toghchán féin laistigh de.

Bunaíodh Bord Tionscadal an Chórais um Chlárú Toghcháin don Rialtas Áitiúil in 2021 
agus é mar chuspóir aige Córas Comhroinnte um Chlárú Toghthóirí ar Líne a sholáthar.

Toghchóras

Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh
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Beidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, mar phríomhúdarás, freagrach as an 
Tionscadal LGERS a sheachadadh thar ceann na hearnála Rialtais Áitiúil.

Is é aidhm an tionscadail seo córas clárúcháin nua-aimseartha inrochtana, inscálaithe 
agus slán a sholáthar a sholáthraíonn faisnéis chruinn toghcháin do vótálaithe agus do 
dhaoine eile atá páirteach sa phróiseas toghcháin. Caithfidh an córas tacú le hionracas 
an phróisis toghcháin, seachadadh a dhéanamh ar na hathruithe ábhartha ar an gClár 
Náisiúnta um Athchóiriú Toghcháin agus a bheith riartha go héasca ag údaráis áitiúla.

Cuirfidh an réiteach atá molta ar chumas na n-údarás áitiúil a ról reachtúil mar Údaráis 
Chlárúcháin a chomhlíonadh, saoráid a sholáthar do thoghthóirí a gcuid sonraí a sheiceáil 
agus an rogha a bheith acu freisin a gcuid sonraí a chlárú agus a nuashonrú ar líne. 
Caithfidh an réiteach a bheith inoiriúnaithe agus freagrúil do riachtanais agus roghanna 
custaiméirí amach anseo, athruithe sa teicneolaíocht agus athruithe reachtaíochta a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Mar is amhlaidh le gach gné den phróiseas toghcháin, tá sé 
ríthábhachtach go gcoinneoidh sé muinín an phobail, go bhfuil sé i dtimpeallacht shlán, go 
seasfaidh sé d’iniúchadh poiblí agus gur féidir é a chothabháil go héasca thar am.

Rinne an Oifig Caidrimh Meán bainistiú
•  Níos mó ná 2,000 ceist ó na meáin
•  210 preaseisiúint ar raon éagsúil ábhar
•  113 fógra nuachtáin ag clúdach fógraí reachtúla, feachtais faisnéise poiblí agus cur 

chun cinn imeachtaí agus d’oibrigh sé le daoine eile chun níos mó ná 60 feachtas 
a chur chun cinn lena n-áirítear: Tá do chathair ag fanacht, Is Féidir Linn Baile Átha 
Cliath Arís, Ith na Sráideanna, #CircleCity, Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 
agus Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath.

Tháinig an Grúpa Cumarsáide, ar a bhfuil ionadaithe ó ar fud na Comhairle Cathrach, le 
chéile uair sa mhí chun eolas a thabhairt dá chéile ar ghníomhaíochtaí agus chun eolais a 
roinnt ar thionscadail agus ar thionscnaimh.

Tionscadal 
Córas Clárúcháin 
Toghcháin an 
Rialtais Áitiúil 
(LGERS).

Caidreamh Meán

Baineadh úsáid rathúil as teicneolaíocht faisnéise chun óstáil agus bainistiú a dhéanamh 
ar chruinnithe cianda agus hibrideacha den Chomhairle Cathrach, den Ghrúpa Beartais 
Chorparáidigh, den Ghrúpa Bainistíochta Sinsearach, de Cheannairí Grúpa, de Choiste na 
mBan agus den Choiste Prótacail in 2021.

Forbraíodh Clár Oiliúna cuimsitheach do Chomhairleoirí a chlúdaigh réimsí mar Shlándáil 
Phearsanta & Feasacht ar Shábháilteacht, Scileanna Meán Sóisialta, Feasacht ar Néaltrú 
agus Athléimneacht in Oifigí Poiblí. Soláthraíonn an Clár deiseanna do Chomhairleoirí 
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach i réimsí a bhaineann go díreach le ról an Údaráis Áitiúil.

Táirgeadh Sraith Físeáin “The Women in Politics”, a leagann béim ar an gcaoi a bhfuil sé 
mar Chomhairleoir baineann in Éirinn inniu. Sa tsraith beidh Comhairleoirí ó Choiste na 
mBan de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a phléann a róil, na cúiseanna ar 
tháinig siad isteach sa pholaitíocht agus na dúshláin agus na hathruithe atá feicthe acu.

Tacaíocht do 
Chomhaltaí Tofa
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Lean láithreán gréasáin dublincity.ie de bheith ina chéad phointe teagmhála tábhachtach 
do dhaoine chun rochtain a fháil ar ár seirbhísí. Tháinig thart ar 2 mhilliún cuairteoir ar an 
suíomh Gréasáin (54% trí ghléas soghluaiste), 6.5 milliún amharc ar leathanaigh agus os 
cionn 400,000 íoslódálacha.

Leanaimid de bheith ag glacadh le cur chuige soghluaiste den chéad uair in éineacht le 
feidhmiúlacht chuardaigh iomasach an tsuímh Ghréasáin ag cinntiú go mbíonn eispéireas 
i bhfad níos freagraí ag daoine ar dublincity.ie agus go bhfaighidh siad rochtain ar an 
t-eolais a theastaíonn uathu aon uair agus áit ar bith is mian leo.

Cruthaíodh mionláithreán, arna óstáil ar www.dublincitydevelopmentplan.ie chun faisnéis 
dhomhain a sholáthar ar an Dréachtphlean Forbartha nua agus ar an gcomhairliúchán 
gaolmhar.

Rinne an tAonad Cumarsáide bainistiú ar na ceithre chainéal meán sóisialta corparáide le 
líon comhleanúnach de níos mó ná 143,000 agus chruthaigh sé roinnt foirmeacha ar líne 
le go bhféadfadh daoine rochtain a fháil ar sheirbhísí ar nós Tionscnamh na Cathrach Beo, 
leabhair chomhbhróin ar líne agus iarratais ar sheirbhís tráchta.

Cumarsáid

Roinn an Phríomhfheidhmeannaigh ar lean
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Ar an meán, rinneadh 150 Iarratas ar Thithíocht Shóisialta a mheasúnú agus a chruthú 
in aghaidh na seachtaine agus cuireadh pacáistí ÍCT ar fáil dóibh siúd a bhí i dteideal 
tacaíocht tithíochta sóisialta. Leithdháileadh 2,027 aonad san iomlán.
Soláthraíonn cur i bhfeidhm Mol na Saoránach tairseach nua ar líne d’iarratasóirí chun a 
n-iarratas a nuashonrú in éineacht le seirbhís bunaithe ar an nguthán a fhreagraíonn do 
thart ar 1,000 go 1,300 glao gutháin in aghaidh na seachtaine.

Shainaithin an Measúnú Riachtanas Tithíochta Sóisialta bliantúil don bhliain 2021 breis 
agus 13,000 iarratasóir aonair ar thithíocht, ag iarraidh go rachadh siad i dteagmháil leis 
an Rannóg Leithdháilte agus Aistrithe le comhairle a chur ar an ngá leanúnach atá acu le 
tacaíocht tithíochta sóisialta.

B’ionann fáltais chíosa Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus €93.2 milliún in 2021, 
méadú €2.35 milliún ar an mbliain roimhe sin. Tá méadú €17.5 milliún tagtha ar fháltais le 
cúig bliana anuas agus in 2021, sháraigh fáltais an muirear dochair don chéad uair le níos 
mó ná cúig bliana.
• Is iarmhéid creidmheasa/soiléir nó riaráistí beaga iad thart ar 70% de 25,024 tionónta
• Déanann foireann bainistíochta riaráistí monatóireacht ar 30% de na cuntais, agus é 

mar aidhm rannpháirtíocht a chinntiú maidir le comhaontuithe athsceidealaithe
• Eisíodh 114 rabhadh Tionóntachta do thionóntaí a bhí i riaráiste
• Rinne 20 tionónta comhaontuithe athsceidealaithe
• Cuireadh 94 tionónta ar aghaidh chuig an Roinn Dlí chun tús a chur le himeachtaí chun 

Measúnú, 
leithdháileadh agus 
aistriú tithíochta

Bainistíocht cíosa 
tithíochta

Folús athchóirithe: 875 Aonad (701 réadmhaoin fholamh de chuid na comhairle agus 174 
éadáil)
Clár Inrochtaineachta Tionóntaí le haghaidh Oiriúnaithe agus Síntí: 81 oiriúnú cithfholcadh; 
17 Rampa; 17 Ardaitheoirí Staighre; 11 Síneadh agus 161 athrú níos lú eile.
Oibreacha Feabhsúcháin um Éifeachtúlacht Fuinnimh: 80 réadmhaoin
Freagra Fo-Chomhdhlúthúcháin: Sannadh 499 seoladh ag Cothabháil Pleanáilte do 
chonraitheoirí taise & aerála chun freastal orthu. Astu sin, fuair Cothabháil Pleanáilte 304 
tuairisc tionóntaí i rith na bliana; comhdhéanta de thithe, árasáin agus seanóirí. Sannadh 
gach ceann de na tuarascálacha seo do chonraitheoirí taise & aerála chun freastal orthu 
agus suirbhé a dhéanamh orthu. Cuireadh obair aerála i bhfeidhm i 164 áitreabh aonair 
(61 Teach; 85 Árasán; 18 Seanóirí)

Bhí aeráil imleor i bhfeidhm cheana féin ag líon beag de na réadmhaoine seo a 
tuairiscíodh, ach thuairiscigh siad go raibh fadhbanna leanúnacha taise ann. Tugadh 
cóireáil ionduchtach do 8 réadmhaoin (7 Árasán, 1 Shinsearach), agus cuireadh péint frith-
mhúnla bunaithe air. Tugadh roinnt insliú agus obair taise-dhíonach do na 6 Theach eile (3 
Theach, 2 Áras, 1 Shinsearach).

Ag tús na bliana 2021, d’eagraigh CCDnG go ndéanfaí suirbhé ar choimpléasc Chúirt Chill 
Sheanáin agus go gcuirfí aeráil i bhfeidhm. Sannadh gach ceann de na 29 teaghais a raibh 
cónaí orthu ag an am sin do chonraitheoirí le freastal orthu.

Thosaigh an Chomhairle Cathrach ag déanamh suirbhéireachta ar choimpléasc Theach 
Oliver Bond i dtreo dheireadh na bliana 2021. Sannadh 160 árasán laistigh de Theach 
Oliver Bond do chonraitheoirí aerála i mí na Samhna, le tuarascáil suirbhé le táirgeadh 
ar gach ceann acu agus moltar oibreacha a dhéanamh ina dhiaidh sin. Críochnaíodh 68 
suirbhé agus suiteáladh aeráil i 39 árasán roimh dheireadh na bliana.

Cothabháil agus 
feabhsú aonaid 
tithíochta údaráis 
áitiúil

An Roinn Tithíochta agus 
Seirbhísí Pobail
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Fuair an tSeirbhís um Obair Shóisialta ar Dualgas 3,539 glao le linn 2021, méadú de 656 
glao ar an mbliain roimhe sin.

Bhí 35-40 cás ar an meán ag Oibrithe Sóisialta an ceann agus bhí liosta feithimh ag gach 
foireann. Chuir an Paindéim béim ar roinnt cásanna práinneacha ina gcónaí i dtionóntachtaí 
CCDnG agus d’oibríomar le foireann na hoifige Ceantair chun cabhrú leo sin.

Thosaigh an Rannóg ag glacadh atreoruithe don tSeirbhís Idirghabhála arís i mí Dheireadh 
Fómhair 2021. Mar gheall ar chineál agus ar chastacht an chaoi a gcuirtear an tseirbhís seo 
ar fáil, níorbh fhéidir an tseirbhís seo a sholáthar ar an nguthán le linn an ghlasála.

Fuarthas 674 iarratas ar Fhorais Shóisialta Eisceachtúla in 2021, méadú 78 ar an mbliain 
roimhe sin.

Lean Oibrí Sóisialta Sinsearach ar aghaidh le ról Ionadaí Náisiúnta na nÚdarás Áitiúil san 
Oifig Náisiúnta Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) ag obair 
i gcomhpháirtíocht leis na Gardaí, an tSeirbhís Phromhaidh, TUSLA agus an tSeirbhís 
Phríosúin le sainchúram chun ciontóirí gnéis ardriosca a bhainistiú i. an phobail.

na réadmhaoine a athshealbhú
• Deonaíodh 12 Ordú Sealbhaithe in 2021 agus tá 9 gcinn díobh sin á mbreithniú le 

haghaidh barántas. Fuarthas seilbh fholamh sna trí chás eile.

Chuir paindéim COVID-19 isteach go seismeach ar ghnó, ar thrádáil, ar shlabhraí soláthair 
agus ar infhaighteacht foirne in 2020 agus 2021, rud a d’fhág moilleanna feadh an chláir 
Seachadta Tithíochta. D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an 
straitéis Tithíocht do Chách agus sannadh spriocanna seachadta do Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath don tréimhse 2022 – 2026.

Lean an Roinn Tithíochta ar aghaidh ag forbairt, ag pleanáil agus ag seachadadh clár 
uaillmhianach seachadta tithíochta sóisialta a chinnteoidh go seachadann an Chomhairle 
Cathrach líon suntasach aonad tithíochta sóisialta nua agus athchóirithe. Chun é seo a 
bhaint amach d’úsáid an Chomhairle gach rogha tacaíochta tithíochta agus seachadta a 
bhí ar fáil di chun dul i ngleic leis an ngá práinneach le tithíocht shóisialta agus le heaspa 
dídine sa chathair a chosc agus a thacú.

In 2021 thacaigh an Chomhairle Cathrach le raon Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHB) 
maidir le tithíocht shóisialta a sholáthar trí rochtain a fháil ar dheontais chaipitil ón Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, trí shuíomhanna a sholáthar le haghaidh 
tógála nua, éadáil aonad, aistriú Stoc CCBÁC a bhfuil gá le hathchóiriú agus aonaid ó 
Chuid V. I rith na bliana tugadh cuireadh do CTCanna Léirithe Suime a chur isteach maidir 
le forbairt roinnt láithreán lena n-áirítear Iosta Gulistan, ar an gCuarbhóthar Theas, Sráid 
Halston agus Ascaill Uí Choileáin.

Agus í ag obair i gcomhpháirtíocht leis na Baill Tofa, lean an Chomhairle Cathrach lena 
cuid oibre ar an Tionscnamh Talún Tithíochta chun bainc talún móra a fhorbairt ag Gairdíní 
O’ Devaney agus Bóthar Oscar Traynor do thithíocht tionachta measctha. Thug an Bord 
Pleanála cead pleanála do shuíomh Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh agus táthar ag súil go 
gcuirfear tús leis an obair thógála i R2 2022. I mí na Samhna vótáil Comhairleoirí Cathrach 
Bhaile Átha Cliath i bhfabhar forbairt tithíochta Bhóthar Oscair Thréine. Moladh 853 teach 
san iomlán, a chuimsigh 40% de thithe sóisialta (341 teach), 40% ar cíos ar chostas (341) 
agus 20% de thithe inacmhainne a cheannach (171).

Obair Shóisialta

Tacaíocht don Chlár 
Caipitil Tithíochta

An Roinn Tithíochta agus 
Seirbhísí Pobail are lean
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Is forbairt chónaithe ilchineálach í an fhorbairt a bheartaítear ar shuíomh Bóthar Emmet le 
30% de chóiríocht shóisialta agus 70% de chóiríocht cíosa ar chostas. Tá iarratas pleanála 
á ullmhú ag an bhfoireann deartha le cur faoi bhráid an Bhoird Pleanála in 2022.

Leanadh le húsáid a bhaint as samhail na Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí le linn 2021 
agus bhí torthaí an-dearfacha uirthi. Seachadadh an chéad dá shuíomh faoi mhúnla na 
Comhpháirtíochta Poiblí Príobháidí Tithíochta Sóisialta in 2021, agus rinneadh dul chun 
cinn oibre ar thrí shuíomh eile a aithníodh ag Ascaill Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 9, 
Bóthar Sheangán, Baile Munna agus Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3.

Leanadh le hobair ar na pleananna dearaidh do na trí shuíomh atá aitheanta do 
scéimeanna tithíochta inacmhainne, dhá cheann i mBaile Munna agus ceann eile i Gort na 
Silíní. Thug an fhoireann dearaidh na pleananna chun críche agus cuirfear tús le Cuid 8 i 
R2 2022. Foilsíodh an Bille um Thithíocht Inacmhainne i mí Lúnasa 2021 agus cuireadh an 
Ciste Tithíochta Inacmhainne in ionad an Chiste Seirbhíse Suímh.

Leanadh le Clár Athghiniúna stoc tithíochta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Bhí 
tionchar ag dúshláin a bhaineann le COVID-19 agus slabhraí soláthair ar sheachadadh 
agus chuir siad moill ar sheachadadh scéimeanna ag Gairdíní Uí Dhuibheanna (56 aonad) 
agus Sráid Doiminic (72 aonad) go dtí R2 2022.

In 2021, rinne an Chomhairle Cathrach:
• Tugadh 221 aonad ar ais trí éadálacha
• Maoirseacht a dhéanamh ar chríochnú agus ar thionóntacht 54 aonad ag Gairdíní St 

Theresa
• Críochnaíodh 8 n-aonad ar an tSráid Nua trí mhaoiniú CAS
• Seachadadh agus tionóntaí ar 150 aonad ag Gort an Fhéir, Bóthar Mhullach Íde agus 

iad mar thionóntaí tríd an tsamhail PPP.
• Seachadadh 83 aonad trí scéimeanna CALF
• Fuarthas 93 aonad trí rialacháin phleanála Chuid V

Cuireadh moill ar roinnt forbairtí a bhí le críochnú in 2021 mar gheall ar COVID-19 agus 
déanfar iad a sheachadadh anois in 2022. Ina measc tá Gairdíní Uí Dhuibhne (56), Sráid 
Moss (22), Sean Foster Place (30), Doiminic Sráid (72) agus Corn na Móna (61).

Soláthróidh an Clár Mearthógála Tomhmhéadrach ar cuireadh tús leis in 2019 le 4 fhorbairt 
san iomlán ag tosú ar an láthair 261 aonad faoi lár na bliana 2022. Cuireadh moill ar an 
obair ar Bhóthar Bhun Raite, An Chúlóg (78) mar gheall ar roinnt saincheisteanna agus 
tá siad le bheith críochnaithe anois i R2 2022 mar aon leis na suíomhanna ag Springvale, 
Séipéal Iosóid (71), Sráid Bonham (57) agus Sráid Chorcaí/Sráid Chamber ( 55).

I measc na scéimeanna tógála, a críochnaíodh ag céimeanna éagsúla thar thréimhse an 
chláir caipitil 3 bliana agus ina dhiaidh sin, atá buiséadaithe sa Chlár Caipitil 2022-2024 tá 
tionscadail athghiniúna ag Bailtíní an Chrócaigh (75), Céim 2 de Dheilf (25), Sráid Dorset, 
Baile Átha Cliath 1. (163), Matt Talbot (92), Sráid Dunne (130), Cnoc an Bhunreachta 
(130), Cúirt an Ghleanna (32), Naomh Fionnbarra, An Chabrach (46), Bóthar na 
hOtharlainne, Baile Átha Cliath 8 (38), Lios an Daill, Cromghlinn (180), Cill Donnáin, Dn. 11 
(166); agus Beart 2 Volumetric, Cúirt Cromcastle (Ph1) Baile Átha Cliath 10 (120), Baile na 
Coille, Baile Átha Cliath 5 (36), An Slád Mór (42), Imchuach na Canálach Móire (80), Cúirt 
Chill Rímhinn (43), Belcamp B, Baile Átha Cliath 17 ( 12), Bóthar Rafters, Cromghlinn (45).
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• Tá clár bainte dramhaíola agus seirbhísí rialaithe lotnaidí i bhfeidhm ar gach láithreán 
faoi láthair

• Tá bonneagair tugtha chun críche do 47 nasc nua leictreachais ar thrí shuíomh i 
dTuaisceart Bhaile Átha Cliath

• Tá dhá shuíomh féin-aonraithe shealadacha lena n-áirítear cóiríocht shealadach fós ar 
fáil don Lucht Siúil i gCathair Bhaile Átha Cliath

• Leithdháileadh 19 dteach caighdeánach ar theaghlaigh den Lucht Siúil mar chuid de 
Fhreagairt Covid

• Leithdháileadh 8 dTeach i Scéimeanna Tithíochta Faofa
• Leithdháileadh 9 dteach i gcóiríocht Sonrach don Lucht Siúil
• Tá seirbhísiú déanta ar threalamh sábháilteachta dóiteáin ar gach láithreán, nó tá 

fearas nua curtha ina áit nó á athnuachan. Áirítear leis seo pluideanna dóiteáin, 
múchtóirí dóiteáin (inmheánach/seachtrach), aláraim CO2 agus Deataigh

• Suirbhéanna Coinníollacha Cóiríochta don Lucht Siúil – tá na suirbhéanna ar na 
tithe go léir críochnaithe. Tá iarratas seolta chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann lena mheasúnú

Cóiríocht ar leith don 
Lucht Siúil

Lean an tseirbhís ÍCT ag cur in oiriúint i rith 2021, rud a d’fhág go raibh aga próiseála 
iarratais ÍCT cobhsaí de 2-3 seachtaine ó fuarthas iarratais chomhlánaithe le linn 2021.

Cruthaíodh 1,226 tionóntacht ÍCT nua in iomlán in 2021. Áirítear leis an bhfigiúr seo 166 
faighteoir forlíonta cíosa a d’aistrigh chuig ÍCT le linn na tréimhse céanna. Ag deireadh 
2021 bhí 5,434 tionóntacht ÍCT gníomhach i bhfeidhm.

Leanann infhaighteacht theoranta réadmhaoine inacmhainne ar cíos le dul i bhfeidhm ar 
líon na dtionóntachtaí ÍCT nua.

Bhí méadú ar líon na leasuithe tionóntachta ÍCT a cuireadh i láthair agus próiseáladh 
breis agus 6,700 leasú ar leith. Tá foireann thiomanta bunaithe laistigh de ÍCT chun líon 
méadaithe na leasuithe a bhainistiú.

Léirítear tionchar na paindéime go láidir sna himthosca athraitheacha atá ag go leor dár 
dtionóntaí ÍCT agus is cuid dár n-ualach oibre atá ag dul i méid faoi choinneáil na dtaifead 
tionóntachta HAP atá ann cheana féin.

Clár Íocaíochta 
Cúnaimh Tithíochta 
(HAP).

D’fhonn leanúint ar aghaidh le cigireacht a dhéanamh ar réadmhaoine agus a chinntiú 
gur chomhlíon siad na caighdeáin riachtanacha, leanadh den Chlár Cigireachta Fíorúil a 
d’fhorbair agus a chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i bhfeidhm in 2020 a úsáid 
le linn 2021. Ó lár mhí Iúil ar aghaidh, bhí an Clár Cigireachta Fíorúil seo ar siúl taobh le 
hiniúchtaí fisiceacha ar maoin phríobháideach ar cíos.
I rith na bliana rinneadh cigireacht ar 3,550 teaghais agus fuarthas amach go raibh 2,364 
neamhchomhlíontach ar an gcéad iniúchadh. Rinneadh 3,704 cigireacht san iomlán, lena 
n-áirítear athchigireachtaí, 988 díobh sin fisiceach agus 2,716 iniúchadh fíorúil.

I ngach cás inar aithníodh neamhchomhlíonadh, tugadh faoi ghníomh forfheidhmithe cuí. 
Eisíodh 2,101 Litir Feabhsúcháin ar an iomlán agus seirbheáladh 255 Fógra Feabhsúcháin 
le linn 2021. Níor seirbheáladh aon Fhógraí Toirmisc in 2021. Faoi dheireadh na bliana 
bhí 3,478 áit chónaithe tugtha suas go dtí an caighdeán lena n-áirítear réadmhaoine a 
ndearnadh an chéad chigireacht orthu i gceann eile. bliana, le comhlíonadh bainte amach 
in 2021, rud a fhágann go mbeidh tithe níos sábháilte agus níos sláintiúla ann do na 
daoine aonair agus do na teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu sna réadmhaoine seo.

Caighdeáin a 
fhorfheidhmiú 
san earnáil cíosa 
phríobháidigh

An Roinn Tithíochta agus 
Seirbhísí Pobail are lean
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Lean an Scéim RAS ar aghaidh ag soláthar chun tithíocht shuntasach ardchaighdeáin a 
sholáthar dá 2,500 tionónta thar 815 réadmhaoin ag deireadh na bliana 2021. Rinneadh 
iniúchtaí trí phróiseas cumaisc de chuairteanna cianda agus ar an láthair.
Rinneadh 157 Conradh a athnuachan in 2021 ar feadh 6 bliana eile.

Lean íocaíochtaí Forlíonta Cíosa do thionóntaí a bhfuil cónaí orthu i réadmhaoin atá 
maoinithe faoin Scéim Cúnaimh Chaipitil agus arna mbainistiú ag Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta ag ardú in 2021 go dtí beagnach 1,500.

Aistríodh na sonraí RAS go léir go rathúil chuig córas tithíochta na Roinne, OHMS agus 
glanadh go hiomlán iad chun ullmhú do thabhairt isteach an chórais tithíochta nua in 
2022/2023.

• Rinneadh athchóiriú ar 34 cuan stad ar dhá shuíomh faoin gClár Cóiríochta don Lucht 
Siúil 2019-2024.

• Leithdháileadh 17 ndeontas Carbhán Éigeandála
• Tá cead pleanála tugtha do thrí theach nua do Thaistealaithe Sonracha i nGrúpscéim 

Tithíochta Avila

• Fuarthas 254 Iarratas ar an Scéim Iasachta Tí de chuid Rebuilding Ireland in 2021
• Eisíodh 81 morgáiste ar luach €15,933,623
• Fuarthas 46 Iarratas ar an Scéim Ceannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí, agus 

chríochnaigh 18 tionónta an teach a cheannach faoin Scéim seo.

Íocadh amach iomlán de 1,158 deontas ar luach €8,471,548 trasna na Scéime Oiriúnaithe 
Tithe, na Scéime Áiseanna Soghluaisteachta agus na scéimeanna deontais Cúnaimh 
Tithíochta do Dhaoine Scothaosta. Faomhadh 799 iarratas eile ar luach thart ar 
€6,731,979.

Ag deireadh mhí na Nollag 2021, bhí 802 teaghlach i gcóiríocht éigeandála (EA). Ar an 
drochuair is méadú é seo de 60 teaghlach ar thús na bliana, ach fós féin is dul chun 
cinn suntasach é i gcomparáid leis an mbuaic de dhaoine gan dídean (1,367 teaghlach 
i gcóiríocht éigeandála in 2018). Bhí 114 teaghlach in óstáin i mí na Nollag 2021, laghdú 
87% ar an mbuaicfhigiúr (871 i Márta 2017). Bhí 3,133 duine fásta singil san ÚO ag 
deireadh mhí na Nollag 2021, méadú 79 i gcomparáid le Eanáir 2021. San iomlán thíolaic 
1,827 duine singil seirbhísí do dhaoine gan dídean in 2021, méadú 167 ar an líon a tháinig 
i láthair in 2020.

Bhí an DRHE & FSS i gceannas ar fhreagairt dhian ilghníomhaireachta i gcomhpháirtíocht 
le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus le gach soláthraí seirbhísí do dhaoine gan 
dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath, a bhí dírithe go príomha ar leathadh COVID19 i measc 
daoine gan dídean a laghdú. Mar thoradh air sin, tá an ráta leitheadúlachta deimhneach 
COVID ar fud sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean Bhaile Átha Cliath fós íseal ag 2.67%, 
i gcomparáid le mar shampla an ráta leitheadúlachta do Dhaoine gan Dídean i bPáras 
de 52% (Roederer, Thomas, et al. daoine gan dídean i bPáras na Fraince: staidéar 
trasghearrtha” The Lancet Public Health (2021) Amhail an 31 Nollaig, bhí 544 cás carnach 
deimhnithe laistigh de Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean Bhaile Átha Cliath.

Tharla dhá chomhaireamh daoine a chodlaíonn amuigh i réigiún Bhaile Átha Cliath in 
2021 (Aibreán agus Deireadh Fómhair). Léiríodh sa dá chomhaireamh laghdú ar an líon 

RAS agus Clár 
Léasaithe Sóisialta

Iasachtaí Tithíochta 
agus Ceannach 
Tionónta

Deontais Tithíochta

Seirbhísí do Dhaoine 
gan Dídean
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Chun ár leanúnachas seirbhíse agus tacaíochta do ghrúpaí pobail agus deonacha 
a choinneáil, cuireadh ár bpróiseas riaracháin Scéim Deontas Pobail in oiriúint chun 
iarratasóirí a aithint a raibh gníomhaíochtaí, tionscadail, seirbhísí agus imeachtaí acu 
a chomhlíon riachtanais sláinte poiblí. Luach iomlán de €585,375 trasna an deontais 
faomhadh scéimeanna.

In 2021 reáchtáil Comhairle na nÓg Chathair Bhaile Átha Cliath 10 gcruinniú iomlána 
agus 20 cruinniú foghrúpa. Dhírigh an Chomhairle ar cheisteanna na féiniúlachta 
LGBTQIA+ agus d’fhorbair sí gealltanas LGBTQIA+ agus pacáiste acmhainní faisnéise. 
Thug an Chomhairle meantóireacht freisin do cheathrar daoine óga ó Pavee Point a bhí 
i dteagmháil le cathaoirleach Choiste na mBan, an tArdmhéara agus an tAire Roderic 
O’Gorman TD Baill na Comhairle freisin:
•  Ionchurtha i nDréachtphlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2022-2028
•  Chuathas i gcomhairle ar straitéis lánpháirtithe CCDnG
•  Seachadadh Ceardlanna Focal Labhartha Ealaín na nÓg

Bhí CCB Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath ar siúl i mí na Samhna. I R4 2021 
rinneadh coimisiúnú ar thaighde neamhspleách ar Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara 
leis an gComhairle le torthaí agus dréacht-staidéar sceidealta do R2, 2022.

Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath isteach socruithe nua chun an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí a óstáil trí CLS le hIonad Oibrithe Deonacha Chathair Bhaile 
Átha Cliath in 2020/21 agus sholáthair sí tacaíocht airgeadais chun post Oibrí Tionscadail 
a bhunú. Méadaíodh ballraíocht an PPN go mór in 2021 chun dhá ghrúpa ionadaíocha 
téamacha ar imircigh agus daoine faoi mhíchumas a chuimsiú. Tá ballraíocht de PPN 
Chathair Bhaile Átha Cliath ag teastáil anois mar chuid de na critéir cháilitheachta do 
mhaoiniú deontais uile an LCDC.

Tar éis clár fairsing rannpháirtíochta agus comhairliúcháin ghlac an Chomhairle Cathrach 
go foirmiúil le Creat i dtreo Straitéise Comhtháthaithe agus Idirchultúrtha do Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath 2021-2025. Lean obair leantach ar aghaidh in 2021 chun 
Pobal Cleachtais a fhorbairt i measc Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath mar réamhtheachtaí 
do thograí atá á bhforbairt, i gcomhpháirtíocht le hOifig Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe 
um Imirce (IOM) Éire, d’Fhóram Imirceach i mBaile Átha Cliath. Chuir an Chomhairle 

Cuimsiú Sóisialta 
agus Comhtháthú

a chodlaíonn amuigh faoin aer, ó 125 in Aibreán go 94 i mí Dheireadh Fómhair 2021. Ba 
Éireannaigh iad a bhformhór, fir, agus idir 26-45 bliain d’aois agus bhí áirithint oscailte 
ag 35% acu do chóiríocht éigeandála. ar an oíche chéanna dá rannpháirtíocht. Tá obair 
leanúnach ar siúl chun caighdeán na cóiríochta éigeandála a fheabhsú agus tá dlúth-
chomhoibriú le FSS chun tacaíochtaí a bhrostú do theaghlaigh atá gan dídean.

Cabhraíonn Oifigigh Tacaíochta Tithíochta an DRHE mar aon lenár bhfoireann Aimsitheoirí 
Áite agus foireann NGO le teaghlaigh bogadh amach as cóiríocht éigeandála. Cruthaíodh 
2,516 tionóntacht ÍCT do Dhaoine gan Dídean in 2021

Príomhthosaíocht is ea tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh atá gan 
dídean. Chun cabhrú lena chinntiú go bhfuil na seirbhísí do dhaoine gan dídean a chuirtear 
ar fáil ar ardchaighdeán, tá Caighdeáin forbartha ag Feidhmeannacht Easpa Dídine 
Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) do Sholáthraithe Cóiríochta Práinne Príobháidí thar 
ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

An Roinn Tithíochta agus 
Seirbhísí Pobail are lean
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I rith 2021 tháinig na cúig Fheidhmitheoir Cláir SICAP (PIanna) le chéile agus sháraigh 
siad a bPríomhtháscairí Feidhmíochta bliantúla, le buiséad foriomlán de €5.4 milliún don 
Chathair.

Cheadaigh CFPÁ Chathair Bhaile Átha Cliath maoiniú de €212,306 faoin gClár 
Feabhsaithe Pobail 2021 do 15 ghrúpa i mí an Mheithimh 2021. I R4 2021 leithdháileadh 
€424,612 ar Chathair Bhaile Átha Cliath faoi mhaoiniú Bhabhta 2 CEP 2021, a 
athainmníodh mar an Ciste Gníomhaíochtaí Pobail.

Leithdháileadh €117,246 ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoin dara babhta den 
Chiste Éigeandála COVID-19. Rinneadh íocaíochtaí leis na 173 grúpa ar éirigh leo i R3 
agus 4, 2021.

Leithdháileadh €98,059.98 ar an LCDC faoin Scéim Deontas Caipitil d’Fhiontair Shóisialta 
2021 (Ciste na gCuntas Díomhaoin). Fuarthas 36 iarratas san iomlán ar mhaoiniú deontais 
agus deimhníodh 34 a bheith incháilithe. Ba é an tsuim a bhí á lorg ag iarratais incháilithe 
ná beagnach €337,000. Cuireadh liosta de na tionscadail incháilithe a moladh ar ais chuig 
DRCD le hathbhreithniú agus le faomhadh.

D’éirigh leis an LCDC €246,050 a fháil faoin gCiste Éire Shláintiúil agus an Ciste Meabhair-
Shláinte Pobail 2019-2021. Rinneadh gníomhartha Éire Shláintiúil faoi pharaiméadair 
shainithe FSS a fhorghníomhú go rathúil ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath in 2021. 
In 2021 leithdháileadh €107,560 ar CCBÁC faoin gCiste um Athléimneacht na bPobal 
Coinnigh Folláin (CRF) chun tacú le príomhghníomhartha. Leithdháileadh maoiniú breise 
faoin gClár Éire Shláintiúil trí Chistí Meabhair-Shláinte an Phobail (€30k) agus na Cistí 
Rannpháirtíochta Pobail (€22.5k) go rathúil faoi ghníomhaíochtaí an chláir HI.

Ar an 19 Lúnasa 2021 d’fhógair an tArdmhéara Gilliland go foirmiúil go raibh Baile 
Átha Cliath tar éis dul isteach i gComhpháirtíocht WHO um Chathracha Sláintiúla. Mar 
chathair chomhpháirtíochta, aontaíonn an Chomhairle plean forfheidhmithe a fhorbairt 
chun tacú leis an gcuspóir beartais comhaontaithe um Shoghluaisteacht Sábháilte agus 
Ghníomhach.

D’aontaigh an CFPÁ leis an Roinn Sláinte maidir le tosú agus cur i bhfeidhm an Chláir 
um Phobail Shláintiúla um Chúram Sláinte (SHCP) faoi CLS. Tá ceithre Réimse Clár um 
Phobail Shláintiúla Sláintecare aontaithe do Bhaile Átha Cliath agus ceapfar Oifigeach 
Forbartha Áitiúil SCHP (LDO) do gach ceann díobh tar éis feachtas earcaíochta a 
osclaíodh i mí na Nollag 2021. Déanann an CLS foráil do mhaoiniú ilbhliantúil le haghaidh 
soláthar foirne, caiteachas cláir agus a Ciste Feabhsaithe Pobail tiomnaithe. Is ionann an 
chéad tráinse tarraingthe anuas i mí na Nollag 2021 agus €1.5m agus áirítear leis €1m 
de dheontais ón gCiste Feabhsaithe Pobail iníoctha i gcoinne tograí mionsonraithe le 
haghaidh caiteachais a rinneadh leis an Roinn Sláinte.

Cathrach tús le hobair le UN IOM chun taithí imirceach ar Bhaile Átha Cliath a mheas.

Rinne clár Sheachtain Cuimsithe agus Imeasctha CCBÁC gníomhaíochtaí pearsanta agus 
ar líne a chumasc agus coimeádadh agus osclaíodh é go déanach in 2021 le seoladh 
foirmiúil i Halla na Cathrach ag Ardmhéara CCBÁC. Tá suíomh Gréasáin tiomnaithe 
á chothabháil chun sonraí a óstáil agus chun deis a thabhairt do mhalartú leanúnach 
faisnéise agus gníomhaíochta, féach anseo: www.dublincityinclusion.ie 

Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil, 
lena n-áirítear 
tagairt do chur i 
bhfeidhm agus/
nó athbhreithniú 
ar Phlean Áitiúil 
Eacnamaíochta 
agus Pobail Chathair 
Bhaile Átha Cliath
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Cuireadh Seirbhís Leasa Ainmhithe nua ar bun i mí an Mhárta 2021 in ionad na Seirbhíse 
um Rialú Capall agus Madraí a bhí ann roimhe seo.
• Tá Bainisteoir Oibríochtaí, Cigire Sealadach agus beirt Mhaor Madraí sealadacha i 

bhfeidhm faoi láthair ag soláthar seirbhísí do Dhídean Madraí agus Póna Capall don 
chathair.

• Conraitheoir gearrthéarmach nua i bhfeidhm chun Seirbhís Dídean Madraí a sholáthar 
don Chomhairle Cathrach

• Tá trealamh nua lena n-áirítear feithiclí daingnithe
• Tá seirbhís éigeandála deireadh seachtaine agus tráthnóna teoranta agus líne 

chabhrach éigeandála ar fáil freisin
• Tacaíonn an tseirbhís freisin le heagraíochtaí leasa ainmhithe a sholáthraíonn seirbhísí 

i gceantar Bhaile Átha Cliath

An tSeirbhís Leasa 
Ainmhithe

Chuir Rannóg na bhFoirgneamh Contúirteacha seirbhís 24 uair an chloig gan bhriseadh ar 
fáil le linn 2021.
Eisíodh 32 Fógra DB (DB1: 30 agus DB2: 2)
IMEACHTAÍ OIBREACHA EISCEACHTÚLA &/NÓ CAITEACHAS: Gníomh SS mar gheall 
ar fhaillí agus fíor-dhrochbhail agus gan mórán freagra/gan freagra ar bith ó úinéirí áitribh 
ag 1/1a & 4a/b Ardán Brainboro D8. Cuireadh tús le hoibreacha sábháilteacha HDL 
Conraitheoir i mí Dheireadh Fómhair 2021 agus críochnaíodh na hoibreacha go luath in 
2022.

Rinneadh athbhreithniú ar Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta de chuid 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2021 chun athruithe breise ar struchtúr agus 
ar sholáthar ag an leibhéal náisiúnta a chur san áireamh. Cuireadh tús leis an gclár um 
Thithe Sláintiúla a Thacaíonn le Daoine Breacaosta in 2021 agus tá Comhordaitheoir Cláir 
bunaithe anois leis an gComhairle Cathrach. Tá an Clár á thriail i gceantar Bhaile Átha 
Cliath 8 le sprioc de 500 rannpháirtí in 2021.

Sábháilteacht 
Struchtúr & Áiteanna

An Roinn Tithíochta agus 
Seirbhísí Pobail are lean
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Soláthraíonn Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (DFB) seirbhísí tosaigh Dóiteáin-EMS 
agus Tarrthála ó 14 stáisiún (12 lánaimseartha agus 2 stáisiún coinnithe) atá lonnaithe go 
straitéiseach ar fud Chathair agus Chontae Bhaile Átha Cliath, réigiún le daonra os cionn 
1.35 milliún agus a chlúdaíonn achar 921.7km2. .
Ba í 2021 an bhliain is gnóthaí ar taifead d’Ionad Cumarsáide an Réigiúin Thoir (ERCC) 
a phróiseálann glaonna éigeandála dóiteáin agus otharchairr do Chathair agus Chontae 
Bhaile Átha Cliath chomh maith le glaonna éigeandála dóiteáin do réigiún an oirthir, 
comhdhéanta de 13 údarás dóiteáin i gCúige Laighean, i gCabhán & i Muineachán 
le 203,494 éigeandála. glaonna a fuarthas. Is ionann é seo agus méadú 16.9% ar 
ghníomhaíocht i gcomparáid le 2020. Arís eile ba í oíche Oíche Shamhna an oíche is 
gnóthaí sa bhliain inar tuairiscíodh 487 glao thar thréimhse ocht n-uaire agus próiseáladh 
91 glaoch sa tréimhse aon uair an chloig idir 18:00 agus 19:00 ag déanamh amhlaidh. an 
uair is gnóthaí den bhliain.

Is Lárionad Sármhaitheasa Creidiúnaithe (ACE) é an ERCC, creidiúnaithe ag an 
Acadamh Idirnáisiúnta um Sheoladh Éigeandála (IAED). In ainneoin na mbrúnna breise 
a bhaineann le hoibriú faoi choinníollacha paindéime, d’éirigh leis an ERCC an próiseas 
athchreidiúnaithe dian a bhainistiú agus stádas ACE a chothabháil don dá bhliain amach 
romhainn.

Oibriú na Seirbhíse 
Dóiteáin

Cabhraíonn an Chosaint Shibhialta leis na seirbhísí éigeandála líne tosaigh le linn tubaistí 
nádúrtha agus/nó mórchúinsí éigeandála agus cuireann sí tacaíocht dara líne ar fáil do 
gach údarás áitiúil sa réigiún i gcás éigeandála. Soláthraíonn an tAonad tacaíocht dara 
líne freisin do Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath.
Le linn 2021, chuir beagnach 350 oibrí deonach 19,587 Uaireanta Deonacha ar fáil (gan 
iarratais ar bhailiú Feisteáin Tástála TCP agus PCR do FSS/DFB san áireamh) mar a 
leanas:
• 702 Iarratas ar Chúnamh
• 567 Iarratas ar COVID-19: Oibríochtaí (Ionad Tástála Othar, Coinní Othar, Trealamh 

Ospidéil, Seachadtaí Cógas, Seirbhís Fuilaistriúcháin, Seachadtaí Bia, Cóimeáil 
Feisteáin Tástála PCR don FSS agus pacáistí PPE do DFB/HSE)

• 102 iarratas ar Imeachtaí Pobail/Spóirt Neamh-COVID: Arás an Uachtarráin, Imeachtaí 
Stáit Oifig na nOibreacha Poiblí, Staid Aviva, Staid Thamhlachta, Barretstown, 
imeachtaí pobail éagsúla

• 8 n-iarratas Cuardaigh agus Aisghabhála
• 15 K9: Iarratais ar Chuardaigh do Dhaoine ar Iarraidh i gContaetha eile
• 6 Bhád Tarrthála: Iarratais ar Chuardach do Dhaoine ar Iarraidh
• 4 Bhád Tarrthála: Iarratais ar Shnámh Farraige

Seachas bunoiliúint, in 2021 ghabh DFB le tuilleadh Oibrithe Deonacha a oiliúint agus a 
dheimhniú i saindhisciplíní éagsúla:
• Úsáid shábháilte TCP
• Oibríochtaí sábháilte le linn COVID-19
• Oiliúint Chumarsáide in UHF, VHF, Tetra, agus Banna Mara
• Oifigigh Chomhlíonta Covid19 a thraenáil
• Bainistíocht Tacaíochta do Theagmhas Criticiúil, Tacaíocht Piara go Piara
• Oiliúint i gCeamaraí Sonóra agus Faoi Uisce nua
• Oiliúint d’Oibreoirí Drone

Is é an caiteachas iomlán ar Chosaint Shibhialta in 2021 ná €1,114,647.

Cosaint Shibhialta

Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath
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Chruthaigh an Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta (NBCO) an Córas Bainistíochta um 
Rialú Foirgníochta (BCMS), chun iarratais ar Theastas Sábháilteachta ó Dhóiteán a chur 
i bhfeidhm ar líne. D’oibrigh DFB go dlúth le NBCO chun cur i bhfeidhm éifeachtach an 
chórais seo i Réigiún Bhaile Átha Cliath a chinntiú. In 2021, fuair agus phróiseáil DFB 
1,310 iarratas ar Theastas Sábháilteachta ó Dhóiteán, ar tháinig 96% díobh trí CBMB.

I rith 2021, lean Oifigigh Coiscthe Dóiteáin le hiarratais a phróiseáil agus iad ag cloí le 
srianta COVID-19 lena chinntiú gur chomhlíonamar oibleagáidí reachtúla na Rialachán um 
Rialú Foirgníochta. Moladh Teastais Sábháilteachta Dóiteáin do roinnt mórfhorbairtí ar fud 
na Cathrach agus an Chontae.

Rinneadh iniúchtaí ar áitribh ar bhonn tosaíochta riosca-bhunaithe chun comhlíonadh 
faoi na rialacháin ábhartha a mheas. Rinneadh measúnú riosca ar gach ceann díobh 
chun comhlíonadh treoirlínte COVID-19 a chinntiú agus chun cigirí a choinneáil sábháilte. 
Glacadh gníomh forfheidhmithe nuair ba ghá chun comhlíonadh a chinntiú agus chun an 
pobal a chosaint.

Próiseálaimid iarratais ar cheadúnais chun breosla a stóráil le díol agus soláthar tráchtála 
ag 227 stór breosla inadhainte, a bhíonn bailí ar feadh trí bliana de ghnáth:
•  Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 69 siopa
•  Comhairle Contae Átha Cliath Theas 59 siopa
•  65 siopa ag Comhairle Contae Fhine Gall
•  Dún Laoghaire Ráth an Dúin 34 siopa

Ba í 2021 an chéad bhliain iomlán de réimeas ceadúnaithe nua le rialacháin nuashonraithe 
a mhéadaigh líon na láithreán a dteastaíonn ceadúnais uathu. Teastaíonn ceadúnas anois 
ó thromlach na suíomhanna a stórálann aon bhreosla leachtaigh nó gásach le díol nó le 
haghaidh soláthar tráchtála. Tá an aighneacht chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas i 
bhfad níos cuimsithí déanta ag rialacháin athbhreithnithe, rud a chuir go mór leis an ualach 
oibre maidir le déileáil le gach iarratas agus é a chur ar aghaidh leis an iarratasóir.

Cosc Dóiteáin

In 2021 chomhordaigh DFB cruinnithe de Ghrúpa Oibre Bainistíochta Géarchéime 
CCDnG, lenar áiríodh athbhreithniú ar an bPlean Bainistíochta Géarchéime, ar an bPlean 
Cumarsáide Géarchéime agus ar Phlean Drochaimsire CCBÁC. Tá an t-athbhreithniú ar 
Phlean Móréigeandála CCBÁC do 2022 agus ar an bPlean Drochaimsire críochnaithe 
anois agus ag fanacht ar fhaomhadh lena bhfoilsiú. Mar gheall ar na srianta a chuir an 
Paindéim COVID-19 i bhfeidhm, tá DFB réamhghníomhach maidir le formáidí fíorúla 
agus cianda a oiriúnú le haghaidh Cleachtaí MEM. Forbraíodh agus tástáladh modhanna 
nua pleanála, cur i gcrích agus faisnéisiú roinnt cleachtaí idirghníomhaireachta ar nós 
imeachtaí Teicniúla, Sibhialta agus Aimsire, ag comhlíonadh freagrachtaí thar ardáin 
iolracha ar líne agus cianchomhordú.

Chuir tabhairt isteach réitigh Teicneolaíochta Faisnéise uasghrádaithe go mór le 
cumas Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (Institiúid O’Brien) oiliúint 
ardchaighdeáin a sholáthar ar líne. Bhí baint mhór aige seo le hoiliúint a chur ar fáil 
d’Aicme Earcaithe 1/2021, a rinneadh ar feadh srianta COVID. Tugadh isteach Clár 
Earcaithe d’Iontrálaithe Nua agus chríochnaigh 36 iarrthóir an clár.
In 2021, bhain an tIonad Oiliúna thart ar 12,446 lá oiliúna amach do phearsanra DFB gan 
oiliúint ar an stáisiún ó theagascóirí DFB a chur san áireamh.

Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ar lean

GNÓTHACHTÁLACHA/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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Cuireadh teachtaireachtaí sábháilteachta dóiteáin chun cinn ar gach ardán meán sóisialta, 
sna meáin chlóite agus ar an raidió. Chuireamar teachtaireacht chomhsheasmhach 
#TestitTuesday ar fáil, agus thugamar freagra ar fhaisnéis a fuarthas tar éis dóiteáin chun 
sábháilteacht a chur chun cinn. Forbraíodh freagairt Sábháilteachta Dóiteáin Pobail tar 
éis roinnt dóiteáin in 2021 maidir le húsáid agus luchtú cadhnraí litiam-ian, a úsáidtear le 
haghaidh E-scútar agus R-rothair.

Soilsíodh níos mó ná 100 foirgneamh/struchtúr i ndath dearg le haghaidh na seachtaine 
sábháilteachta dóiteáin, i dteannta le gníomhaireacht fógraíochta cruthaitheach chun 
feachtas feasachta a fhorbairt ag tacú leis an bhFeachtas ag an Stiúrthóireacht Náisiúnta 
um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála. Taispeánadh é seo ar phainéil/cláir Digi, ar na 
meáin chlóite/sóisialta, ar phictiúrlanna, ar stáisiúin raidió náisiúnta agus áitiúla agus ar 
scáthláin bus ar fud na 4 údarás áitiúil le linn na seachtaine sábháilteachta dóiteáin. Bhí sé 
ar Dhroichead Samuel Beckett freisin, rud a d’eascair rannpháirtíocht ó ghnólachtaí agus 
ón bpobal.
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Coinníodh amanna freagartha agus rátaí briste amach le linn ghlasraí glas COVID-19, 
agus coinníodh bristeacha faoi 2% agus d’fhreastail 90% de na lochtanna a thuairiscigh an 
pobal laistigh de 5 lá oibre. Coinníodh an tseirbhís glao éigeandála ag feidhmiú freisin gan 
aon bhriseadh sa tseirbhís.

Críochnaíodh conradh chun 200 colún coincréite a athsholáthar le colúin oidhreachta. 
Tugadh an próiseas tairisceana don mhórthionscadal uasghrádaithe chun críche in 2021 
agus tá conradh le cur i 2022.

• Bronnadh conradh Bonneagar Siolóige agus cuireadh tús le hoibreacha ar an láthair
• Bronnadh conradh ar an bPríomhshráid i mBéal Maighne agus ar Scéim Ascaill 

Belmayne agus cuireadh tús le hoibreacha ar an láthair
• Réamhdhearadh Droichead Oscailte Iompar Poiblí na Dothra agus dréacht-EIAR 

beagnach críochnaithe. Tá an NTA ag cónascadh an tionscadail seo le tionscadal 
BusConnects.

• Foireann tionscadail Dhroichead Coisithe agus Rothaithe ag Blood Stoney (Sráid 
Fhoirbeis roimhe seo) ag breithniú roghanna chun soláthar droichead nua do choisithe 
agus do rothaithe trasna na Life a chur chun cinn.

• Bronnadh conradh Dearaidh Coisithe agus Rothaíochta Pointe le haghaidh dearadh 
agus táirgeadh Tuarascáil Roghanna

• Cuireadh tús le tógáil ar an láthair le Tionscadal Cheathrú Shráid Grafton Rae 
Clarendon. Tá réamhoibreacha dearaidh ar siúl maidir le scéim feabhsúcháin do 
Cheantar Shráid an Diúic/Shráid Áine agus tá sé beartaithe tús a chur le haighneacht 
phleanála Chuid 8 in 2022.

• Oibreacha Feabhsúcháin Shráid na Life tugtha chun críche agus doiciméid tairisceana 
á n-athbhreithniú le haghaidh eisiúint

Soilsiú Poiblí

Clár Caipitil 
Tacaíochta do 
Bhóithre

Seachadadh clár Oibreacha Bliantúla ar luach €12 Milliún agus cuireadh dromchla nua 
ar 14km de charrbhealach agus athnuachan ar 12km de chosáin chun feabhas a chur ar 
choinníollacha bóithre do gach úsáideoir bóithre.

Réitigh an Chomhairle Cathrach breis agus 7,500 fiosrúchán custaiméara agus iarratas ar 
sheirbhís cothabhála bóithre agus deisíodh agus/nó rinne sí 4,200 fabht agus guaiseacha 
ar an ngréasán bóithre a dheisiú agus/nó a shábháil. Deisíodh 244 fabht agus guaiseacha 
criticiúla agus/nó rinneadh iad a shábháil laistigh de 24 uair ó taifeadadh iad.

Mar chuid den Chlár Cothabhála Geimhridh rinneadh 300 ciliméadar den ghréasán bóithre 
a ghreanadh timpeall 30 uair.

Rinneadh níos mó ná 40,000 iniúchadh ar oscailtí Fóntas agus athchóirithe chun a chinntiú 
go raibh na hoibreacha seo á ndéanamh ar an gcaighdeán riachtanach.

Leanadh le seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar le linn na paindéime COVID19, lena 
n-áirítear freagairt ar theagmhais chriticiúla agus ghuaiseacha ar an ngréasán bóithre agus 
seachadadh leanúnach an phlean cothabhála geimhridh.

Cothabháil & 
Feabhsú Bóithre

An Roinn Comhshaoil agus Iompair

Seirbhísí Bóithre agus Trácht
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Coinníodh na gníomhaíochtaí cothabhála agus práinnfhreagartha go léir ag feidhmiú 
go hiomlán agus deisíodh lochtanna móra ar gach acomhail laistigh de 5 uair, acomhail 
ríthábhachtacha laistigh de 2.5 uair agus lochtanna eile laistigh de lá amháin.
Cothaíodh an t-ionad rialaithe tráchta go rathúil agus foireann 24*7 ann agus dhéileáil na 
hoibreoirí le gach glao éigeandála iar-ama do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Soláthraíodh na tionscadail seo a leanas mar chuid den fhreagairt Soghluaisteachta 
COVID:
• Spás breise a chruthú chun bia amuigh faoin aer a éascú chun go bhféadfaidh 

bialanna agus caiféanna athoscailt. Áiríodh leis seo 20 tógáil cosáin agus 50 
idirghabháil séabra (ag cruthú níos mó ná 2,000 méadar cearnach de spás itheacháin 
lasmuigh). Bhain na hidirghabhálacha seo úsáid as spás bóithre, rud a d’fhág nach 
raibh aon bhaic ar an gcosán reatha.

• Cur i bhfeidhm buan gan trácht ar Shráid San Anna, Sráid Drury, Sráid Liam Theas 
(Carrchlós Shráid an Státchiste go Brown Thomas) agus Cúirt an Dáma i gceantar 
Shráid Grafton.

• Trialacha saor ó thrácht agus comhairliúchán gaolmhar a chur i bhfeidhm ar Shráid 
Chéipil agus ar Shráid na Parlaiminte ar 14 deireadh seachtaine i rith an tsamhraidh 
agus an Fhómhair.

• 48 Criosanna Scoile nua a chur i bhfeidhm, ag cruthú spás sábháilte ag geataí scoile 
na mbunscoileanna, ag tabhairt an t-iomlán i gCathair Bhaile Átha Cliath go 68

• Leanúint ar aghaidh ag cosaint na lánaí rothar atá ann cheana féin agus dul chun 
cinn suntasach á dhéanamh ar Ascaill Uí Ghríofa, Bóthar Sheáin Uí Mhórdha, an 
Cuarbhóthar Theas agus bealaí éagsúla eile i gceantar CCBÁC.

• Rinneadh scéim bhuan Tréscaoilteachta Scagtha Ghráinseach Ghormáin agus 
feabhsuithe ar an bhfearann   poiblí críochnaithe

• Seachadadh 30 imeacht ar fud na Cathrach mar chuid de Sheachtain na Rothar, a 
shroich 3,620 rannpháirtí

• Críochnú trasrianta coisithe ag roinnt suíomhanna lena n-áirítear Cearnóg Mhuinseo
• Críochnaíodh próiseas tairisceana na scéime ó Chluain Tarbh go Lár na Cathrach agus 

cuireadh tús leis an tionscadal in 2022
 •  Críochnaíodh Céim 4 den rolladh amach teorainneacha luais 30 km/h i gceantair 

chónaithe

Bainistíocht Tráchta 
& Sábháilteacht ar 
Bhóithre

• Tá dearadh mionsonraithe Cearnóg Bharra an Teampaill curtha chun cinn
• Cuireadh moill ar thógáil clárchosán na Life ar phainéil shamplacha laistigh den chosán 

reatha mar gheall ar COVID ach ba cheart dul ar aghaidh in 2022
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Rinneadh cothabháil agus glanadh ar 55,000 lintéar bóthair na Cathrach de réir mar ba 
ghá

• Suirbhéanna ar bhallaí na cé ar an Life agus ar Chluain Tarbh críochnaithe
• Tá ballaí Ché Mhic Liam á neartú
• Comhairleach ceaptha Scéim Tuile na Dothra Cluain Sceach go Droichead Orwell
• Dréacht-Mheasúnacht Straitéiseach Riosca Tuile tugtha chun críche don 

Dréachtphlean Forbartha
• Gach mórfhorbairt nua atá molta a mheasúnú le haghaidh riosca tuilte
• Suirbhéanna comhshaoil agus topagrafacha Camac críochnaithe
• An abhainn ag an réamhchéim deartha
• Samhaltú tonnta Chnoc an Ghainimh tugtha chun críche
• Scéim Maolaithe Tuilte Poddle leis an mBord Pleanála
• Eisíodh rabhaidh tuilte agus cruthaíodh naisc níos dlúithe le Met Éireann

Lean an Chomhairle ar aghaidh leis an Líonra Uisce Dromchla a chothabháil chun oibriú 
ag an gcaighdeán is fearr agus d’fhreagair sí d’eachtraí iomadúla tuilte lena n-áirítear 
splancthuilte i mí Lúnasa agus Stoirm Barra.

• Fuarthas agus freagraíodh 372 gearán arbh ionann é sin agus méadú 39% ar 2020. 
Admhaítear agus freagraítear gach gearán a fhaightear laistigh de 3 lá oibre.

• Tógadh 246 sampla eisilteach trádála
• Rinneadh 25 sampláil oibríochta agus 36 sampláil faireachais ar 5 abhainn (An 

Tulchann, an Dothra, an Life, Seantrabh agus Camac) de réir an sceidil samplála 
réamhchinnte arna eisiúint ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

• Rinneadh 586 imeacht samplála ón gCreat-Treoir Uisce lena n-áirítear gnáthshampláil 
abhann, abhantraí móra na canála agus imscrúdaithe chun cuidiú le sainaithint na 
bpríomhspotaí brú laistigh den dobharcheantar.

• Tá brúnna suntasacha ar uiscí uirbeacha fós ag scaoileadh fuíolluisce, rith chun srutha 
uirbeach agus mínaisc

Bhainistigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 6 shuíomh uisce snámha trasna Chuan 
Bhaile Átha Cliath. Tá na láithreacha comhdhéanta de 2 uisce ainmnithe, 4 uisce eile a 
ndéantar monatóireacht orthu agus cáilíocht mhonatóireacht ag 2 uisce inspéise breise. 
Ceanglaíodh ar an gComhairle 4 shampla sceidealta uisce snámha a thógáil in aghaidh an 
uisce snámha ainmnithe le linn an tséasúir snámha, arb ionann é agus 8 sampla. Sáraíodh 
an riachtanas seo le 20 sampla sceidealta uisce snámha in aghaidh an tsuímh (beag 
beann ar ainmniú) nó iomlán de 160 sampla a glacadh le linn an tséasúir snámha.

Chomh maith le sampláil sceidealta, bhí roinnt samplaí imscrúdaithe de dhíth lena chinntiú 
go gcuirfí nósanna imeachta rabhaidh i bhfeidhm. Ardaíodh 4 rabhadh roimh ré mar 
gheall ar bháisteach ard-déine tuartha, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar mheath 
sealadach ar cháilíocht an uisce snámha. Ardaíodh 6 chosc sealadacha ar uisce snámha 
tar éis meath a bheith deimhnithe nó amhrasta ar cháilíocht an uisce snámha.

Bhí gá le comhairliúchán roimh ré le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus fógra 
teagmhais a chur chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil   trí EDEN le 

Oibríochtaí agus 
Cothabháil Uisce 
Dromchla

Oifig na dTionscadal 
Cosanta Tuilte

Cothabháil Draenála

Cáilíocht Uisce 
Dromchla

Cáilíocht Uisce 
Snámha

Thaifead Uisce Éireann dul chun cinn maith faoi Phlean Seirbhíse Bliantúil 2021 le 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Uisce Éireann

Seirbhísí Uisce
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Ag deireadh 2021, bhí 9 gceadúnas urscaoilte i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath. Deonaíodh ocht Roinn 4 agus ceann amháin Alt 16 de réir an Achta um 
Thruailliú Uisce 1977, arna leasú.

Nuair a fuarthas iarratas ar cheadúnas in 2021, tugadh cuairt ar an láithreán inar 
athbhreithníodh agus inar bailíochtaíodh sonraí an iarratais ar cheadúnas. Rinneadh 
measúnú ar roghanna cóireála molta agus sa chás go bhféadfaí feabhsuithe a dhéanamh 
chun comhlíonadh na gcoinníollacha ceadúnais molta a chinntiú, ceanglaíodh ar an 
iarratasóir a leithéid a léiriú.

Rinneadh monatóireacht ar gach láithreán ceadúnaithe doirte de réir minicíocht ceadúnais 
ar a laghad. Rinneadh monatóireacht sheachtainiúil ar cheadúnais a deonaíodh don 
earnáil tógála, go dtí gur léiríodh comhlíonadh comhsheasmhach le coinníollacha 
ceadúnais. Rinneadh anailís ar na samplaí go léir a tógadh sa tSaotharlann Lárnach, a 
d’eisigh torthaí eisilteach trádála seachtainiúla chuig an rannóg um Rialú ar Thruailliú 
Uisce le hathbhreithniú a dhéanamh orthu. Rinneadh athbhreithniú ar na torthaí maidir le 
neamhchomhlíonadh coinníollacha ceadúnais. Tógadh 246 sampla eisilteach trádála san 
iomlán thar 9 láithreán cheadúnaithe in 2021.

Nuair a fuarthas na torthaí, chuir an t-innealtóir inniúil sáruithe i gcomparáid le coinníollacha 
ceadúnais. Má measadh mionsárú a dhéanamh, chuathas i dteagmháil leis an gceadúnaí 
chun tuilleadh eolais a fháil faoi chúis an tsáraithe agus chun gníomhartha ceartaitheacha 
agus coisctheacha a chur ar fáil chun comhlíonadh choinníollacha an cheadúnais a 
chinntiú. Seoladh 2 ríomhphost rabhaidh in 2021 chuig dhá shuíomh tógála, mar gheall 
ar mhionsáruithe pH. Nuair a tugadh fógra dóibh, rinne na láithreáin tógála bearta 
ceartaitheacha agus coisctheacha láithreach chun neamhchomhlíonta breise a réiteach agus 
a chosc. Má measadh sárú mór a bheith ann, cuireadh an sárú in iúl don cheadúnaí agus 
eagraíodh cuairt leantach ar an suíomh. Eagraíodh athshamplaí le haghaidh gach meán-
chomhlíonta chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar chomhlíonadh.

Ceadúnú

haghaidh gach rabhadh a tugadh. Bhí an fhaisnéis a cuireadh ar fáil san fhógra teagmhais 
ar an suíomh Gréasáin náisiúnta um uisce snámha (www.beaches.ie). Tógadh 18 sampla 
imscrúdaithe nó athshamplaí le linn an tséasúir snámha. Tar éis torthaí sásúla a fháil, 
bhí gá le comhairliúchán breise le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sula bhféadfaí 
deireadh a chur leis an eachtra agus gach fógra (cóip bhog agus cóip chrua) a bhaint.

Thóg Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 136 sampla lasmuigh den séasúr agus rinne 
siad anailís orthu

Chun cabhrú le himscrúduithe ar fhoinsí teipeanna uisce snámha, d’eagraigh Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath anailís PCR breise le Scoil na Micribhitheolaíochta i gColáiste 
na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Rinneadh 14 thástáil PCR le linn shéasúr snámha 2021, 
rud a thug léargas fíorluachmhar don chomhairle ar an tábhacht a bhaineann le brúnna 
uisce snámha, salú madraí go háirithe. Tá an tuairisc iomlán ar Shéasúr Snámha 2021 ar 
fáil ag https://www.dublincity.ie/sites/default/files/2021-11/2021-bathing-season-report.pdf

Rinne an Chomhairle cathaoirleacht ar chruinnithe míosúla an tascfhórsa um Uisce 
Snámha le páirtithe leasmhara eile. Eagraíodh comhoibriú ar bhrúnna dobharcheantair, 
roinneadh eolas agus gníomhaíodh ar chuspóirí chun cáilíocht uisce a fheabhsú. Lean an 
Chomhairle de bheith ina ball ranníocach den Sainghrúpa Uisce Snámha in 2022 agus ag 
tacú leis an Roinn le haon iarratais ar uisce snámha.
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• Comhaontaíodh polasaithe agus aguisíní nua leis an bPlean Forbartha nua
• Grúpa Oibre Idir-Rannach ar SuDS bunaithe
• Táirgeadh doiciméid Treorach maidir le Dearadh agus Measúnú SuDS agus Díonta 

Glasa Gorma
• SuDS á spreagadh ar iarratais aonair Phleanála agus Chuid 8
• Comhairle draenála ar Phleananna Limistéir Áitiúil, Réimse Poiblí agus tionscadail 

Bhonneagair Iompair
• Coinníollacha draenála a chur in iúl do gach iarratas pleanála, lena n-áirítear SHDanna 

agus Cuid 8
• Maoirseacht ar oibreacha forbróra agus naisc le córas séarachais uisce dromchla a 

cheadúnú

Pleanáil, Beartas 
agus Rialú Forbartha

Dá gcuirfí an rannóg ar an eolas faoi amhras faoi urscaoileadh neamhúdaraithe, dhéanfaí 
imscrúdú láithreach. Dá bhfaighfí amach, tar éis imscrúdú a dhéanamh, gur eisilteach 
trádála neamhúdaraithe a bhí sa doirteadh, gheobhadh an láithreán fógra foirmiúil ón údarás 
ábhartha maidir le scor agus iarratas a dhéanamh ar an gceadúnas cuí. Tá an chuid is mó 
de na háitribh ar an eolas faoin gceanglas maidir le ceadúnas, agus déanann siad iarratas trí 
na nósanna imeachta cearta.

Is féidir le mínaisc ar shuíomhanna ceadúnaithe tarlú nuair a chruthaítear míchruinn ar 
líníochtaí táscacha leagan amach an láithreáin. In 2021, fuarthas gearán faoi sceitheadh   
donn ag dul isteach san Dothra. Tar éis imscrúdú a dhéanamh, rinneadh an séarach 
stoirme éillithe a rianadh siar go dtí suíomh ceadúnaithe. Ní raibh ceadúnas ag an suíomh 
don séarach stoirme, seachas don bhréan. Rinne an láithreán a gcuid dramhaíola salach 
a phlumáil go mícheart isteach sa draein mícheart bunaithe ar an gcinneadh ar shean-
líníochtaí suímh. Dheimhnigh tástáil ruaime a rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
an mínasc agus cuireadh deireadh le scaoileadh an tsuímh láithreach, rinne suirbhé TCI 
agus atreoraíodh an mínasc isteach sa ghréasán bréan.

Lean Rialú Truaillithe Uisce ar aghaidh ag comhlíonadh dualgas ceadúnaithe eisilteach 
trádála thar ceann Uisce Éireann i rith 2021. Ceadúnaíodh 9 láithreán nua san iomlán agus 
sampláladh iad de réir minicíochta ceadúnais. Tógadh ~500 sampla eisilteach trádála thar 
ceann Uisce Éireann agus seoladh chuig an tSaotharlann Lárnach iad le haghaidh anailíse.

Seirbhísí Uisce ar lean
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• Seoladh Céim 2 Circle City i mí na Samhna 2021 ag dúbailt líon na n-araidí ‘athchúrsáil 
ar shiúl’ ar an tsráid go 50.

• Bainisteoir Forfheidhmithe Bruscair a cheapadh chun athstruchtúrú na Seirbhíse Maor 
Bruscair a chur chun cinn

• Triail an tionscadail ‘bosca málaí’ ar Shráid Drury
• Comhordú rathúil ar chlár freagartha Oíche Shamhna agus dramhaíl á atreorú ó 

láithreacha féideartha tine chnámh
• 6 thionscadal maoinithe faoi mhaoiniú Tionscnaimh Frithdhumpála
• Chuir 12 ghrúpa ó Chathair Bhaile Átha Cliath isteach ar chomórtas na mBailte 

Slachtmhara 2021 agus bhuaigh Bailte Slachtmhara Dhomhnach Broc agus Bailte 
Slachtmhara Shéipéal Iosóid ina gcatagóirí.

• Fuarthas 120 iontráil do Chomharsanachtaí Cathrach Ceantarbhunaithe.
• Cúnamh tugtha do bhreis is 5,000 grúpa le glantacháin Phobail i rith na bliana
• Ghlac 77 grúpa páirt i Lá Glantacháin Pobail Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair
• Feachtas feasachta ar Shalú Madraí
• Glacadh leis an bhfeachtas náisiúnta Ná Fág Aon Lorg

• 50 araid Euro agus 80 araid bairille á n-imscaradh ar an tsráid i láithreacha ardéilimh i 
gcomhar le hacmhainní glanta sráide breise

• 1210 postáil ar chuntas Twitter @dubcityenviro, rud a ghnóthaigh 5 mhilliún imprisean
• Rinneadh suirbhé ar níos mó ná 2000 sráid mar chuid den chlár Grádú Sráide, 

leathnaithe chun suirbhéanna ar bhainc bhuidéal a áireamh
• Comhoibriú dearfach le hinstitiúidí 3ú leibhéal ar raon tionscadal ó mhúiríniú duille go 

athchúrsáil teicstíle

Lean Forfheidhmiú Dramhaíola CCBÁC ar aghaidh ag feidhmiú go hiomlán in ainneoin 
na srianta covid ar feadh 2021. D’oibrigh Forfheidhmiú Dramhaíola go dlúth freisin leis an 
nGarda Síochána, an NTFSO agus na WERLAs.

• Eisíodh 53 FCB
• Fuarthas agus imscrúdaíodh 271 gearán
• Dúnadh 218 gearán
• 53 gearán gan réiteach
• 3 chomhad cúirte forfheidhmithe curtha faoi bhráid an Ghníomhaire Dlí

Léiríonn figiúirí dheireadh na bliana gur baineadh amach na spriocanna a bhí beartaithe do 
2021 agus léireofar iad i dtuarascáil RMCEI an EPA don bhliain 2021.

Rinneadh roinnt iniúchtaí maidir leis na scéimeanna tionscnaimh um fhreagracht táirgeoirí 
éagsúla le haghaidh Boinn Dramhaíola, Feithiclí Dramhaíola Leictreach, Pacáistiú agus 
Feithiclí Deireadh Ré. Rinneadh athbhreithniú ar 497 Plean Dramhaíola Tógála agus 
Scartála agus freagraíodh dóibh a chinntíonn cleachtas cuí ó thaobh Forfheidhmithe 
Dramhaíola agus Pleanála de araon.

Bainistiú Bruscair

Glanadh Sráide

Rialacháin 
Dramhaíola, 
Monatóireacht & 
Forfheidhmiú

• D’fhan láithreáin Áiseanna Cathartha agus ionaid beir leat ar oscailt i rith 2021
• Oibreacha uasghrádaithe críochnaithe ag ionad beir leat Bhaile Formaid
• Cuireadh tús le clár athphéinteála bainc buidéal ar an tsráid
• Bailíodh 750 T de dhuilleoga ó scuabadh sráide seolta le haghaidh múirín 
• Cuireadh málaí in-chomhdhéanta ar fáil do ghrúpaí cónaitheoirí
• Uaireanta oscailte sínte d’áiseanna thar thréimhse na Nollag agus athchúrsáil crann 

Nollag saor in aisce ar fáil ag 11 láthair
• 270 scoil ag glacadh páirte i gClár na Scoileanna Glasa

Oibriú Áiseanna 
Aisghabhála & 
Athchúrsála

Seirbhísí Comhshaoil
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D’ullmhaigh na ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath an plean réigiúnach um bhainistiú 
cáilíochta aeir chun aghaidh a thabhairt ar leibhéil chomhthimpeallacha dé-ocsaíde 
nítrigine, a cuireadh faoi bhráid Choimisiún an AE i mí na Nollag 2021. 

Bunaíodh struchtúr rialachais agus foireann tionscadail chun tús a chur le hobair 
ullmhúcháin ar an gcéad atriall eile de léarscáileanna torainn réigiún Bhaile Átha Cliath 
agus plean gníomhaíochta torainn faoin Treoir AE um Thorann Comhshaoil.

Leanann an Chomhairle Cathrach ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn suntasach i dtreo 
ár spriocanna maolaithe. Tá ár sprioc 2020 bainte amach agus sáraithe againn, ag baint 
amach feabhas 49.2% in éifeachtúlacht fuinnimh ónár mbunlíne 2006, rud a sháraigh ár 
sprioc 2020 de 33%. Baineadh é seo amach trí raon tionscadal, a leanfaidh de ról a bheith 
acu sa dul chun cinn i dtreo ár sprice 2030 de laghdú 51% ar astuithe. Faoi dheireadh 
2020, tá laghdú 26% bainte amach ag CCBÁC in astuithe go 28,341 tCO2e (49% 
Leictreachas, 35% Teirmeach agus 15% Iompar) ónár n-oibríochtaí agus seachadadh 
seirbhíse. 

D’éirigh leis an gComhairle Cathrach a hiarratas ar pháirt a ghlacadh i gclár an AE um 
Chomhar Idirnáisiúnta Uirbeach agus Réigiúnach (IURC). Deis is ea rannpháirtíocht san 
IURC chun smaointe agus cineálacha cur chuige nua a fhorbairt chun forbairt inbhuanaithe 
a bhaint amach agus chun athléimneacht na cathrach agus na saoránach i leith athrú 
aeráide a mhéadú. 

Ith na Sráideanna! scrúdaigh sé stair shaibhir bia Bhaile Átha Cliath trí iarraidh ar dhaoine, 
idir óg agus aosta, a bheith linn ar thuras chuig Fás! Cócaire! Cruthaigh! Agus Discover! ag 
críochnú le féile 10-lá d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar líne. 

I mí Eanáir, foilsíodh an chéad eagrán de Nuachtlitir Aeráide Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath. Cuireann an nuachtlitir ráithiúil béim ar iarrachtaí agus ar thionscadail éagsúla 
um ghníomhú ar son na haeráide atá á gcur i bhfeidhm ag an gComhairle. 

Bhí sé ina phríomhfhócas comhpháirtíochtaí a thógáil le hinstitiúidí tríú leibhéal sa chathair. 
D’oibrigh mic léinn ó DCU, UCD agus TCD ar roinnt tionscadal le ranna éagsúla. 

Forbraíodh 28 gníomh um athrú aeráide um mhaolú tuilte agus rinneadh monatóireacht 
leanúnach ar ardú leibhéal na farraige i gCuan Bhaile Átha Cliath.

• Cabhrú le ceithre fhoireann um Ghníomhaíocht Aeráide de chuid Údarás Áitiúil 
Bhaile Átha Cliath an dara tuarascálacha bliantúla ar dhul chun cinn do Phleananna 
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide i gcomhar le Codema

• Páirt a ghlacadh agus a eagrú le DLAs agus Codema Seachtain Gníomhaíochta Bhaile 
Átha Cliath 2021 ó 13 Meán Fómhair go 19 Meán Fómhair. 

• Cabhrú leis an DECC agus na DLAanna le Comhráite Aeráide a rolladh amach le 
PPNanna agus le Comhairle na nÓg mar chuid d’ullmhú Plean Gníomhaíochta Aeráide 
2021.

• Rolladh amach an chláir Oiliúna um Ghníomhaíocht Aeráide na nÚdarás Áitiúil 

Cáilíocht Uisce,
Truailliú Aeir
agus Torainn

Gníomhú Aeráide 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath

An Oifig Réigiúnach 
um Ghníomhú ar son 
na hAeráide

Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le bheith i gceannas ar Oifig Pleanála 
Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir-Lár Tíre (RWMPO) chun an Plean Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiúnach a chomhordú. Baineadh gach sprioc pleanáilte 2021 amach.

Pleanáil
Bainistíochta
Dramhaíola

Seirbhísí Comhshaoil ar lean

GNÓTHACHTÁLACHA/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS



109TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021

i gcomhar le Grúpa Stiúrtha Oiliúna Náisiúnta GBRÁ/LA lena n-áirítear seisiúin 
Bainistíochta Sinsearaí um ‘Cheannasaíocht Ceannaireachta’ do SCC agus CCFG 
(DCC agus DLRCC le reáchtáil i mí Feabhra agus Márta 2022).

• Cabhrú le hullmhú iarratas ar Chiste Gníomhaíochta Aeráide Éireann Cruthaitheach as 
a dtáinig 2 thionscadal rathúla Linte na Farraige agus Creative Climate Action Cromlin. 

• Cabhrú le húdaráis áitiúla tionscadail réigiúnacha gníomhaíochta aeráide a fhorbairt 
e.g. Straitéis Feithiclí Leictreacha LA Bhaile Átha Cliath, tionscadal Díon Glas le UCD 

• Treoir agus doiciméid ábhartha um Ghníomhú ar son na hAeráide a ullmhú ar nós 
Criosanna Dícharbónaithe, Loingeas Feithiclí Leictreacha agus luchtú (CCMA).

• Páirt a ghlacadh agus cur le grúpa comhairleach Treorach Phlean Gníomhaíochta 
Aeráide na nÚdarás Áitiúil

• Cabhrú le CCMA/LGMA le hullmhú agus le foilsiú Straitéise mionsonraithe um 
Ghníomhaíocht Aeráide na nÚdarás Áitiúil agus Cás Gnó gaolmhar Gníomh 
Éifeachtach Aeráide 2030 a Sheachadadh - CARO

• Seoladh Suíomh Gréasáin CARO agus bealaí cumarsáide eile lena n-áirítear 
r-nuachtlitir ráithiúil

• Tionscnaimh rannpháirtíochta saoránach a rolladh amach ag leibhéil Náisiúnta 
agus Áitiúla, mar shampla Clár na gClubanna Glasa CLG agus ceardlanna um 
Ghníomhaíocht Aeráide a Thacaíonn le Daoine Breacaosta Éireann

Lean Bainistíocht Cabhlaigh ag aistriú flít tráchtála éadrom díosail na Comhairle go 
feithiclí leictreacha nuair a bhí sé sin indéanta agus inmharthana. Níl aon dúshláin ag 
baint le hathrú an fhlít go feithiclí leictreacha, go háirithe an líonra dáileacháin acmhainne 
leictreachais sna hIostaí chun tacú le bonneagar luchtaithe EV agus costas bonneagair 
luchtaithe EV. 

Is éard atá i bhflít leictreach 43 feithicil na Comhairle ná veaineanna beaga go príomha; 
fuarthas dhá fheithicil taobh-lódóra leictreacha in 2021 agus rinneadh orduithe le haghaidh 
dhá fheithicil bheaga áirgiúlachta leictreacha agus scuabadóir leictreach fo-dhlúth amháin. 
Táimid ag déanamh dlúthmhonatóireacht freisin ar fhorbairtí sa chabhlach earraí troma 
agus muid ag iarraidh an cabhlach seo a aistriú ó fheithiclí díosail go feithiclí níos glaine. 
Bronnadh conradh chun dhá thrucail tipper gáis nádúrtha chomhbhrúite a sholáthar do 
Sheirbhísí Draenála agus tá súil againn iad a sheachadadh in 2022. 

Chríochnaigh 101 tiománaí Modúl 1, oiliúint Teastas Inniúlachta Gairmiúla (CPC) agus 
chríochnaigh 221 tiománaí Modúl 2, oiliúint CPC.

Bainistíocht 
Flít

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS



110 COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm an Phlean Limistéir Áitiúil (LAP) Gort na Silíní/
Páirc Thiar. Maidir le láithreáin faoi úinéireacht CCBÁC, ceapadh foireann deartha do 
Shuíomh 1 agus táthar ag súil le hiarratas faoi Chuid 8 i R1 2022. Tionóladh cruinnithe le 
soláthraí naíolainne áitiúil chun a n-áis laistigh de Shuíomh 2 a leathnú. Comhaontaíodh go 
dtabharfadh an LDA láithreáin 4 & 5 le pleanáil. Tá foireann deartha ceaptha. I mí na Nollag 
lóisteáladh iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta (SHD) leis an mBord Pleanála do 
c. leath de shuíomh 6, le haghaidh 750 uimh. árasáin, 750 méadar cearnach. miondíola/
tráchtála agus 295 méadar cearnach. le haghaidh aonad creise. Táthar ag súil go bhféadfar 
2,200 go 3,000 teach nua a sheachadadh mar thoradh ar thógáil an LAP iomlán.
Tá LAP Chluain Ghrífín/Béal Maighne á chur i bhfeidhm i gcónaí agus deonaíodh raon 
ceadanna nua in 2021. Ina measc seo tá:
• Tugadh cead do 260 árasán ar shuíomh ar a dtugtar Belmayne P4 ar choirnéal Bhóthar 

Tobar an Teampaill agus Corrán Tobar an Teampaill, Béal Maighne
•  191 árasán á dtógáil ar Shuíomh 2, Ascaill Abhainn Mhaighne, Crois Thuaidh
•  Deonaíodh cead athbhreithnithe ar an iarratas pleanála a ceadaíodh roimhe seo do 

1,000 dalta ag Meánscoil Bhéal Maighne i nDeireadh Fómhair 2021.
•  Bóthar Mhullach Íde – thug an Chomhairle an obair thógála de 150 árasán ar shuíomh 

“Páirc an Aeir” i gcrích go substaintiúil, ar tugadh cead Cuid 8 dó cheana

Chuir an Chomhairle tionscadal ‘An Phríomhshráid’ Béal Maighne chun cinn, atá maoinithe 
faoin gCiste um Bonneagar Áitiúil agus Gníomhachtaithe Tithíochta (LIHAF). Ceapadh 
conraitheoir i mí Dheireadh Fómhair 2021 agus chuir sé tús le seachadadh Chéim 1 den 
tionscadal.

Leanadh den rannpháirtíocht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) maidir le soláthar 
Ionad Cúraim Phríomhúil agus leis an nGarda Síochána maidir le Stáisiún Gardaí nua.

Pleananna Ceantair 
Áitiúil/Criosanna 
Forbartha Straitéisí/
Pleananna Eile

An Roinn Pleanála 
agus Forbartha Maoine

Pleanáil Chun Cinn In 2021 rinneadh ullmhú leanúnach ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2022-2028. Reáchtáladh comhairliúchán poiblí fairsing ar an gcéim réamhdhréachta, 
lena n-áirítear clúdach forleathan sna meáin agus sraith de 5 sheimineár gréasáin poiblí 
ar fhreastail breis agus 1,000 duine orthu. Taifeadadh na seimineáir gréasáin, rinneadh 
fotheidealú orthu agus cuireadh ar fáil iad ina dhiaidh sin ar chainéil meán sóisialta CCBÁC 
agus YouTube.

Fuarthas breis is 750 aighneacht ón bpobal ar an bPáipéar Saincheisteanna 
réamhdhréachta. Eisíodh tuarascáil mhionsonraithe ón bPríomhfheidhmeannach (CE) ar 
na haighneachtaí réamhdhréachta chuig na Comhaltaí Tofa i mí Aibreáin agus ina dhiaidh 
sin rinneadh roinnt ceardlann oiliúna agus faisnéise. Fuarthas breis agus 1,000 treoir 
straitéiseach ó na Baill Tofa agus eisíodh tuarascáil CE breise orthu seo i mí an Mheithimh. 
Tionóladh sraith cruinnithe de chuid na Comhairle go déanach i mí an Mheithimh 2021, 
agus d’aontaigh na Comhaltaí Tofa an Dréachtphlean a dhéanamh.

Tar éis tréimhse fairsing oibre agus rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara inmheánacha 
agus seachtracha eisíodh Dréachtphlean do na Baill Tofa i mí Mheán Fómhair. Fuarthas 
os cionn 300 rún ar an Dréachtphlean agus pléadh iad seo ag sraith cruinnithe speisialta 
i mí na Samhna. Cuireadh an Dréachtphlean ar taispeáint ar an 25 Samhain agus tháinig 
deireadh leis an gcéim chomhairliúcháin ar an 14 Feabhra 2022. Foilsíodh achoimre 
feidhmiúcháin arna fhaomhadh ag an nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh 
taobh leis an Dréachtphlean. Fógraíodh seoladh an Dréachtphlean i bhfeachtas leathan 
meán sóisialta, físeáin faisnéise agus póstaer.
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Tá PCÁ Bhaile Munna á bhainistiú agus á chur i bhfeidhm i gcónaí chun athnuachan an 
cheantair a thabhairt chun críche. I mBealtaine 2021 rinne an Chomhairle tairiscint ar 
ospidéal nua ar thailte an M50 i mBaile Munna mar chuid de thograí an FSS maidir le 
Lárionad Roghnaithe. I mí na Bealtaine 2021, laistigh de thailte an M50, cuireadh tús le 
hobair ar Iosta Oibríochtaí nua na Cathrach Thuaidh.

Críochnaíodh scartáil Ionad Siopadóireachta Bhaile Munna, agus reáchtáladh ceardlann 
le Comhairleoirí Choiste Ceantair an Iarthuaiscirt chun straitéis nua don phríomhshuíomh 
seo a phlé. Faomhadh próiseas Cuid 8 le haghaidh athdhearadh Plaza Cathartha Bhaile 
Munna.

Thóg Ó Cualann 37 teach agus lean sé ag obair ar aistriú talún, dearadh agus pleanáil do 
thithe nua ar roinnt suíomhanna eile laistigh den LAP.
Críochnaíodh obair ar nascbhóthar Lána Balbutcher/ Coill Hampton, agus ar nascbhóthar 
Corrán Gateway. Cuireadh tús leis an obair agus leanann sé ar aghaidh ar athailíniú Ascaill 
an tSológ. Bhí cainteanna ar siúl le Foireann Bus Connects agus le Metrolink.
Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm Scéim Phleanála Chrios Forbartha Straitéisí na Lotaí 
Thuaidh agus Dhuga na Canálach Móire (CFD na nDugthailte) (an Scéim), agus Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath mar Ghníomhaireacht Forbartha. Tá go leor den limistéar 
forbartha cheana féin, agus líon beag ‘bloic chathrach’ neamhfhorbartha.

I mí an Mhárta 2021 dhiúltaigh an Bord Pleanála an Scéim a leasú de réir mholtaí an 
athbhreithnithe ar airde foirgneamh na Comhairle a rinneadh de réir cheanglais Threoirlínte 
an Aire ar “Fhorbairt Uirbeach agus Airde Foirgnimh”. Cinneadh an Bhoird Pleanála An 7 
Eanáir 2022, chuir an Ard-Chúirt cinneadh an Bhoird Pleanála ar neamhní agus chuir an 
t-iarratas ar ais chuig Bord an Bhoird lena bhreithniú agus lena chinneadh.

Is í an Chomhairle Cathrach an Ghníomhaireacht Forbartha freisin do Chrios Forbartha 
Straitéisí (CFS) an Phoill Bhig Thiar. I mí Eanáir 2020 deonaíodh iarratas pleanála le 
haghaidh oibreacha cumasúcháin chun Céim 1 d’iar-láithreáin Bhuidéal Gloine agus 
Fabrizia na hÉireann, An Poll Beag Thiar, Baile Átha Cliath 4 a éascú. Iarratas pleanála ar 
feadh thart ar. Bhí 600 aonad cónaithe, le roinnt seirbhísí miondíola agus tacaíochta don 
láithreán á meas ag an gComhairle Cathrach le linn 2021. . Baineann sé seo le láithreán ar 
thaobh Bhóthar Sheáin Uí Mhórdha den Scéim. Tá tuilleadh faisnéise iarrtha ag CCBÁC a 
cuireadh isteach i mí na Nollag 2021. Agus an t-iarratas seo á scríobh tá an t-iarratas seo 
fós beo. Idir an dá linn, leanann comhairliúcháin réamhiarratais maidir le céimeanna níos 
déanaí.

Tagann Fóram Maoirseachta agus Comhairliúcháin na nDugthailte le chéile gach dhá mhí 
agus coinnítear cothrom le dáta é ar chúrsaí pleanála a bhaineann leis na Dugthailte lena 
n-áirítear dul chun cinn sa dá limistéar SDZ.

Rinneadh dul chun cinn maith i rith 2022 le cur i bhfeidhm láithreán Scéim Pleanála SDZ 
Ghráinseach Ghormáin. Tá seirbhísí nua sláinte, áiseanna oideachais, agus an réimse 
poiblí rochtana oscailte ag teacht chun cinn anois. Tá thart ar an ceathrú cuid de na 
hoibreacha atá beartaithe d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus thart ar an 
ceathrú cuid d’fhorbairtí Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TU Baile Átha Cliath) 
tugtha chun críche go dtí seo.

In 2021, rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Comhairle Contae Átha Cliath 
Theas dul chun cinn ar Chéim 2 den Chreat Straitéiseach do Limistéar Bhóthar an Náis / 
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Lean an Chomhairle Cathrach ar aghaidh ag freagairt do ghearáin a fuarthas maidir le 
forbairt neamhúdaraithe líomhnaithe chomh maith le déileáil leis na bearta forfheidhmithe 
agus clárú Ligin Ghearrthéarmaigh.

Forfheidhmiú Ginearálta
• Osclaíodh 1,051 comhad
• 1,463 cigireacht déanta
• Eisíodh 1,004 Litir Rabhaidh
• Eisíodh 132 Fógra Forfheidhmithe
• Tionscnaíodh 23 Imeachtaí Dlí
• Réitíodh 1,026 cás

Ligean Gearrthéarmach
• Osclaíodh 350 comhad
• 730 cigireacht déanta
• Eisíodh 433 Litir Rabhaidh
• Eisíodh 9 bhFógra Forfheidhmithe
• Tionscnaíodh 2 Imeacht Dlí
• Réitíodh 436 cás

Forfheidhmiú 
Pleanála

Bhaile an Mhóta / Ghort na Silíní arna mhaoiniú faoi Ghlao 1 den Chiste Athghiniúna agus 
Forbartha Uirbigh. Chuir sé seo le críochnú rathúil Staidéir Bunlíne Chéim 1 in 2020.

Is í fís an tionscadail ná ceathrú uirbeach ard-dlúis a bheidh athléimneach ó thaobh 
aeráid de le húsáid mheasctha a fhorbairt agus a d’fhéadfadh 40,000 teach agus 75,000 
post a sheachadadh. Leagann Cás Roghnaithe atá ag Teacht chun Cinn an Chreata 
Straitéisigh treoir ardleibhéil don tionscadal ó thaobh cineáil agus forbartha agus suímh 
de agus bhí sé faoi réir comhairliúchán poiblí neamhreachtúil thar cheithre seachtaine 
ón 9 Meán Fómhair go dtí an 6 Deireadh Fómhair 2021. Suíomh Gréasáin an tionscadail 
(cityedge.ie ) a úsáideadh chun dhá chur i láthair beo ar líne a óstáil agus an Chomhdháil 
Idirnáisiúnta City Edge dhá lá. D’fhéach 8,800 duine ar an suíomh Gréasáin thar thréimhse 
an chomhairliúcháin phoiblí agus d’fhreastail thart ar 6,000 duine ar na himeachtaí beo, le 
breis agus 400 amharc as líne breise. Fuarthas 106 aighneacht san iomlán.

Thug an tAire Tithíochta, agus Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le fios don 
Chomhairle gur ceadaíodh tograí Limistéar Coincheapa na Lárchathrach Thuaidh: 1 agus 
Lár na Cathrach Theas: Ceantar Coincheapa 2 chun bogadh go dtí an chéad chéim eile de 
shaolré an tionscadail, céim an réamhcháis ghnó.

An Roinn Pleanála 
agus Forbartha Maoine ar lean

Eisíodh 2,592 cinneadh pleanála. Eisíodh cinntí maidir le deonú i 90.5% de na cásanna 
agus b’ionann diúltú agus 9.5% de na cinntí.
• Fuarthas 3,429 iarratas pleanála agus 243 faoi Alt 5
• Reáchtáladh 337 comhairliúchán réamhiarratais
• Reáchtáladh 48 comhairliúchán réamhiarratais le forbróirí freisin maidir le Forbairtí 

Straitéiseacha Tithíochta (SHD) atá molta.
• Reáchtáladh 28 comhairliúchán réamhiarratais eile leis an mBord Pleanála maidir le 

forbairtí SHD
• Ghlac an Bord Pleanála le 31 iarratas SHD agus cuireadh ar aghaidh chuig an 

mBainistíocht Forbartha iad le haghaidh ionchur na Comhairle. Cuireadh iad seo 
i láthair na gCoistí Ceantair ábhartha agus cuireadh tuarascáil agus moladh an 
Phríomhfheidhmeannaigh ar aghaidh chuig ABP le tuairimí na gComhairleoirí.

Bainistíocht 
Forbartha
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• Cuireadh 18 struchtúr leis agus rinneadh leasú amháin ar Thaifead na Struchtúr 
Cosanta (TPS) le linn 2021, faoi phróiseas Alt 55.

• Faoi phróiseas Alt 12 Dréachtphlean Forbartha, ullmhú moltaí le haghaidh níos mó ná 
100 breiseanna, 56 leasú/soiléiriú agus 3 scriosadh ar Thaifead na Struchtúr Cosanta

• Taighde agus anailís le haghaidh athbhreithniú ar an bPlean Forbartha agus 
ullmhú an chomhairliúcháin réamhdhréachta, an rannán Pháipéar Saincheisteanna 
Straitéiseacha ar Oidhreacht Thógtha.

• Caibidil 11: Oidhreacht Thógtha a ullmhú don Dréachtphlean Forbartha, le polasaithe 
agus cuspóirí leathnaithe mar is cuí

• Bronnadh €385,231.50 i maoiniú deontais ar 63 tionscadal faoi Scéim Infheistíochta na 
hOidhreachta Tógtha 2021

• Ba é an caiteachas iomlán ar dheisiúcháin ar fhoirgnimh stairiúla faoi BHIS 2021 ná 
€1,512,206.37

Seandálaíocht, 
Caomhnú agus 
Oidhreacht

Tá thart ar 2,600 léas agus ceadúnas in Eastát na Cathrach, a ghineann cíos bliantúil de 
thart ar €9.5m faoi láthair.

Déantar láithreacha a mheastar a bheith barrachais do riachtanais na Comhairle Cathrach 
a dhiúscairt anois de réir an Phrótacail a comhaontaíodh in 2020 leis na Comhaltaí Tofa.
• Faomhadh Alt 183 tugtha do dhiúscairt an tsuímh 17 heicteár ag Bóthar Oscar Traynor, 

An Chúlóg.
• Rinneadh an cinneadh gan dul ar aghaidh leis an diúscairt bheartaithe ar Óstán agus 

Stáisiún Cumhachta Pigeon House
• Teagmháil leanúnach le léasaithe a ndeachaigh an Phaindéim COVID-19 i bhfeidhm 

orthu chun faoiseamh cíosa a dheonú do thréimhsí nuair nach raibh gnáth-thrádáil 
indéanta

• Deonaíodh faoiseamh de bhreis ar €2 mhilliún ar COVID-19
• Teagmháil ghníomhach le drochfhéichiúnaithe chun riaráistí a laghdú trí 

chomhaontuithe tráthchoda
• Líon beag cásanna a cuireadh faoi bhráid na Roinne Dlí le haghaidh imeachtaí dlí a 

eisiúint
• Bhí clár na n-oibreacha leasúcháin riachtanacha in Ionaid Chomharsanachta Bhaile 

Munna ar siúl agus leanann sé ar aghaidh sula n-aistrítear na comhlimistéir chuig a 
gCuideachtaí Bainistíochta de réir an Achta um Fhorbairtí Ilaonad 2011.

• Cur chun cinn leanúnach ar dhiúscairt Bunchíosanna Intíre
• Oibreacha feabhsúcháin dóiteáin i bhfoirgnimh faoi úinéireacht na Comhairle agus ar 

léas aitheanta agus déanta
• Monatóireacht, cothabháil agus daingniú ar na tailte agus na suíomhanna ar fad atá 

faoi úinéireacht CCBÁC in aghaidh iontrála
• Tháinig Foirgneamh stairiúil na Scoile Ceoil i Rae Chatham ar ais faoi smacht CCBÁC
• Cuireadh tús le tionscadal chun Bunachar Sonraí Chlár na Maoine atá as dáta a 

athsholáthar

• 1,125 aighneacht maidir le Fógraí Tosaithe
• 454 Deimhniú Comhlíonta curtha isteach
• 345 Iarratas ar Theastas Rochtana Míchumais
• 675 iniúchadh ar láithreáin tógála gníomhacha agus 263 dírithe ar shábháilteacht ó 

dhóiteán ar fhoirgnimh nua atá á dtógáil
• Rinneadh iniúchadh ar níos mó ná 69% de na foirgnimh nua ar fad a fógraíodh do 

Rialú Foirgníochta ar an láthair
• Freagraíodh breis agus 1,000 fiosrúchán díreach ó chustaiméirí ar chúrsaí riaracháin 

agus teicniúla

Rialú Foirgníochta

Bainistiú Maoine 
agus Diúscairtí 
Maoine
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• Eisíodh 39 n-éileamh ar íocaíocht an Tobhaigh ar Shuímh Folmha in 2021, agus bhain 
15 acu sin le láithreáin faoi úinéireacht na Comhairle Cathrach. Íocadh €492,450 san 
iomlán i dTobhaigh ar Láithreáin Folmha in 2021, (baineann €275,450 le héilimh a 
eisíodh in 2021, €208,600 le haghaidh éilimh a eisíodh in 2020 agus €8,400 le héilimh 
a eisíodh in 2019).

• Eisíodh 201 fógra iontrála beartaithe chun suíomh a áireamh ar an gclár

Bainistiú Gníomhach 
Talún

• Bronnadh €174,250.00 i gcistiú deontais thar 4 thionscadal faoi HSF 2021
• Ba é an caiteachas iomlán ar dheisiúcháin ar fhoirgnimh stairiúla faoi HSF 2021 ná 

€346,617.95
As na 129 Déanmhas Cosanta ar an gClár Foirgnimh i mBaol:
• Tá 53 foirgneamh faoi réir iniúchta
• Tá 9 bhFógra i mBaol eisithe
• 29 foirgneamh ina bhfuil an t-úinéir i mbun cainteanna leis an gComhairle.
• Taisceadh 24 thogra
• Tá cead pleanála beo tugtha do 33 foirgneamh
• Tá 23 foirgneamh nua curtha leis an gclár
• Dúnadh 12 chás i mbaol

Leanadh le forbairt Phlean Oidhreachta Straitéiseach Chathair Bhaile Átha Cliath 2022 
- 2028 le próiseas leathan comhairliúcháin, táirgeadh agus scaipeadh ríomhleabhar ina 
raibh achoimre ar phríomhthionscadail an Phlean Oidhreachta a críochnaíodh idir 2001 
agus 2021 agus ullmhúchán ar staidéar féidearthachta le haghaidh staidéar ilbhliantúil 
leathnaithe. Clár Seandálaíochta Pobail.

In 2021, mhol 160 tuairisc seandálaíochta maolú agus phróiseáil an rannóg 77 
comhlíonadh lena n-áirítear tuarascálacha ar iarratais SHD chuig an mBord Pleanála. 
Ceapadh SOPanna nua agus d’oibrigh ar chur i bhfeidhm scagadh uathoibríoch nua ar 
iarratais phleanála do láithreáin seandálaíochta.
Cuireadh ionchur seandálaíochta ar fáil ar gach mórthionscadal bonneagair lena n-áirítear 
Metrolink, Bus Connects agus Síneadh Dart. Oibriú chun máistirphlean a sheachadadh 
d’athghiniúint an bhloc stairiúil ag Sráid Werburgh/Sráid na Loinge/Sráid an Chaisleáin 
agus le hathchóiriú agus caomhnú Eaglais Naomh Werburgh. Ullmhaíodh mionteagasc 
maidir le húsáid ghearrthéarmach láithreán folamh ag 14 Sráid Werburgh.

Rinne sé comhordú agus maoirsiú ar sheachadadh Chiste nua na Séadchomharthaí 
Comhphobail (CMF). Próiseáil agus seachadadh 10 ndeontas CMF rathúla in 2021, lena 
n-áirítear 1 Deontas Comhphobail. Ba é an deontas iomlán a fuarthas ná €349,937.

Rinneadh obair chaomhnaithe agus monatóireacht comhshaoil   ar Bhalla na Cathrach ag 
Ionad Ché an Adhmaid faoi Cheadú an Aire.

Ghlac sé páirt san Axis Reconsidered Lochlannach-Eabhrac-Baile Átha Cliath, Tionscadal 
AHRC atá á stiúradh ag Ollscoileanna Ghlaschú agus Eabhrac. Chruthaigh an tionscadal 
naisc nua idir speisialtóirí Lochlannacha chun athmhachnamh a dhéanamh ar stair 
chomhroinnte an dá chathair.

Seachadadh Seimineár Idirnáisiúnta na Lochlannach de chuid Fhéile Staire Bhaile Átha 
Cliath 2021 i gcomhpháirtíocht le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, OÉ agus an 
Ais Eabhrac-Bhaile Átha Cliath.

An Roinn Pleanála 
agus Forbartha Maoine ar lean
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Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath dá ról mar an príomhúdarás áitiúil don Oifig 
Náisiúnta um Rialú Foirgníochta agus don Oifig Náisiúnta Faireachais Margaidh.

Próiseáladh 14,157 Fógra Tosaithe trí chóras bainistíochta um rialú foirgníochta 
NBCO (BCMS), mar aon le próiseáil 5,667 fiosrúchán ó chustaiméirí agus scaipeadh 
nuachtlitreacha ráithiúla chuig an earnáil.

Bhain 77 mac léinn céim amach ó Theastas NBCO/IT Cheatharlach i mBainistíocht Rialú 
Foirgníochta, agus chuir 41 mac léinn tús le cúrsa 2021/22.

Dhírigh Feachtas Faireachais Margaidh 2021 ar chomhiomláin chloiche chun comhlíonadh 
chaighdeáin an AE a áirithiú agus nach gcuireann siad sláinte, sábháilteacht ná aon ghné 
eile de chosaint leas an phobail i mbaol. Chuir an Oifig Éire - Clár Faireachais Margaidh 
Náisiúnta 2021 i bhfeidhm agus rinne sí a sheachadadh agus rinne sí iniúchadh agus 
sampláil ar chomhbhailiúcháin ó 102 cairéal i 27 contae agus rinne imscrúdú ar 86 táirge 
foirgníochta eile.

An Oifig Náisiúnta 
um Rialú 
Foirgníochta agus 
Faireachas Margaidh

• Fuarthas agus próiseáladh 157 aighneacht maidir leis na hiontrálacha molta seo
• Bhí 45 láithreán ar Chlár na Láithreán Folamh

Mar chuid de Bhuiséad 2020, d’fhógair an tAire Airgeadais síneadh leis an Tionscnamh 
Cathrach Beo (LCI) go Nollaig 2022. I rith 2021 fógraíodh an LCI go forleathan. Tá 163 
iarratas LCI taifeadta go dtí seo agus tá oibreacha athchóirithe curtha i gcrích ag 95 
iarratasóir go dtí seo.

Agus iarracht réamhghníomhach á déanamh aici chun tréigthe sa Chathair a dhíothú agus 
úsáid ghníomhach a bhaint as láithreáin thréigthe fuair an Chomhairle go héigeantach 
forbairt neamhchríochnaithe ag 21, 27 & 29 agus ar chúl 21-29 Ave Richmond, D3 a 
thugann iomlán na láithreán tréigthe a fuarthas faoi. an tAcht um Láithreáin Thréigthe 1990 
ó 2017 go 25. Tá staidéar acmhainne déanta ar an láithreán a d’fhéadfadh seachadadh 
33 áit chónaithe nua ag soláthar 113 spás leapa a fheiceáil. Cuireadh tús leis an bpróiseas 
fála éigeantach ar dhá shuíomh thréigthe déag eile in 2021 agus tá sé fós ar siúl.

Ina theannta sin fuarthas réadmhaoin trí chomhaontú ag 553 NCR (aka 19 Sráid Russell) 
ar láithreán ardphróifíl é atá tadhlach le láithreán atá faoi úinéireacht na Comhairle 
Cathrach a sholáthróidh láithreán forbartha feabhsaithe.

Tá an Chomhairle ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar Cheantar Shráid Werburgh, Shráid 
na Loinge a bhfuil tábhacht stairiúil ag baint leis agus fuair sí príomhshuíomh ag acomhal 
Shráid Werburgh & Shráid na Loinge agus tá téarmaí comhaontaithe aici chun dhá 
shuíomh eile a fháil.

D’éirigh leis an gComhairle, mar thaca leis na pleananna chun Amharclann Náisiúnta nua 
a thógáil, roinnt leasanna a fháil i réadmhaoine trí chomhaontú chun an tionscadal seo a 
éascú agus tá Ordú Ceannaigh Éigeantaigh déanta aici chun leasanna gan íoc a fháil. Tá 
an OCÉ ag an mBord Pleanála faoi láthair le cinneadh a dhéanamh tar éis trí agóid a fháil

Chuir an Chomhairle tús leis an bpróiseas dlí chun seilbh fholamh a fháil ar na tailte ag 
Ryder’s Row.
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Cuireann Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, ar chumas Údarás 
Pleanála, agus cead pleanála á dheonú aige faoi Alt 34 den Acht, coinníollacha a chur 
ag gabháil lena gceanglaítear go n-íocfar ranníocaíocht i leith bonneagair phoiblí agus 
áiseanna a théann chun tairbhe d’fhorbairt na Comhairle. limistéar riaracháin an Údaráis 
Phleanála. Baineann sé seo le bonneagar poiblí agus áiseanna a chuirtear ar fáil, nó a 
bhfuil sé beartaithe go soláthrófar iad, ag an Údarás Áitiúil nó thar ceann an Údaráis Áitiúil.

Sonraíonn alt 48(2) go leagfar amach i Scéim Ranníocaíochta Forbartha an bonn le 
cinneadh na ranníocaíochta. Ghlac an Chomhairle Cathrach le Scéim Ranníocaíochta 
Forbartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2020-2023 faoi láthair i mí an Mhárta 
2020 tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim roimhe seo. Baineann an scéim nua 
le gach cead pleanála a deonaíodh tar éis an 1 Aibreán 2020 agus le ceadanna reatha a 
deonaíodh roimh an dáta seo nach bhfuil tosaithe fós.

In 2021, bailíodh €29M san iomlán ó ranníocaíochtaí forbartha chuig bonneagar agus 
áiseanna poiblí.

Sonraí ar Scéim 
Ranníocaíochta 
Forbartha na 
Comhairle 
Cathrach agus na 
ranníocaíochtaí a 
bailíodh in 2021
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Athosclaíodh leabharlanna brainse don phobal i mí na Bealtaine 2021. Coinníodh 
nuálaíochtaí a tugadh isteach in 2020 lena n-áirítear an tseirbhís comhrá beo ‘fiafraigh 
de leabharlannaí’ agus an tseirbhís seachadta baile do dhaoine scothaosta agus 
leochaileacha.

Tugadh isteach an tseirbhís Leabharlainne sa Phobal leis an aidhm rochtain níos fearr a 
sholáthar ar leabhair agus ar chláir leabharlainne, do phobail nach bhfuil rochtain áitiúil acu 
ar leabharlann brainse trí thaisceadáin Leabharlainne agus bailiúcháin leabhar in áiteanna 
pobail.

Leanadh leis an bhfócas ar sheirbhísí digiteacha agus ar líne don phobal le raon 
tionscnamh lena n-áirítear amanna bunaidh an scéil agus roghnaíonn an fhoireann físeáin, 
blaganna, imeachtaí idirghníomhacha ar líne, nuachtlitreacha brainse.
Eisíodh 17 nuachtlitir, a chuir 128 feachtas chun cinn do 11,715 síntiúsóir

Seachadadh raon imeachtaí agus clár ar líne agus ag imeachtaí pearsanta lena n-áirítear:
• Léacht Bhliantúil John T Gilbert (breis agus 600 duine ar fud an domhain i láthair)
• Sraith Léachtaí Halla na Cathrach
• Léacht Bhliantúil Chathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath
• Gradam Liteartha Bhaile Átha Cliath (breis agus 3000 radharc ó 12 thír dhifriúla).
• Chuir Féile Staire Bhaile Átha Cliath clár hibrideach ar fáil lenar áiríodh breis agus 90 

imeacht ar líne agus go pearsanta.
• Inside Out, bhí Clár Samhraidh Ealaíon & Leabharlann Chathair Bhaile Átha Cliath 

ar siúl ó Iúil go Lúnasa i mbrainsí leabharlainne. Reáchtáladh 124 imeacht ar líne 
agus lasmuigh ag 5 ionad, ina raibh meascán de thaibhithe agus de cheardlanna 
cruthaitheacha.

• Mar chuid den chlár náisiúnta Cheart chun Léamh, tugadh cuireadh do bhreis is 500 
Ionad Luathfhoghlama agus seirbhísí iarscoile chuig a leabharlann áitiúil chun “Mála 

Oibriú na Seirbhíse 
Leabharlainne & 
Cartlainne

Le linn 2021 rinneadh soláthar chun seirbhísí agus cláir a éascú do ghrúpaí úsáideoirí a 
mhéid ab fhéidir, faoi réir threoirlínte COVID-19.

Chuir áiseanna raon clár ar fáil i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara éagsúla lena 
n-áirítear an clár folláine pobail, scoileanna áitiúla, grúpaí pobail, an earnáil cúram leanaí 
agus grúpaí imeallaithe.

Cruthaíodh cláir chúnaimh baile maidir le folláine agus folláine pobail. Cuireadh 
trealamh ar fáil do ghníomhaíochtaí amuigh faoin aer áit a raibh áiseanna fabhrach dó 
seo. Cuireadh ranganna aclaíochta ar fáil ar ardáin na meán sóisialta chun nascacht a 
choinneáil lenár gcustaiméirí.

Éascaíodh tionóntaí ancaire (áit a raibh siad lonnaithe) a fhreastalaíonn ar dhaoine óga 
agus déagóirí i ngach ceantar rochtain a fháil ar áiseanna éagsúla.

Bhí áiseanna leasa uile an ionaid ar fáil don phobal nuair nach raibh áiseanna leasa poiblí 
eile ar fáil.

• 400,000 cuairt ar na hionaid
• Cruthaíodh 500 post meán sóisialta
• Seachadadh 400 rang aclaíochta ar líne
• Cuireadh 300 rang amuigh ar fáil

Oibríochtaí Áiseanna 
Fóillíochta

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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Leabharlainne Beag” a bhailiú le léamha molta agus faisnéis ó Chumann Dyslexia na 
hÉireann, NCBI agus NEPS.

Thacaigh Cathair Litríochta UNESCO le raon leathan tionscadal agus eagraíochtaí 
liteartha i rith na bliana, lena n-áirítear Aonach Leabhar Ealaíne Bhaile Átha Cliath, 
Amharclann Outlandish agus First Fortnight. Chuir an oifig roinnt clár agus féilte ar fáil 
freisin lena n-áirítear Leabhar Chathair Bhaile Átha Cliath a hAon agus an Feachtas 
Léitheoireachta do Leanaí ar fud na Cathrach. Bhí Maidin Léitheoirí Leabharlanna Chathair 
Bhaile Átha Cliath ar siúl mar chuid d’Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath. Seachadadh 
Gradam Idirnáisiúnta Liteartha Bhaile Átha Cliath go rathúil ar líne.

Soláthraíodh tuarascáil mhonatóireachta 4 bliana do UNESCO, inar leagadh amach na 
príomhéachtaí ó 2019 go 2021.

Scrúdaigh Sraith Léachtaí Réabhlóid na hÉireann 1916-1923, sraith 12 chuid de 
léachtaí staire ar líne saor in aisce ar Réabhlóid na hÉireann, na príomhimeachtaí agus 
príomhphearsana ó ré 1916-1923 ar bhealach tarraingteach agus inrochtana. Mar 
chomóradh 100 bliain ar an sos cogaidh, chuir Teach an Ard-Mhéara agus DCL sraith 
léachtaí am lóin in aisce ar líne i láthair i mí Iúil a chlúdaigh go leor gnéithe den Sos 
cogaidh.

Leanadh ar aghaidh leis an gclár infheistíochta i mbrainsí leabharlainne le críochnú 
oibreacha uasghrádaithe ar an Lárleabharlann, ionad ILAC agus dul chun cinn ar an 
tionscadal chun leabharlann pobail nua a sheachadadh i bhFionnghlas. Suiteáladh gairdín 
céadfach nua i Leabharlann Bhaile Bhailcín.

Ceapadh bainisteoir tionscadail nua chuig Leabharlann na Cathrach Nua Molta, tionscadal 
Chearnóg Parnell i mí Eanáir agus rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar scóip, buiséad 
agus indéantacht.

D’aistrigh Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath le bheith i gceannas ar fheidhmiú 
Spydus, córas nua bainistíochta leabharlainne, a úsáidfidh na 31 údarás áitiúil ar fad. 
Cuirfidh an córas eispéireas so-úsáidte ar fáil d’úsáideoirí leabharlainne chun teacht ar 
leabhair, ar ríomhleabhair, ar ríomhirisí agus ar raon leathan acmhainní ar líne.

In 2021, coinníodh páirceanna poiblí ar oscailt i rith na paindéime agus bhí siad níos 
gnóthaí ná riamh le daoine ag baint leasa as an deis le haghaidh caitheamh aimsire agus 
faoisimh.
 
Bhain Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach 11 ghradam Brat Glas bunaithe ar 
dhea-chleachtas idirnáisiúnta do na páirceanna bainistíochta. Chun go n-éireodh leo bhí ar 
gach Páirc a léiriú go raibh ocht gcaighdeán bainte amach aici agus iad á meas in aghaidh 
27 critéar.

Bailíodh suas le 2,000 tonna bruscair/dramhaíl ó bhoscaí bruscair agus ó chothabháil 
páirceanna in 2021. Bailíodh 131 tona d’ábhar tine chnámh in 2021, roinnt roimh oíche 
Shamhna le comhoibriú dlúth na ngardaí, rud a chuir cosc   ar mhórchuid damáiste. 
á dtabhairt do spásanna oscailte poiblí timpeall na cathrach. Tá 80 Araid Bolg Móire 
gréinechumhachtaithe curtha isteach freisin chun cur leis na 400 araid atá ann cheana féin.

Bhí na Margaí i bpáirceanna gníomhach in 2021 agus rinneadh treoirthionscadail ar 

An Roinn Cultúir, Áineasa 
agus Seirbhísí Eacnamaíochta ar lean

Oibríochtaí Limistéir 
Fóillíochta Allamuigh 
– Páirceanna, 
Bithéagsúlacht 
agus Seirbhísí 
Tírdhreacha
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mhargadh nua i bPáirc Naomh Pádraig. D’éirigh go maith leis an ‘Margadh Leabhar agus 
Earraí Brabhsála’ seo mar mhargadh ar feadh na bliana.

Osclaíodh asraonta seomra tae nua le leithris phoiblí i bPáirc Albert College, Glas Naíon 
agus Páirc Sundrive, Kimmage.

Mar gheall ar shrianta COVID-19, cuireadh Ritheanna Páirce ar fionraí i bpáirceanna 
Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh tréimhse fada go dtí go bhfillfidh an Pháirc 
Shóisearach ó Lúnasa agus go ritheann an pháirc 5km ó Mheán Fómhair 2021. Tá líon na 
ndaoine a ghlac páirt sna himeachtaí éagsúla i bpáirceanna CCBÁC ó shin i leith. is é an 
t-atosú i mí Lúnasa go deireadh mhí na Samhna 2021 ná 13,400 rannpháirtí.

Rinne an Chomhairle Straitéis Súgartha Chathair Bhaile Átha Cliath a athbhreithniú, a 
nuashonrú agus a ghlacadh in 2021. Uasghrádaíodh na clóis súgartha seo a leanas in 
2021.
• Páirc na Coille Móire
• Páirc Tranquilla
• Páirc Bhaile Sheáin
• Páirc Chrann Phapáin
• Páirc na Rinne (‘spás óige’ sinsearach)
• Páirc Fionnradharc

Dhírigh an fhoireann um Dhearadh Páirceanna/Seirbhísí Tírdhreacha le dhá mhí dhéag 
anuas ar rolladh amach na straitéisí glasaithe ar fud codanna de lár na cathrach atá 
aitheanta sa Straitéis Páirceanna agus Spáis Oscailte mar na cinn is mó a dteastaíonn 
uathu, lena n-áirítear na Líbeartaí. , Lár na Cathrach Thoir Thuaidh agus Stoneybatter.

Mar chuid de thionscnamh The Sculpture Dublin na dealbha ag Páirc Chill Donnáin, 
Fionnghlas; Suiteáladh Cearnóg Margadh Íochtarach agus dealbh shealadach ar Phlint Uí 
Chonaill, taobh amuigh de Halla na Cathrach. https://www.sculpturedublin.ie

Cheadaigh an Chomhairle Cathrach Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chathair 
Bhaile Átha Cliath 2021-2025 agus tá cúig théama, 17 gcuspóir agus 85 gníomh 
spriocdhírithe ann do bhainistiú agus caomhnú na bithéagsúlachta.

Rinneadh roinnt suirbhéanna agus tionscadal lena n-áirítear:
• An chéad suirbhé córasach ar fud na cathrach le haghaidh Swifts, i gcomhpháirtíocht le 

Birdwatch Ireland. Rinneadh suirbhé ar 59 limistéar agus taifeadadh 300 tapa agus 129 
láithreán neadaithe i 41 láthair. Cuirfear na sonraí le tionscadail chaomhnaithe sciobtha 
ó 2022 ar aghaidh.

• Reáchtáil an Chomhairle Cathrach ceardlanna faisnéise agus d’eagraigh sí dáileadh na 
dtollán suirbhéireachta mar chuid den suirbhé náisiúnta Citizen Science Hedgehog le 
OÉ Gaillimh.

• Suiteáladh an tionscadal Monatóireachta Éan i bPáirceanna Lár na Cathrach i mBaile 
Átha Cliath 27 boscaí neadaithe i bpáirceanna lár na cathrach, rinne sé fáinneáil sicíní 
agus neadacha monatóireachta, lena n-áirítear goir rathúla an Tíorais Ghorm agus an 
Chapaill Dhuibh.

• Chuir tionscadal Daonáirimh na hEala Balbh clibeanna agus trealamh ar fáil chun tacú 
le hobair chun monatóireacht a dhéanamh ar dhaonra na nEalaí Balbh.

• Bunaíodh an tionscadal Fox in the City le UCD agus déanfaidh sé taifead ar straitéisí 
sealgaireachta sionnaigh uirbeacha i mBaile Átha Cliath le linn 2022.

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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Lean Comhpháirtíocht Spóirt & Folláine Chathair Bhaile Átha Cliath (DCSWP) ar aghaidh 
ag seachadadh na bpríomhsheirbhísí go léir le linn 2021. Chuir oiriúnuithe ar chláir ar líne 
deiseanna ar fáil do dhaoine de gach aois agus cumas chun leanúint ar aghaidh ag gabháil 
do chláir spóirt & gníomhaíochta coirp le linn Srianta COVID. Mheall seoladh Mhol an 
DCSWP   don chlár Change 4 Life breis agus 2000 rannpháirtí chuig an gclár 8 seachtaine.

In 2021 dhámh an DCSWP   €107,250 ar 143 club spóirt ar fud na cathrach tríd an 
deontas beag Daoine Óga. Bhí an tImeacht Suaitheanta Bliantúil Sportsfest 2021 ar siúl 
le linn Sheachtain Eorpach Spóirt le breis agus 31 imeacht i rith na seachtaine agus 438 
rannpháirtí ann.

Cuimsiú Spóirt Lean oifigigh Míchumais agus Imeasctha ar aghaidh ag seachadadh Cúrsaí 
Uathachais sa Spórt agus oiliúint feasachta Míchumais ar líne do bhreis is 230 rannpháirtí. 
Seachadadh cláir spóirt míchumais agus gníomhaíochta coirp éagsúla freisin lena n-áirítear 
an Tionscnamh Woodlands For Health i gcomhpháirtíocht le Get Ireland Walking agus ár 
nImeacht Cuimsithe Paddle & Ride Spóirt Uisce féin dírithe ar leanaí agus daoine fásta faoi 
mhíchumas fisiceach agus ghlac breis agus 130 rannpháirtí páirt san imeacht seo.

In 2021, d’oibrigh an DCSWP   i gcomhar le Treodóireacht Éireann le chéile chun seisiúin 
bhlasta Treodóireachta a sholáthar do dhaoine óga, do scoileanna, do dhaoine fásta 
breacaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas.

Seachadadh cláir chomh-mhaoinithe iolracha freisin i Lúthchleasaíocht, Rámhaíocht, 
Rugbaí, Sacar agus Dornálaíocht ar fud na Cathrach do ghrúpaí agus do dhaoine aonair 
éagsúla. Seachadadh cláir fhíorúla siúlóide agus reatha, a bhí inrochtana do gach duine a 
chónaíonn i gCathair Bhaile Átha Cliath. Seachadadh 736 clár san iomlán agus breis agus 
37,940 rannpháirtí páirteach inár seirbhísí.
 

• Thacaigh maoiniú a fuarthas ó chiste an NBAP freisin le suirbhé fothaoideach do 
Speicis Ionracha Coimhthíocha san Life ag baint úsáide as teicníochtaí r-DNA le 
UCD agus suirbhéireacht agus gaisteoireacht ar mhionc Eachtrannach Ionracha 
Meiriceánach feadh na Life agus na Tulcha.

Reáchtáladh seimineáir ghréasáin ar ghráinneoga, dobharchúnna, gasóga mar aon le 
siúlóidí bithéagsúlachta i nGleann na Tulcha, i bPáirc San Anna agus in Ard-Mhúsaem 
na hÉireann. Ceiliúradh laethanta náisiúnta na bithéagsúlachta ar fud na n-ardán meán 
sóisialta. Chuir an Chomhairle leis an nuashonrú ar Straitéisí Caomhnaithe/Taighde agus 
Oideachais/For-rochtana Bithsféir UNESCO Chuan Bhaile Átha Cliath agus rinne sí 
bainistiú ar thionscadal sonraí ar Ghéanna Brent Solais.

Bunaíodh Fóram Maoirseachta ina raibh ionadaithe tofa áitiúla, eagraíochtaí pobail agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha, príomhghníomh de chuid Plean Gníomhaíochta Anaclann 
Dúlra Oileán an Bhulla Thuaidh 2020 – 2025. Choimisiúnaigh an Chomhairle Birdwatch 
Ireland chun suirbhé cuimsitheach bonnlíne a dhéanamh ar an daonra pórúcháin ar 
an taobh ó thuaidh. Oileán an Bhulla, a thaifead 42 speiceas pórúcháin, lena n-áirítear 
speiceas Iarscríbhinn I agus 24 atá liostaithe ar na hÉin ar Buarthaí Caomhnaithe iad. 
Rinne Coastwatch Ireland, i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, suirbhéanna 
athuair ar ghrinneall an mhara mhara feadh Trá Dhumhach Thrá Mhuirfean chun 
monatóireacht a dhéanamh ar athruithe sa ghnáthóg chosanta seo chomh maith le 
suaitheadh   daonna a thomhas.

Forbairt Pobail, 
Spóirt agus Áineasa
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Mar gheall ar shrianta COVID-19, dúnadh Dánlann Hugh Lane do chuairteoirí ar feadh na 
chéad cheithre mhí de 2021.
• I R3 - R4 bhí méadú seasta ar líon na gcuairteoirí
• I Ráithe 3 chuireamar fáilte roimh os cionn 20,100 cuairteoir go pearsanta chuig 

áitreabh an Ghailearaí (42% de líon na gcuairteoirí réamh-covid).
• I Ráithe 4 chuireamar fáilte roimh os cionn 22,300 cuairteoir go pearsanta chuig 

áitreabh an Ghailearaí (51% de líon na gcuairteoirí réamh-covid).
Taispeántais:
• Saol Gan Deireadh
• Cecil King, taispeántas Present in Time Future
• Ó Bhloc Rúnda go Ceiliúradh Céad Bliain Joseph Beuys ROSC
• Comhoibriú HLG le Ealaíontóir Sráide Asbestos: múrmhaisiú sealadach ar Shráid Uí 

Chonaill
• Hiwa K: ‘An cuimhin leat cad atá ar lasadh agat?’
• Maud Cotter: iarmhairt ar – domhan dapple
• Ealaín na Caibidlíochta: Taispeánadh Portráidí de chuid John Lavery de chuid an 

Chonartha Angla-Éireannaigh ag Ambasáid na hÉireann i Londain.
• Stiúideo agus Stát: The Lavery’s agus an Conradh Angla-Éireannach - Comhoibriú le 

hArd-Mhúsaem na hÉireann
• Tableaux Vivants

Bhí féile ealaíne nua dhá lá, Art + The Outdoors ar siúl ar an taobh ó thuaidh de Chearnóg 
Parnell agus ghlac breis agus 2,500 duine páirt ann.

Éadálacha:
• Richard Tuttle, ‘Cycles’ (uimh. 1-4, agus 8-12), Reg. Uimhreacha 2097-2104
• Mick O’Dea, ‘Portrait of Paula Meehan’, Reg. Uimh. 2105
• Kathy Prendergast, ‘Road Trip’ (trí shaothar, uimh.8, 11 & 13), Reg. Uimh. 2106, 2107, 

2108
• 13 ghrianghraf le Caroline Tisdall, de Joseph Beuys, Rial. Uimhreacha 2109-2121
• 16 shaothar le Cecil King, Reg. Uimh. 2122-2137
• Dhá shaothar le Maud Cotter, ‘Matter of Fact’ (Reg. No. 2138) agus ‘Perch’ (Reg. 

Uimh. 2139)
• Sean Scully, ‘The Fifty’ (Reg. Uimh. 2140)
• WB Yeats, ‘The Lake at Coole’, Reg. Uimh. 2141
• ‘Shelf’, dealbhóireacht le Niamh O’Malley, Reg. Uimh. 2142
• Paul McKinley, ‘Agios Athanosios’, Reg. T1447 ar TMS, beidh Rial. Uimh. 2143
• Hiwa K, ‘Trasnánach’, Reg. T1448 ar TMS, beidh Rial. Uimh. 2144
• Jesse Jones, ‘Tremble’, Reg. T1449 ar TMS, beidh Rial. Uimh. 2145

Leanadh le For-rochtain Oideachais agus Pobail le:
 • Níos mó ná 360 clár oideachais ealaíne
 • Zoom@HughLaneGallery, tionscadal ar fud na cathrach ina raibh 14 bunscoil agus 

319 leanbh páirteach sa tionscadal

Lean na 14 Ionad Caitheamh Aimsire ag feidhmiú le linn an ghlasála, áit a raibh seirbhís 
sheachtrach ag baint úsáide as na háiseanna, athshlánú drugaí, rochtain ar scoileanna, 
cláir oideachais iarscoile, seirbhísí naíolainne agus seirbhís óige. D’oscail na hIonaid 
Áineasa do sheirbhísí beagnach iomlán nuair a cheadaigh rialacháin. Ó mhí Iúil ar aghaidh, 
cuireadh roinnt gníomhaíochtaí i bhfeidhm mar chuid de chlár tionscadail samhraidh le 
gníomhaíochtaí ar an láthair mar Lá Spóirt Oilimpeach na Seirbhíse Áineasa.

Dánlann Hugh Lane

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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An Roinn Cultúir, Áineasa 
agus Seirbhísí Eacnamaíochta ar lean

• Leanadh de bheith ag taispeáint imeachtaí móra ar nós Fhéile Phádraig, agus Bród 
Átha Cliath.

• Áiríodh Oíche Shamhna ar Chearnóg Margadh na Feirme, teilgean ar chónra holagram 
ollmhór 3-T

• Mar chuid de straitéis Téarnaimh na Cathrach beochtaíodh lár na cathrach le meirgí 
maisiúla cuaillí lampa agus sraith de bhoscaí solais painéil ghréine i gCearnóg na 
Marbh agus i gCeantar na nDugaí.

• Bhí Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath ar an bhféile soilsithe is mó go dtí seo le 
breis agus 21 láthair i lár na cathrach lena n-áirítear cruthú iontach geimhridh i bPáirc 
Chearnóg Mhuirfean.

Imeachtaí agus 
Scannánaíocht

Mar gheall ar chur chun cinn gníomhach Halla na Cathrach agus aiseolas an-dearfach 
ó chustaiméirí, bhí sárbhliain ag Halla na Cathrach agus lóistín ann do 188 bainise sa 
Rotunda.

• Roghnaíodh scannán Turas Fíorúil nua den Ghailearaí le cur san áireamh sa 
tionscnamh Músaem sa Ghearrscannán ar fud na hEorpa.

• Club Cultúir Dhéagóirí Lána Aodh le cúig mheánscoil agus grúpa óige amháin
• 77 Comhrá Caife agus Club Cultúir
• Reáchtáladh 65 turas scoile le 924 rannpháirtí.
• Podchraoltaí coimisiúnaithe arna dtáirgeadh ag ealaíontóirí ónár bpainéal agus 

iniúchadh ar théamaí agus spreagthaí éagsúla

Seoladh foilseachán agus suíomh Gréasáin Bhailiúchán an Lucht Siúil ag Dánlann Lána 
Aodh i mí na Samhna.

Reáchtáladh 10 seisiún clostuairisce beo ar líne ag iniúchadh ábhar lena n-áirítear 
péintéireachtaí Impriseanaí, Ealaíontóirí Nua-Ghaeilge, taispeántas Cecil King, stiúideo 
Francis Bacon agus go leor eile.

Tá 2x áitreabh faighte ag CCBÁC don Ghailearaí: Lána Frederick Thuaidh le haghaidh 
stórála agus caomhnú na Mínealaíne; agus 20/21 Cearnóg Parnell Thuaidh le haghaidh 
taispeántais, cláir agus pleananna forbartha.

Mar thoradh ar mhaoiniú eisceachtúil breise ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta, 
Ealaíon, Spóirt agus Meán don Scéim Taibhithe Beo Áitiúil cuireadh clár cuimsitheach de 
thaibhithe faoin aer i bPáirceanna na Cathrach agus ar na sráideanna. Leathnaigh Éire 
Cruthaitheach a maoiniú chuig Cruthaitheacht agus Athrú Aeráide. Thug Oifig na nEalaíon 
tosaíocht do dheiseanna maoinithe i gceantair tearcmheasta den Chathair ag díriú go 
háirithe ar an gCeantar Láir Thuaidh agus thacaigh sí le pobal Darndale chun Maoiniú 
Áiteanna Cruthaitheacha na Comhairle Ealaíon a fháil.

Dáileadh Deontais Ealaíon agus Sparánachtaí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
de €550K ar fud na Cathrach agus cuireadh tús le hathbhreithniú ar a n-éifeachtaí agus a 
dtionchar. Lean Dánlann an tSaotharlann ar Shráid Foley, Cónaithe Ealaíontóirí ag Teachín 
Albert agus Páirc Phádraig ag feidhmiú go tréan. Leanadh ar aghaidh le Féile Idirnáisiúnta 
Litríochta, Oíche Chultúir, agus Athbhliain Gealaí Bhaile Átha Cliath ar líne agus i bhfoirm 
hibrideach de réir mar a tháinig imeachtaí pearsanta ar ais.

Tionscnaíodh Clár Ealaíne Poiblí nua agus cuireadh tús le tionscadal nua arna mhaoiniú 
ag an Eoraip ag Léargas.

Halla na Cathrach

Oifig Ealaíne
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Rinneadh suirbhé i mí Aibreáin trí Your Dublin Your Voice chun leibhéil feasachta ar 
Bhranda Phlás Bhaile Átha Cliath agus éifeachtacht feachtas roimhe seo a mheas, léirigh 
na torthaí ardleibhéal feasachta ar Bhranda Phlás Bhaile Átha Cliath agus fuarthas amach 
go raibh 57% de na freagróirí ann. spreagadh chun cuairt a thabhairt ar Lár Chathair 
Bhaile Átha Cliath tar éis an feachtas “Déan Lá de É” a fheiceáil.

I measc na bhfeachtas le linn 2021 bhí:
• Éagsúlacht i mBaile Átha Cliath a rinneadh i gcomhar le hÉire Cruthaitheach, Gailearaí 

na nGrianghrafadóireacht agus Oifig na nEalaíon. Tugadh cuireadh do chúigear 
ghrianghrafadóir ó chúlraí éagsúla nascadh le pobail éagsúla Bhaile Átha Cliath agus 
teagmháil a dhéanamh leo. Cuireadh taispeántas den saothar i láthair trí spásanna 
fógraíochta lasmuigh ar fud na cathrach agus na híomhánna ar fad ar fáil ar Dublin.
ie. I measc na gclúdach sna meáin bhí RTÉ, an Irish Independent, an Journal.ie agus 
Hotpress.

D’oibrigh an fhoireann brandála áite le foireann Téarnaimh na Cathrach chun tacú leis 
an bhfeachtas athoscailte cathrach ‘We Can Dublin Again’ atá deartha chun daoine a 
spreagadh ar ais isteach i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tacaíodh le roinnt feachtas eile trí na meáin shóisialta, fógraíocht lasmuigh agus cruthú 
ábhair nua ar Dublin.ie lena n-áirítear ‘This is Art’ – comórtas ealaíne do dhaoine óga agus 
Seachtain Gníomhaíochta Aeráide
Thacaigh Brand Place Bhaile Átha Cliath le roinnt Imeachtaí lena n-áirítear Féile 
Leabhar Bhaile Átha Cliath agus Cruinniú Mullaigh Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, trí 

Branda Áit Bhaile 
Átha Cliath & dublin.
ie

Lean Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de bhainistíocht a dhéanamh ar sholáthar 
agus ar sheachadadh ceapairí, torthaí agus bainne do Scoileanna Náisiúnta atá san 
áireamh sa Scéim Béilí Scoile Uirbeacha.

Béilí Scoile

• Bronnadh duais Sillito Ard-Mhúsaem Eorpach na Bliana ar Chuideachta Cultúir 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

• Choinnigh an Chuideachta Cultúir an Iniúchadh Cultúrtha ar Bhaile Átha Cliath agus 
lean an méadú ar shonraí agus ar úsáid na sonraí don Chomhairle le haghaidh pleanáil 
chultúrtha agus le haghaidh taighde agus forbairt phlean Forbartha na Cathrach.

• Cruthaíodh grúpa comhairleach saoránach nua 2021 - 2023 ar a raibh beagnach 100 
duine ag déanamh ionadaíochta ar thrasghearradh éagsúil agus leathan de shaol 
Bhaile Átha Cliath.

• Bogadh Dún Richmond, Club Cultúir agus go leor clár eile ar líne.
• Ceapadh 5 ealaíontóir cruthaitheach cónaitheachta don Chónaitheacht Chruthaitheach 

in Ealaín, Spórt agus Folláine, comhpháirtíocht le Comhpháirtíocht Spóirt agus Folláine 
Bhaile Átha Cliath.

• Chríochnaigh an Chónaitheacht Chruthaitheach @ Óstaí an Rí – chruthaigh an 
t-ealaíontóir Jesse Jones a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi saothar ealaíne nua.

• Cuireadh tús le Staidéar Tionchair Chultúrtha 2021 chun scrúdú a dhéanamh ar an 
tionchar a bhíonn ag rannpháirtíocht chultúrtha in obair Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath. Roinnfear torthaí an taighde, agus foireann uirlisí um chur chun cinn, le gach 
rannóg agus le foireann níos leithne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2022.

Cuideachta Cultúir 
Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS

• Próiseáladh 287 iarratas scannánaíochta in 2021 rud a ghin ioncam iomlán de 
€170,000 (ceadanna scannánaíochta, táillí suímh, ceadanna páirceála)
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Seachadadh an clár oibre um Fhorbairt Eacnamaíoch. Seoladh Straitéis Rannpháirtíochta 
Chlár AE Chathair Bhaile Átha Cliath 2021 go 2027 agus cuireadh tús le hobair chun an 
Oifig Eorpach Tacaíochta um Chlárú nua a bhunú agus chun cuspóirí na straitéise a chur i 
bhfeidhm.

Reáchtáladh an tSeachtain Fiontraíochta Áitiúil ar líne i mí an Mhárta agus taifeadadh 
an leibhéal tinrimh is airde ar fud an chláir imeachtaí ar cuireadh tús leis nuair a sheol an 
Tánaiste Green for Micro mar an chéad spotsoilse náisiúnta.

Baineadh úsáid as an bpainéal Your Dublin Your Voice chun ceithre shuirbhé a dhéanamh 
chun tuairimí na saoránach ar ‘Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath’ a fháil; 
‘Feasacht Branda Áit Bhaile Átha Cliath; ‘Seandálaíocht, Caomhnú Foirgneamh & 
Oidhreacht’ agus ar an ‘Plean Forbartha Eacnamaíochta’.

Rinneadh obair chun an suíomh Gréasáin www.dublineconomy.ie a uasghrádú, áit a 
raibh méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar an rannpháirtíocht. Reáchtáladh cruinnithe 
eagarthóireachta chun ionchur réigiúnach a fháil ar théamaí agus cruthú ábhair do gach 
foilseachán ráithiúil de chuid Monatóir Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath a sholáthair 
príomhléargais ar thionchar na paindéime COVID-19 ar réigiún Bhaile Átha Cliath.

Rinneadh dul chun cinn ar an obair ar Dhorchla Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath agus 
Bhéal Feirste (DBEC) agus reáchtáladh an seoladh foirmiúil i mí an Mhárta. Tugadh 
conradh do KPMG chun tús a chur le hobair ar Phlean Forbartha chun dul chun cinn na 
conaire a threorú.

Cuireadh obair ar aghaidh chun Fís a fhorbairt do Bhaile Átha Cliath a cuireadh ar an eolas 
trí thaighde, comhairliúcháin agus ceardlanna.

Tacaíodh leis an gCruinniú Mullaigh um Nuálaíocht Freagrach i mí Dheireadh Fómhair 
le sraith imeachtaí áitiúla agus idirnáisiúnta a reáchtáladh ar líne thar thrí lá. Chuir 
na Gnólachtaí Nuathionscanta atá ag obair chun réitigh a sholáthar ar Dhúshláin na 
gCuarbhailte, a ghlac páirt i gClár Luasaire na bPENanna Aeráide, áit a bhfuil Baile Átha 
Cliath ina comhpháirtí cathrach a gcuid smaointe a chur in iúl.

Reáchtáladh Gradaim Nuálaíochta MODOS, chun tacú le cur i bhfeidhm athruithe 
geilleagair chiorclaigh i bhfiontair bheaga agus mhicrifhiontair, agus eagraíodh searmanas 
dámhachtainí chun an nuálaíocht a léirigh na fiontair bhuaiteacha a thaispeáint.

chomórtais ar na meáin shóisialta, nuachtlitir dhigiteach agus cruthú ábhair ar Dublin.ie

D’óstáil Dublin.ie an t-ábhar ar fad d’fheachtas Shoilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath, lena 
n-áirítear cosáin siúil agus sonraí ticéid do shuiteáil Chearnóg Mhuirfean, rud a mheall 
leibhéil arda rannpháirtíochta leis an suíomh agus trí na meáin shóisialta. Táirgeadh sraith 
alt i gcomhar le Fiontraíocht Éireann chun tacú leis an earnáil FBM i mBaile Átha Cliath 
agus chun í a chur chun cinn.

Rinne mic léinn CNED raon de dhearaí nuálacha nuair a tugadh cuireadh dóibh freagairt 
do Bhranda Phlás Bhaile Átha Cliath. Roghnaíodh 7 ndearadh chun maisc aghaidhe 
lámhdhéanta a choimisiúnú ó sholáthraí áitiúil i mBaile Átha Cliath a dáileadh ar na mic 
léinn agus ar pháirtithe leasmhara Dublin Place Brand.

Forbairt & Cur Chun 
Cinn Eacnamaíochta
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An Roinn Cultúir, Áineasa 
agus Seirbhísí Eacnamaíochta ar lean
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I rith na bliana, reáchtáladh cruinnithe fíorúla le: Ambasáidí Meicsiceo, an Laitvia, an 
Pholainn agus Ceanada; Leas-Mhéara Barcelona; Líonra Príomh-Stiúrthóirí Eorpacha 
Príomhchathracha Eorpacha; Tionscadal um Dhaonlathas a Neartaíonn Cathracha (GMF).
Leanadh le gnó Fhóram Líonra Eurocities trí sheimineáir ghréasáin agus comhdhálacha ar 
líne. D’fhreastail an tArdmhéara ar Chomhdháil Bhliantúil Eurocities agus ghlac sé páirt i 
roinnt díospóireachtaí painéil.

Foilsíodh Straitéis Clár an AE 2021 – 2027 agus bunaíodh an Oifig Eorpach Tacaíochta do 
Chláir.

Is comhchathracha iad Baile Átha Cliath agus Barcelona agus ag an CGB Eurocities a 
reáchtáladh i mí na Samhna thionóil an tArdmhéara Alison Gilland agus Leas-Mhéara 
Barcelona Laia Bonet cruinniú chun comhoibrithe féideartha amach anseo idir an dá 
chathair a phlé.

Caiteachas Nasctha 2021: Neamhní

Reáchtáladh Dámhachtainí Fiontar Sóisialta Chathair Bhaile Átha Cliath mar imeacht 
hibrideach i mí Mheán Fómhair. Táirgeadh agus scaipeadh Bróisiúr Digiteach a thaispeáin 
iarbhuaiteoirí na dámhachtana seo le seacht mbliana anuas le naisc chuig ábhar digiteach 
agus faisnéis ar gach fiontar sóisialta.

Thug an tAire Damien English cuairt ar OFÁ Chathair Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 
agus sheol sé Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath OFÁ 2021 – 2024 agus bhuail 
sé le foireann OFÁ, cuideachtaí cliant agus fiontair shóisialta.

Caidreamh 
Idirnáisiúnta

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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Phróiseáil an oifig Mótarchánach 123,352 iarratas poist in 2021, méadú 12% ar 2020. 
Léiríonn an córas ar líne go ndéantar 92% d’iarratais a phróiseáil ar líne. Dhéileáil an oifig 
Mótarchánach le 108,376 fiosrúchán gutháin.

99.89% seachadadh seirbhíse bainte amach. D’éirigh le breis agus 2,500 ball foirne oibriú 
go cianda. Críochnaíodh uasghrádú SAN agus uasghrádaíodh bonneagar VMWare. 
Seachadadh rathúil 25 tionscadal. Beart slándála breise curtha i bhfeidhm lena n-áirítear 
píolótach deighilt líonra tugtha chun críche agus MFA / VPN ar bhallaí dóiteáin nua. 
Uasghrádaíodh bandaleithead Idirlín.

Mótarcháin

An Roinn um 
Chórais Faisnéise

Rinne an oifig rátaí an Scéim um Tharscaoileadh Rátaí Tráchtála a riar ar luach €100.5M 
do 9200 gnólacht. Ba é 87% an bailiú % do rátaí tráchtála (glan ar Tharscaoileadh).

Riar Rátaí

An Roinn Airgeadais agus 
An Roinn um Chórais Faisnéise
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Le linn 2021, lean an tAonad Bainistíochta Saoráidí ar aghaidh ag cur tacaíochta 
ríthábhachtach ar fáil le linn na paindéime leanúnach COVID 19 agus de réir mar a 
laghdaíodh srianta maidir leis na hOifigí Cathartha a choinneáil oscailte agus oibriúcháin 
don fhoireann riachtanach agus do phríomhsheirbhísí don phobal. Baineadh é seo amach 
ar bhealach slán sábháilte le leanúint de ghlanadh feabhsaithe, slándáil athbhreithnithe 
mar aon le bearta oibriúcháin eile. Ina theannta sin, lean an tAonad Bainistíochta Saoráidí 
ar aghaidh ag soláthar tacaíochta freagrúil agus frithghníomhach chun aghaidh a thabhairt 
ar iarratais chothabhála agus chóiríochta ón bhfoireann go ginearálta.

Lean an tAonad Trasfhoirmiú ag obair le Ranna chun seirbhísí feabhsaithe a sholáthar do 
shaoránaigh ag baint úsáide as cur chuige deartha seirbhíse.
• Glacadh páirt i dTionscadal Nuálaíochta Digiteach Bloomberg Philanthropies le haghaidh 

Cathracha Eorpacha a dhírigh ar an tseirbhís cothabhála tithíochta a fheabhsú agus 
meicníochtaí a scrúdú le haghaidh cumarsáide feabhsaithe le tionóntaí.

• Oibríodh le hIonad Carter ar an tionscnamh “Inform Women transform lives”. Áiríodh 

Bainistíocht 
Áiseanna

Transformation Unit

D’fhreagair Seirbhísí do Chustaiméirí níos mó ná 187,645 glao agus freagraíodh 38.74% 
de na glaonna seo laistigh de 30 soicind. Ba é 201 soicind an meán-mhoill ar ghlao a 
fhreagairt. Bhí Ráta Réitigh Céad Teagmhála 51.26% ann (déileáladh le custaiméirí, gan 
gá leis an nglao a aistriú).

In 2021 Seirbhísí do Chustaiméirí:
• Próiseáladh 38,000+ íocaíocht
• Dhéileáladh le 17,000+ iarratas ar Chead Páirceála
• D’fhreagair 51,000+ ríomhphost
• Taifeadadh 20,000+ iarratas ar Chothabháil Tithíochta le linn 2021
• 21,000+ iarratas eile ar sheirbhís a logáil
• Beannaigh 15,500+ cuairteoir chuig Deasca Fáiltithe na nOifigí Cathartha
• Críochnaíodh breis is 365,000 idirbheart agus seirbhís thar raon bealaí rochtana do 

chustaiméirí

Lean Seirbhísí do Chustaiméirí ag obair leis na hOifigí Ceantair agus le baill foirne eile ar 
fud na Comhairle Cathrach chun freagairt áitiúil a sholáthar don Tionscnamh Náisiúnta 
Glaonna Pobail. Bhí líne chabhrach an Chomhphobail COVID-19 i bhfeidhm 8 n-uaire sa 
lá ó 9am go 5pm, 7 lá na seachtaine le linn na leibhéil éagsúla glasála go dtí deireadh mhí 
Dheireadh Fómhair, ag soláthar pointe teagmhála do chustaiméirí leochaileacha laistigh 
den Chomhairle Cathrach agus comhlachtaí deonacha agus pobail a sheachadann bia 
riachtanach. agus cógais do shaoránaigh ar fud na cathrach.

D’oibrigh Seirbhísí do Chustaiméirí le roinnt ranna ar fud na Comhairle Cathrach lena 
n-áirítear an Oifig um Théarnamh na Cathrach chun cabhrú le hathoscailt na cathrach do 
na páirtithe leasmhara go léir.

Tar éis spriocanna na Straitéise Digiteach chun Tosaigh a dhéanamh, rinneadh iarracht 
níos mó dár seirbhísí a chur ar fáil ar líne, lena n-áirítear córas gearán nua ar líne ar an 
Mol Saoránach mar aon le méadú ar líon na n-íocaíochtaí is féidir a dhéanamh ar líne.

Choinnigh Seirbhísí do Chustaiméirí a “Q-mark” don 13ú bliain as a chéile in 2021, leis an 
scór is airde riamh de 91%.

Cuireadh Seirbhísí do Chustaiméirí ar an ngearrliosta sa chatagóir Lárionad Teagmhála 
Beaga ag na gradaim CCMA.

Seirbhísí Custaiméirí

An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, 
Trasfhoirmiú agus Acmhainní Daonna
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Bunaíodh an fhoireann Seirbhísí Digiteacha i R3 2021. Ba iad na príomhthosaíochtaí ná 
ardáin a fhorbairt chun rannpháirtíocht fheabhsaithe saoránach a sholáthar, saoránaigh 
agus gnó a chumasú chun rochtain a fháil ar sheirbhísí ar líne agus chun inlíon foirne a 
fhorbairt chun cumarsáid inmheánach a fheabhsú agus próisis inmheánacha a chuíchóiriú. 
Cuireadh roinnt tionscnamh chun cinn lena n-áirítear
• Uirlis chomhairliúcháin ar líne
• Seirbhís foláirimh do shaoránaigh chun ligean do shaoránaigh foláirimh a fháil ón 

gComhairle Cathrach maidir le ceisteanna ar nós iarratais phleanála, tuilte agus 
cáilíocht uisce snámha.

• Cruinnithe ar líne do shaoránaigh
• CitiDesk don chumarsáid inmheánach

Leanadh ar aghaidh le rolladh amach na gceantar cliste atá ina leapacha tástála don 
nuálaíocht ar fud na cathrach agus tá tacaíocht á fáil anois do thrí cheantar lena n-áirítear na 
Dugthailte Cliste, DCU Cliste agus Smart D8 a seoladh in 2021 agus a dhíríonn ar Shláinte 
agus Folláine.

Bronnadh an 2ú Áit ar Bhaile Átha Cliath i nGradaim Phríomhchathair Nuálaíochta na 
hEorpa (iCapital) 2021, duais aitheantais bhliantúil a bhronntar ar na cathracha Eorpacha is 
fearr a chuireann nuálaíocht chun cinn ina bpobail.

Bhí Baile Átha Cliath ar an ngearrliosta freisin mar iomaitheoir sa bhabhta ceannais do 
Ghradaim Phríomhchathair na hEorpa um Thurasóireacht Chliste 2021, éacht suntasach don 
chéad bhliain den chlár nua um Thurasóireacht Chliste.

Ag Gradaim Nuálaíochta Choláiste na Tríonóide 2021 a cheiliúrann nuálaíocht agus 
fiontraíocht i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, bronnadh an Gradam Comhpháirtí ar 
an gComhairle; ag cur béime ar an gcúnamh sármhaith atá déanta ag comhpháirtí fiontair 
chun tionchar nuálaíochta a bhrú chun cinn trí thionscadail mar cheantar na nDugthailte 
Cliste agus Acadamh na Near Todhchaí.

Comhpháirtíocht Google Airview le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - Imscaradh an 
chéad charr EV Street View riamh de chuid Google ar fud na cathrach chun cáilíocht an 
aeir a thomhas agus chun tomhais sráide de réir sráide a ghlacadh a d’fhéadfadh cabhrú le 
tionchar a imirt ar bheartais chathrach.

Sa tionscadal Ag Luathú Poitéinseal Drones don Rialtas Áitiúil, arna stiúradh ag an 
gComhairle Cathrach, forbraíodh príomh-acmhainní drones don earnáil rialtais áitiúil lena 
n-áirítear; tuarascáil dea-chleachtais idirnáisiúnta, lámhleabhar príobháideachta agus 
lámhleabhar rialacháin, chomh maith le bunú Meitheal Tras-earnála um Thodhchaí na nDrón.

Seirbhísí Digiteacha

Cathracha Cliste

leis seo tionscadail éagsúla leis an NEIC lena n-áirítear rochtain níos fearr a sholáthar do 
mhná ar dheiseanna áineasa agus spóirt

• D’oibrigh tionscadail beta ar roinnt tionscnamh lena n-áirítear réitigh roinnte boscaí bruscair.
• Bhunaigh sé Bord Tionscadal an Mhoil Saoránach agus Foireann an Tionscadail 

chun seirbhísí digiteacha feabhsaithe a leathadh amach do shaoránaigh, gnólachtaí, 
Comhairleoirí agus baill foirne. Chuaigh ardán Mol na Saoránach beo i mí na Samhna 2021.

• Cuireadh tús le tógáil Iosta Oibríochtaí na Cathrach Thuaidh i mí na Bealtaine 2021, 
saoráid nua ag Baile Munna atá deartha chun freastal ar raon seirbhísí oibriúcháin agus 
foireann saothair dhíreach. Rinneadh dul chun cinn maith ar na hoibreacha i rith 2021 

 agus d’fhan an tionscadal in am agus de réir an bhuiséid agus táthar ag súil go 
gcríochnófar an tógáil i mí na Samhna 2022.

An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Trasfhoirmiú 
agus Acmhainní Daonna ar lean

GNÓTHACHTÁLACHA/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS



129TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021

Lean An tAonad Forbartha Gaeilge ag cur comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do gach 
Roinn maidir le déileáil le custaiméirí trí chumarsáid scríofa, ghréasáin, mheáin agus bhéil.

Le linn cheiliúradh Sheachtain na Gaeilge cuireadh clár ábhar ar líne ar fáil don fhoireann 
gach tráthnóna

D’oibrigh an tOifigeach Forbartha Gaeilge go dlúth le Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 
chun feachtas feasachta ar Shábháilteacht ó Dhóiteán a sheachadadh thar mheáin éagsúla 
sa dá theanga oifigiúla.

In 2021 rinne an tAonad Acmhainne bainistiú ar líon suntasach feachtais earcaíochta, 
bunaithe ar na gealltanais straitéiseacha agus oibríochtúla arna bhfaomhadh ag an 
bPríomhfheidhmeannach leis an mbainistíocht shinsearach. Chuige sin críochnaíodh breis 
agus 60 comórtas, trasna na ngrádanna Cléireachais/Riaracháin, Gairmiúla/Teicniúla agus 
oibriúcháin. Leanadh de na hAgallaimh go léir a reáchtáil beagnach.

D’fhógair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tríd an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí, agus líon sí roinnt príomhphoist sa bhainistíocht shinsearach lena n-áirítear 
Bainisteoir Feidhmiúcháin, Gníomhaire Dlí agus Innealtóir Sinsearach.

D’fhan líon na bhfostaithe ag an gComhairle Cathrach seasta; b’ionann líon na foirne 
don Chomhairle an 31 Nollaig 2021 agus 5,895 (Coibhéis Lánaimseartha de 5,585) i 
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, arbh ionann é agus 5,933 (WTE de 5,618).

Tugadh isteach agus athbhreithníodh roinnt príomhbheartais.
Beartais a Tugadh isteach:
• Beartas agus Nósanna Imeachta Drugaí agus Alcóil
• Ceart chun Dínascadh
• Beartas Oifigiúil Siamsaíochta
• Dínit i Soláthar Seirbhíse
• Beartas Comhionannais

Beartais Athbhreithnithe:
• Beartas agus Nós Imeachta Araíonachta
• Beartas Ragoibre
• Treoirlínte don Fhoireann ag Obair le Leanaí
• Beartas agus Treoirlínte Féiniúlacht Inscne agus Léirithe
• Beartas Ró-íocaíochtaí

An tAonad Forbartha 
Gaeilge

Resourcing and 
Recruitment

Tugadh faoi chomhordú corparáideach ar phleanáil, ar bhainistiú agus ar fhreagairt 
leanúnachas gnó ar fud na paindéime COVID-19 chun freagairtí comhsheasmhacha agus 
cuí a chinntiú ar fud na heagraíochta. Le maolú ar shrianta an rialtais agus fáil réidh leo, 
tá socruithe oibre réamhphaindéimeach agus struchtúir foirne ag filleadh ar fud na réimsí 
seirbhíse go léir de réir na treorach sláinte poiblí. Tá Córas Bainistíochta Leanúnachais 
Gnó (BCMS) á fhorbairt faoi láthair i dtreo caighdeán láidir ailínithe chun sábháilteacht na 
foirne a chinntiú agus leanúnachas á chumasú i seachadadh ár seirbhísí.

Leanann Aonad na Cathrach Cliste ag obair le comhpháirtithe ag leibhéil áitiúla, náisiúnta 
agus idirnáisiúnta trí bheith páirteach i dtionscadail chomhoibríocha atá dírithe ar dhea-
chleachtas agus ar fhoghlaim chomhroinnte i réimsí mar Shoghluaisteacht, Lóistíocht Chliste, 
Cáilíocht Aeir agus cosc   tuilte.

Leanúnachas Gnó
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Leanadh den rannpháirtíocht go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil le hionadaithe fostaithe, 
le Ceardchumainn agus le comhlachtaí seachtracha ábhartha trí na gnáth-mheicníochtaí 
caidrimh thionsclaíoch atá bunaithe.

Chinntigh an t-aonad caidrimh fostaithe comhlíonadh rialacháin na seirbhíse poiblí 
agus treoirlínte sláinte poiblí maidir le fostaithe agus tinreamh san ionad oibre le linn na 
paindéime COVID-19 agus thug sé comhairle don fhoireann agus don bhainistíocht maidir 
le cur i bhfeidhm na bhforálacha.

Bhí bainistíocht tinrimh mar ardtosaíocht i gcónaí. Forbraíodh modúl oiliúna tinrimh agus 
bainistíochta feidhmíochta do bhainisteoirí oibriúcháin.

Lean an Chomhairle Cathrach ar aghaidh le roinnt moltaí athraithe a chur chun cinn 
faoi Chomhaontuithe na Seirbhíse Poiblí agus chuir sí i bhfeidhm moltaí athraithe a 
comhaontaíodh go háitiúil lena chinntiú go mbainfí amach bearta táirgiúlachta.

In 2021 ba é fócas an Aonaid Sláinte, Sábháilteachta agus Folláine (HSWU) leanúint 
ar aghaidh ag tacú le bainisteoirí túslíne le comhairle agus monatóireacht a dhéanamh 
ar chur i bhfeidhm na comhairle sin chun leanúnachas seirbhíse dár gcustaiméirí agus 
sábháilteacht ár bhfoirne a chinntiú. Thug cruinnithe seachtainiúla agus tuarascálacha 
míosúla na nOifigeach Sinsearach Sláinte agus Sábháilteachta Feidhmiúcháin (SEHSO) 
don oifig seo eolais fíor-ama ar na dúshláin a bhí roimh bhainisteoirí agus fostaithe. Thug 
sé seo deis don HSWU straitéisí a cheapadh a sholáthair tacaíocht phraiticiúil agus eolais 

Caidreamh Fostaithe

Sábháilteacht, 
Sláinte agus Leas 
san Ionad Oibre

I rith 2021, thug an Oifig um Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú eolais do 
bhainistíocht shinsearach Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath (DFB) maidir le cur chuige 
cuimsitheach agus comhordaithe i leith chur i bhfeidhm Dhualgas na hEarnála Poiblí, ag cur 
an clár oibre leathan um chomhionannas, éagsúlacht agus cuimsitheacht chun cinn agus 
ag bainistiú saincheisteanna dínite san ionad oibre ar bhealach éifeachtach. bhealach, i 
gcomhthéacs sheoladh Phlean Forfheidhmithe Dualgas na hEarnála Poiblí de chuid DFB.

D’fhostaigh An Oifig um Comhionannais, Cuimsithe agus  Éagsúlachta sainchomhairleoir 
comhionannais chun oibriú le grúpa oibre ó na Ranna Seirbhísí Corparáideacha, 
Trasfhoirmiú agus Acmhainní Daonna chun Plean Forfheidhmithe Dualgas Earnála Poiblí a 
ullmhú do na ranna seo. Chomhordaigh an Oifig EDI na cruinnithe agus rinne sí bainistiú ar 
an bpróiseas a tháinig chun críche go rathúil i R1 de 2022.

D’oibrigh an Oifig leis an mbainistíocht shinsearach Acmhainní Daonna agus 
leis an Oifigeach Rochtana chun iarratas rathúil a dhéanamh ar mhaoiniú faoin 
gCiste Rannpháirtíochta agus Feasachta Míchumais do thionscadal chun próiseas 
rannpháirtíochta agus comhairliúcháin a chomhdhearadh le hEagraíochtaí Daoine faoi 
Mhíchumas.

Ghlac an Oifig páirt i bpróiseas athbhreithnithe in éineacht le hionadaithe Choiste Líonra na 
Foirne LADT+ chun aontú ar Straitéis Chuimsithe Foirne LADT+ le haghaidh 2022-2024.

Rinne an Oifig cleachtadh cuimsitheach promhaidh comhionannais ar gach doiciméad ar 
shuíomh inlín na nAcmhainní Daonna.

Lean an Oifig freisin lena rannpháirtíocht le Clár Rochtana ar Phrintíseacht TU Bhaile Átha 
Cliath agus d’éascaigh socrúcháin oibre agus intéirneachtaí trádála do rannpháirtithe an 
chláir.

An Oifig um 
Comhionannais, 
Cuimsithe agus  
Éagsúlachta 

An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Trasfhoirmiú 
agus Acmhainní Daonna ar lean
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Leanadh ar aghaidh ag tuairisciú tionóiscí, á dtaifeadadh agus nuair ba ghá, á n-imscrúdú 
agus moltar gníomh ceartaitheach i rith 2021. Rinne an HSWU monatóireacht ar gach 
Teagmhas Tromchúiseach (SAE) agus thaifead sé stádas na n-imscrúduithe sin.
• Taifeadadh 460 timpiste agus teagmhas
• Taifeadadh 45 SAE oscailte
• Seachadadh 71 lá oiliúna éigeantach
• Tugadh 1,007 vacsaín fliú thar 5 bhrainse de 2 chógaslann

Lean an HSWU de bheith rannpháirteach le páirtithe leasmhara eile chun tionchar a 
imirt ar bheartas agus ar chinnteoireacht ar fud earnáil níos leithne na nÚdarás Áitiúil, 
comhlachtaí rialála agus fóntais. Tá baint ag foireann HSWU agus SEHSOs le grúpaí oibre 
laistigh de CCDnG, i LASAG, sa Tionscal Uisce agus BSL.

Leanadh den tacaíocht Sláinte agus Folláine a chur ar fáil i rith 2021 lena n-áirítear:
• An Mol Sláinte agus Folláine a nuashonrú go rialta ionas go mbeidh sé suimiúil agus 

úsáideach don fhoireann a bhfuil rochtain acu air.
• 12 webinar a eagrú agus 482 ag freastal ar an lá agus 1508 ag féachaint ar an 

seimineár gréasáin níos déanaí
• Marcáladh laethanta spéise náisiúnta ar nós Lá Feasachta ar Ailse, Sláinte na bhFear 

srl. le póstaeir agus scaipeadh eolais ar fhostaithe.

Seachadadh cláir Forbartha Bainistíochta i dtimpeallacht iargúlta. Tacaíodh leis an 
bhfoireann le raon leathan deiseanna oiliúna agus breisoideachais a sholáthar trí chláir a 
thairgtear go hinmheánach agus ó chomhlachtaí oideachais seachtracha.

Seachadadh cúrsaí réamhscoir agus ionduchtaithe corparáideacha araon go cianda le linn 
2021. Lean Foghlaim, Feidhmíocht & Forbairt dá hardán Ríomhfhoghlama a fhorbairt agus 
táthar ag súil le filleadh ar mheascán de dheiseanna foghlama intí agus cumaisc do 2022.

In 2021, lean an Chomhairle Cathrach ar aghaidh leis an obair ullmhúcháin a theastaíonn 
chun cur i bhfeidhm Chéim 1 de chóras comhtháite Acmhainní Daonna agus Párolla a 
éascú atá mar chuid den Chlár Náisiúnta AD agus Seirbhísí Comhroinnte Párolla.

Fuair Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2 nochtadh cosanta in 2021. Seo a leanas 
stádas reatha an dá nochtadh:
• 0 Freagra Eisithe
• 1 Faoi Imscrúdú
• 1 Chomhfhreagras ar siúl

Sábháilteacht, 
athléimneacht agus 
folláine na foirne go 
léir a bhainistiú

Foghlaim, 
Feidhmíocht agus 
Forbairt

Croíthionscadal AD

Nochtadh Cosanta

in am trátha nuair a bhí gá leis.
Díríodh an straitéis HSWU seo ar thrí réimse:
• Tacú le Foireann agus Seirbhísí Allamuigh
• Tacaíocht a thabhairt d’fhoireann agus do sheirbhísí na hOifige
• Sábháilteacht, athléimneacht agus folláine na foirne ar fad a bhainistiú

ÉACHTAÍ/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS



132 COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Tuairisc ar chomórtais earcaíochta 
lena n-áirítear miondealú inscne ar na hiarratasóirí 
go léir agus na hiarratasóirí rathúla
Teideal an Phoist Líon na 

nIarratas Male Female
Uimhir 
ar an 

bPainéal
Male Female

Anailísí Gnó (Sealadach)  74 57 17 8 6 2
Bainisteoir Cúnta Tionscadail CPP (Sealadach) 11 10 1 1 1 -
Bainisteoir Forfheidhmithe Bruscair (Sealadach) 9 9 0 2 2 -
Bainisteoir Seirbhísí Ginearálta 18 18 0 3 3 -
Ceannfort - Ionad Cóireála Uisce an Bhaile Mhóir 8 8 0 2 2 -
Cigire - Cothabháil Draenála & Rialú Truaillithe 7 7   2 2 -
Cigire Ardaithe - Soilsiú Poiblí & Seirbhísí Leictreacha 20 20 0 2 2 -
Cigire Cúnta - Cothabháil Bóithre  18 18 0 8 8 -
Cigire Cúnta - Cothabháil Draenála & Rialú Truaillithe 12 12 0 5 5 -
Cigire Méadraithe Neamh-Thí  15 15 0 4 4 -
Cigire Tógála/Cléireach Oibreacha 58 54 4 11 11 -
Clár Iarchéime - Anailísíocht Sonraí & Disciplín Méadracht Sonraí  NA NA  44  NA NA
Clár Iarchéime - Disciplín Bainistíochta AD  NA NA  13  NA NA
Clár Iarchéime - Disciplín Bainistíochta Tionscadal & Clár   NA NA  13  NA NA
Clár Iarchéime - Disciplín Cumarsáide & Margaíochta 1270 NA NA  29  NA NA
Clár Iarchéime - Fiontraíocht Eacnamaíoch &    NA NA  21  NA NA
Disciplín Forbartha Gnó
Clár na gCéimithe - Araíonacht Nuálaíochta,   NA NA  15  NA NA
Straitéise agus Bainistíochta Athraithe      
Comhordaitheoir Sábháilteachta Pobail (Comhpháirtíocht
Sábháilteachta Pobail Áitiúil Lár Chathair Bhaile Átha Cliath 41 21 20 2 1 1           
Thuaidh (Sealadach)
Cuntasóir 39 18 21 4 1 3
Cuntasóir Sinsearach 30 14 16 7 4 3
Cuntasóir Sinsearach  22 15 7 4 1 3
Cúntóir Leabharlainne 652 283 369 50 16 34
Cúntóir Leabharlainne (Teoranta)  8 3 5 8 3 5
Eolaí Cúnta 126 51 75 3   3
Eolaí Feidhmiúcháin 34 18 16 6 5 1
Feisteoir Meicniúla - Sealadach 2021 5 5 0 3 3 -
Freastalaí Faoisimh (Sealadach) 41 25 16 13 8 5
Gairmí Sinsearach Feidhmiúcháin (Sealadach)  
Oifig Réigiúnach Gníomhaíochta Aeráide 12 9 3 1   1

Garda Tarrthála Trá (Sealadach)  31 20 11 10 6 4
Innealtóir Cúnta  115 102 13 21   -
Innealtóir Iarchéime (Leictreach) (Sealadach) 1 1 0 0    
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Innealtóir Iarchéime (Meicniúil) (Sealadach) 15 11 4 1   1
Innealtóir Iarchéime (Sibhialta) (Sealadach) 13 9 4 3 2 1
Intéirneach Cumarsáide - Baile Átha Cliath Cliste  5 3 2 4 2 2
Léiriú Suime - Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin 
Sláinte & Sábháilteachta (Sealadach) 10 5 5 3 1 2

Luachálaí Feidhmiúcháin  11 3 8 3   3
Oibrí Ginearálta - Faoiseamh Aistrithe - Príomhstáisiún 4 4 0  2 2 -      
Pumpála Ardaithe
Oibrí Leath-mhiotail (Sealadach)  9 9 0 4 4 -
Oibrí Sóisialta (Buan agus Locum) 40 7 33 11 1 10
Oibrí Sóisialta Sinsearach 30 9 21 8 2 6
Oifigeach Ceantair 40 40 0  20 20 -
Oifigeach Cléireachais (Temp 4 Month) - Clár Intéirneachta
na hOifige Náisiúnta um Rialú Foirgníochta 20 17 3 17 14 3

Oifigeach Cléireachais (Teoranta)  33 11 22 13 7 6
Oifigeach Córais 64 57 7 14 9 5
Oifigeach Cúnta Córais 105 89 16 14 10 4
Oifigeach Feidhmiúcháin Eolaíoch Comhshaoil 37 27 10 4 2 2
Oifigeach Idirchaidrimh Tithíochta (Tacaíocht do Thionóntaí) 
An tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil (Sealadach) 10 6 4 3   3

Oifigeach Riaracháin 633 295 338 28 9 19
Oifigeach Sinsearach Córais - Seirbhísí Digiteacha,  30 22 8 4 4 -       Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigeach Sinsearach Foirne, 2021 380 159 221 77 24 53
Oifigeach Sinsearach na gCóras - An Roinn IS 37 27 10 8 6 2  Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Optaive Ginearálta (1/4 Shift), Rialú Sceitheadh  15 15 0 7 7 -
Pluiméir (Sealadach)  11 11 0 1 1 -
Pluiméir (Sealadach)  11 11 0 4 4 -
Póirtéir 9 6 3 5 5 -
Riarthóir Sábháilteachta Pobail (Comhpháirtíocht Sábháilteachta 
Pobail Áitiúil Lár Chathair Bhaile Átha Cliath Thuaidh) (Sealadach) 102 43 59 4 1 

Saoiste Feisteoir - Seirbhísí Fuíolluisce 4 4 0  1 1 -
Saoiste Feisteoir Cúnta 3 3 0 2 2 -
Suirbhéir Cainníochta Feidhmiúcháin  18 15 3 6 6 -
 4376 1731 1375 586 240 190

Teideal an Phoist Líon na 
nIarratas Male Female

Uimhir 
ar an 

bPainéal
Male Female
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D’éirigh le Roinn an Dlí ceardlanna ar líne a sholáthar do phríomhfhoireann na Comhairle 
maidir le séalú agus cur i gcrích conarthaí i rith 2021. Cuireadh oiliúint bhunúsach GDPR 
ar líne ar fáil d’fhoireann oifigí uile CCBÁC. Cuireadh próiseas nuashonraithe agus 
feabhsaithe ar fáil do chinnteoirí um Shaoráil Faisnéise le linn 2021 freisin.

• Pearsanta: 231
• Neamhphearsanta: 523
• Measctha: 1
• Líon na n-iarratas a próiseáladh in 2021: 755
• Iarratais a deonaíodh: 253
• Iarratais páirt-dheonaithe: 235
• Iarratais diúltaithe: 141
• Iarratais aistrithe: 6
• Iarratais a tarraingíodh siar: 67
• Iarratais arna dtarraingt siar agus arna láimhseáil lasmuigh de Shaoráil Faisnéise: 37
• Iarratais ar athbhreithniú inmheánach faighte: 50
• Achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise: 13
• Líon na gcásanna beo ar 31/12/2020: 93

• Iarratais Rochtana Ábhar a Fuarthas: 174
• DPIAanna curtha chun cinn: 14
• Gearáin/Ceisteanna faighte: 34
• Sáruithe: 71
• Sáruithe curtha in iúl don CCS: 6

Saoráil Faisnéise 
(SF).

GDPR

Roinn Dlí

An Roinn Dlí

GNÓTHACHTÁLACHA/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS
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GNÓTHACHTÁLACHA/BUAICPHOINTÍ DO 2021PRÍOMHSHEIRBHÍS

??

??

?? Ráitis Airgeadais
Bhliantúla 
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Réamhra 

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 2020. 

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. Ó mhí an 
Mhárta 2020, tá seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath tar éis dul in oiriúint do thimpeallacht 
atá srianta go minic. Tháinig athruithe móra ar an 
saol laethúil i ngnólachtaí agus i bpobail. Anois i mí 
an Mhárta 2022, agus muid ag déileáil le Covid 19 
athraithe agus na srianta go léir curtha i leataobh, 
tá súil againn go ndéanfar an víreas a bhainistiú go 
héifeachtach, gan tionchair na mblianta atá caite. Tá 
an boilsciú ag leibhéil arda go stairiúil agus is dócha go 
bhfanfaidh sé ard mar thoradh ar imní fuinnimh agus 
margaidh a bhaineann leis an gcogadh san Úcráin.

Bhí barrachas foriomlán de €6.5m ag Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath don bhliain, nuair a 
cuireadh cúlchiste deiridh de €34.8m leis rud a thug 
cúlchiste deiridh de €41.3m. Bhí iarmhéid chun sochair 
ag an gComhairle ag deireadh 2021 le hiarmhéid 
€4.88m, agus d’oibrigh an Chomhairle chun sochair 
ar feadh 365 lá in 2021. Ag deireadh na bliana, bhí 
€356m infheistithe ag an gComhairle le hinstitiúidí 
airgeadais ar ár son agus ar chomhthaiscí

Áiríodh ar iarmhéid bainc/infheistíochta na Comhairle 
Cathrach €6.5m maidir le Fuascailtí Iasachta agus 
Athdhíriú, €2.9m a fuarthas ó Uisce Éireann maidir le 
hoibriú an Chomhaontaithe Leibhéal Seirbhíse agus 
€20m de thaiscí inaisíoctha. Tá tuilleadh sonraí ar fáil 
sa Ráiteas faoi Shreabhadh Cistí.

Mhéadaigh luach na bhféichiúnaithe trádála ag 
deireadh na bliana 2021 go €361.5m comhlán ó 
€353.5m in 2020, agus laghdaigh sé go €204.2m glan 
ar sholáthar drochfhiach ó €211m in 2020. Tá sé seo 
mar gheall ar mhéadú ar fhéichiúnaithe Tráchtála de 
€19m, méadú de €10m ar fhéichiúnaithe an Tobhaigh 
Fhorbartha agus laghdú de €23m ar fhéichiúnaithe 
Rialtais. Bhí méadú de €15m ar sholáthar 
Drochfhiacha freisin (féach nóta 5).

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.

Athbhreithniú ar Fheidhmíocht Airgeadais 
de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath in 2021
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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 2021. 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 2021.

Bearta Bainistíochta Airgeadais 2021

Bhí an phaindéim mar chuid mhór den saol laethúil i 
rith 2021 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 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. Mhaoinigh an Rialtas thart ar 
60% den ioncam a chailleadh a agus caiteachas breise 
bhaineann le Covid in 2021 . Bhí an tacaíocht seo agus 
an Scéim um Tharscaoileadh Rátaí ríthábhachtach 
maidir le cumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath soláthar seirbhíse a choinneáil in 2021.
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Cuirtear ioncam in iúl freisin san AFS glan aistrithe ó 
chúlchistí, mar a chuirtear i láthair i dTábla 3.

Féach nóta 16 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021

785.0

362.9

1.2

23.2

1,172.3

1,171.1

Ioncam

Ioncam Rátaí

Móide Aistrithe ó Chúlchistí

Cáin Mhaoine Áitiúil

Ioncam Deiridh

Ioncam roimh Aistrithe

€M
TÁBLA 3: ANAILÍS AR IONCAM 2021

Caiteachas Ioncaim

Le linn 2021 b’ionann caiteachas ioncaim (ie 
oibríochtaí ó lá go lá) agus €1,165.8m le hioncam 
de € 1,172.3m, rud a thug farasbarr ioncaim thar 
chaiteachas de €6.5m (féach Tábla 1). Léiríonn sé seo 
méadú de €6.5m ar Chúlchistí Ginearálta.

Féach nóta 16 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021

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.

Féach nóta 14 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

1,165.8

1,172.3

 6.5

Caiteachas Ioncaim ar Sheirbhísí 
Comhairle Cathrach

Ioncam (Deontais Rialtais, Seirbhísí, 
Muirir & Rátaí)

Barrachas CaiteachaIs ar Ioncam

€M
TÁBLA 1:  CAITEACHAS IONCAIM 2021

1,109.4

39.1

17.3

1,165.8

Caiteachas

Aistrithe chuig Cuntas Caipitil

Aistrithe chuig an gCúlchiste-iasachtaí

Caiteachas Deiridh

€M

TÁBLA 2: ANAILÍS AR CHAITEACHAS 2021
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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 
2021 i mí Eanáir 2022. 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.

Caiteachas Caipitil

B’ionann an caiteachas in 2021 ar thionscadail 
Chaipitiúla agus infheistíocht glan ó aistrithe 
inmheánacha agus €408.4m. Tá an caiteachas 
seo mar chuid den Chlár Caipitil 2021 go 2023 de 
€2,393m. Maoiníodh an caiteachas seo de €408.4m 
trí ioncam glan ó aistrithe de €400.8 agus glan-
aistrithe de €37.9m, rud a thug farasbarr ioncaim thar 
chaiteachas de €30.3m. (Féach Tábla 4).

Féach Aguisín 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021

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.

166.4

408.4

400.8

37.9

196.7

Iarmhéid Tosaigh (Creidmheas)

Caiteachas Amhail an 31 Nollaig 2021

Ioncam

Glan-Aistrithe (€ 50.2 - € 2.1)

Iarmhéid Deiridh 31 Nollaig 2020 
(Creidmheas)

€M
TÁBLA 4: : CUNTAS CAIPITIL 2021
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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 2021 agus €362.9m, agus is 
ionann é agus 31% 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 2021. 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 €4.0m go €38.1m 
ar riaráistí ag deireadh 2021. Mhéadaigh bailiúchán 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath de mhuirear 
na bliana reatha in 2021 go 87%.

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 
airgeadais i láthair. Feidhmíonn an chomhairle 
a beartas rátaí ar bhonn comhsheasmhach, le 
solúbthacht agus réasúntacht, ag iarraidh a chinntiú, 

Rátaí

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). 

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 2016- 2020. 
Cuimsítear sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil don 
bhliain airgeadais 2021 luachanna d’fhéichiúnaithe 
ranníocaíochtaí forbartha mar atá leagtha amach i 
dTábla 5.

Féach nóta 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

56.0Ranníocaíochtaí Forbartha Gan
Réiteach ag Deireadh na Bliana

€M

TÁBLA 5: FÉICHIÚNAITHE
RANNÍOCAÍOCHTA FORBARTHA 2021
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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 2021 leagtha amach i 
dTábla 8 thuas. Bhí muirear rátaí de €10k nó níos lú 
ag 55% de cháiníocóirí rátaí tráchtála in 2021, 55% 
bhí muirear rátaí 2021 de €5k nó níos lú aige agus 
bhí muirear rátaí ag beagnach 38% in 2021 faoi bhun 
€3k. I gcodarsnacht leis sin, d’íoc 2% d’íocóirí rátaí 
tráchtála nó 494 cuntas os cionn 50% de dhochar 
iomlán na rátaí. Bhí an Ráta Bliantúil ar Luacháil 
comhsheasmhach sa Bhuiséad de 2022.
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TÁBLA 6: IONCAM RÁTAÍ 2018 – 2021
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TÁBLA 7: RIARÁISTÍ RÁTAÍ 2017 – 2021

€M€M €M€M€M
20212019 202120182017

00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00

27.8 23.1
34.1 38.1

TÁBLA 8: BANDAÍ ÍOCÓRA RÁTAÍ TRÁCHTÁLA 2021

Muirear 2021 Líon na 
gCuntas

Iomlán 
carnach

% in aghaidh 
an bhanda

Iomlán 
carnach

Dochar iomlán in 
aghaidh an bhand

% an 
Dochair

Iomlán 
carnach

€1-€999 1,858 1,858 9.26% 9.26% €1,129,700.27 0.31% 0.31%
€1,000-€3,000 5,677 7,535 28.29% 37.55% €11,084,605.42 3.05% 3.37%
€3,000-€5,000 3,590 11,125 17.89% 55.44% €14,020,277.09 3.86% 7.23%
€5,000-€10,000 3,935 15,060 19.61% 75.04% €27,611,563.96 7.61% 14.84%
€10,000-€25,000 2,850 17,910 14.20% 89.25% €43,899,295.74 12.10% 26.94%
€25,000-€50,000 1,096 19,006 5.46% 94.71% €38,432,503.67 10.59% 37.53%
€50,000-€75,000 396 19,402 1.97% 96.68% €23,937,346.16 6.60% 44.12%
€75,000-€100,000 172 19,574 0.86% 97.54% €14,845,713.14 4.09% 48.21%
€100,000-€500,000 425 19,999 2.12% 99.66% €84,920,172.04 23.40% 71.61%
€500,000- 69 20,068 0.34% 100.00% €103,006,154.21 28.39% 100.00%
Iomlán 20068 100.00% €362,887,341.70 100.00%
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TÁBLA 9 –RÁTAÍ TARSCAOILTE DE RÉIR RAON MUIRIR

Muirear 2021 Líon na 
gCuntas

Líon na gCuntas um 
Tharscaoileadh Rátaí

% de Tharscaoileadh 
Cuntais Feidhmeach

Creidmheas um 
Tharscaoileadh 

Rátaí €M
€0.00-€999 1,858 532 28.6% 0.2
€1,000-€2,999 5,677 2,258 39.8% 3.6
€3,000-€4,099 3,590 1,985 55.3% 6.2
€5,000-€9,999 3,935 2,210 56.2% 12.9
€10,000-€24,999 2,850 1,423 49.9% 18.5
€25,000-€49,999 1,096 455 41.5% 13.5
€50,000-€74,999 396 123 31.1% 6.3
€75,000-€99,999 172 51 29.7% 3.9
€100,000 + 494 163 33.0% 15.4
Iomlán 20,068 9,200 45.8% 100.5

Leasaigh an rialtas an scéim um tharscaoileadh rátaí 
tráchtála ó thús 2021, le líon laghdaithe gnólachtaí 
a cháiligh don tarscaoileadh (18,783 cuntas 2020 i 
gcoinne 9,200 cuntas 2021) suas go dtí deireadh mhí 
Mheán Fómhair 2021.

Eisiatar i scéimeanna 2021 catagóirí áirithe gnólachtaí, 
go háirithe Tionsclaíochta agus Oifigí, i gcomparáid le 
scéimeanna 2020.

Leathnaigh scéim um tharscaoileadh R4 an 
Tarscaoileadh Rátaí i gcur chuige níos spriocdhírithe 
do na 3 mhí dheireanacha de 2021. Ní raibh catagóirí 

áirithe a chuimsítear i scéimeanna R1-3 2021 (i.e. 
tarscaoileadh rátaí) san áireamh i spriocscéim R4 
2021, go háirithe Miondíol agus Sláinte. San iomlán 
cuireadh an tarscaoileadh i bhfeidhm ar 9,200 cuntas 
arbh ionann é agus 46% de chuntais iomlán an ráta. 
Ba é luach an tarscaoilte mar a cuireadh i bhfeidhm é 
ná €100.5M, sin 28% den mhuirear don tréimhse 12 
mhí (Féach Tábla 9).

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil an 
luach €99.8m mar atá luaite in Aguisín 7 glan ar 
aisíocaíochtaí tarscaoilte 2020 mar a cuireadh i 
bhfeidhm é in 2021.

Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2021

Ioncam Neamhráta agus Costais Soláthair 
Seirbhíse Breise 2021

Mar chuid de thacaíocht airgeadais an rialtais maidir 
le Covid-19 d’Údaráis Áitiúla leithdháileadh €20.1m 
ar an gComhairle Cathrach mar chúiteamh ar an 
gcaillteanas ioncaim neamh-rátaí agus ar chostais 
bhreise soláthair seirbhíse a bhaineann le Covid. 
Deimhníodh an maoiniú seo i mí Eanáir 2022 agus tá 
sé leagtha amach i dTábla 10.

Easnamh ioncaim neamhrátaí

Costais bhreise a bhaineann le 
COVID-19

Maoiniú Iomlán a Fuarthas

TÁBLA 10 MAOINIÚ COVID-19 2021

17.9

2,2

20.1

€M
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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.

Bainistíocht Airgeadais

Córas de Rialuithe Inmheánacha

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

In 2021, léirigh foireann Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath arís go bhfuil siad tiomanta do fhreastal 
ar ár gCathair. Tá an fhoireann tar éis oiriúnú, nuáil, 
solúbthacht a léiriú chun an toradh is fearr a bhaint 
amach do Bhaile Átha Cliath.

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.

Ag maireachtáil le covid

An Coiste Beartais Straitéiseach 
Airgeadais (CBSA) 2021

Forbhreathnú ar Thosaíochtaí do 2021

Leanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar 
aghaidh ag cuimhneamh ar chomhairle sláinte poiblí 
agus muid ag foghlaim chun maireachtáil le Covid nó 

malairtí Covid. D’athraigh an paindéim iompraíochtaí 
gnó agus maireachtála, a bhfanfaidh go leor acu agus 
caithfear iad a léiriú sa chaoi a bhfuil cónaí orainn.

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 2021:

Saincheisteanna maoinithe:

• Tuarascáil na bhFéichiúnaithe Rátaí agus 
Tacaíocht Airgeadais Covid 19

• Scéim um Tharscaoileadh Rátaí 2021 – níos 
sriantaí ná Scéim 2020

• Príomhcheisteanna airgeadais ar straitéis an 
Rialtais ‘Tithíocht do Chách’

• Riaráistí Cuntas Iasachta Tithíochta - tuilleadh 
anailíse á lorg ar fhigiúirí na riaráistí stairiúla

• Cothabháil Líonra Bóithre Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú

Saincheisteanna Rialachais: 

• An Coiste Iniúchóireachta - Miontuairiscí 
comhaontaithe lena n-athbhreithniú

• 

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

• Slua-mhaoiniú Cathartha – próiseas tástála 
margaidh a thabhairt chun críche agus bogadh go 
próiseas tairisceana

• Foirgneamh Saibhreas an Phobail (CWB) – 
glacadh le CWB ag an gComhairle Cathrach agus 
bunú Bord forfheidhmithe CWB

Cur i láthair/Tuarascálacha maidir le: 

• Comhairliúchán Réamhdhréachta ar Phlean 
Forbartha na Cathrach 2022 – 2028

• Tionchar Trádála Ar Líne ar Thrádáil Fhisiciúil
• Cibearshlándáil
• Airgead Tirim sa Phobal - roghanna baincéireachta 

ar chostas íseal / inacmhainne.
• Straitéis Rannpháirtíochta Chlár an AE de chuid 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 2021-
2027

• Forbhreathnú ar Chaiteachas – sraith físeán do na 
meáin shóisialta ag díriú ar mhaoiniú CCBÁC agus 
ar chaiteachas seirbhíse
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Iar-phaindéim Bhaile Átha Cliath

Is eispéireas uathúil é lár chathair Bhaile Átha 
Cliath, le tairiscint miondíola, sóisialta, fóillíochta, 
taitneamhachtaí agus cultúir. Is léir go raibh tionchar 
díréireach ag an bpaindéim ar gheilleagar Bhaile Átha 
Cliath, mar gheall ar thábhacht ár bpríomh-earnálacha 

seirbhíse agus go háirithe geilleagar lár na cathrach, 
príomhchathair ár náisiún. Oibreoimid i 2022 le 
gnólachtaí chun lár na cathrach a neartú agus chun 
líon na gcustaiméirí a fháil ar ais.

Cogadh san Úcráin

Boilsciú

Cáin Mhaoine Áitiúil

Chuir an Cogadh san Úcráin aiféaltas orainn go léir 
ó thaobh an chaillteanais dhaonna inseachanta agus 
an tionchar tubaisteach ar shaoránaigh na hÚcráine. 
Is dócha go mbeidh fíorthionchar ar gheilleagar an 
domhain, lena n-áirítear tionchair a bhraithfear anseo 

i mBaile Átha Cliath, mar thoradh ar an gcoinbhleacht. 
Beidh aird ghéar againn ar bhonn costais CCBÁC 
ar an éifeacht a bhíonn ag praghsanna athraithe, 
infhaighteacht /ciondáil acmhainní.

I rith na míonna deiridh de 2021, bhí an boilsciú 
buaic de 5.7%, ardú géar ó ghnáthleibhéil bhoilscithe 
sna blianta roimhe seo. Is mór an seans go mbeidh 
leibhéil boilscithe níos airde fós i gceist le tionchar an 
chogaidh san Úcráin, go háirithe maidir le soláthar 

agus úsáid fuinnimh ach freisin maidir le slabhraí 
soláthair níos leithne. D’fhéadfadh sé seo brú a chur 
ar chumas CCBÁC seirbhísí a sholáthar. Déanfaimid 
monatóireacht ghéar ar fhorbairtí airgeadais in 2022.

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 2022, €4.1m de 
dhliteanas CMÁ bunúsach iomlán do Chathair Bhaile 
Átha Cliath de 82.1m.

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 2022 baintear €16.4m 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 €12.3m. 

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 
maoineoidh fáltais CMÁ €30.1m in 2022 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 11 thíos.
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 TABLE 11 – LEITHDHÁILEADH CMÁ LÁNROGHNACH

2021
€

2022
€

Gluaiseacht
€

CMÁ Chathair Bhaile Átha Cliath - 100% 81,564,541 82,048,235 393,694
Ciste Comhionannaithe - 20% 16,330,908 16,409,647 78,739
CMÁ Coinnithe go háitiúil - 80% 65,323,633 65,638,588 314,955
Laghdú 15% (Ritheadh le rún na comhairle) 12,248,181 12,307,235 59,054
Maoiniú CMÁ 53,075,452 53,331,353 255,901

Dáileadh Maoinithe CMÁ
Féin-Mhaoiniú - Tithíocht & Bóithre 29,897,133 30,133,649 236,516
Asbhaint a Bhaineann le Pinsin (PRD) 16,428,262 16,428,262 -
Maoiniú Stairiúil (Deontais Chuspóra Ghinearálta) 2,667,330 2,667,330 -
Maoiniú Lánroghnach 4,082,727 4,102,112 19,385

53,075,452 53,331,353 255,901

Conclúid
Rinne foireann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath iarracht mhór in 2021 seirbhísí na comhairle a 
chothabháil a mhéid is féidir, agus treoirlínte sláinte 
poiblí á gcomhlíonadh acu. 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 2021.

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. 

Ar deireadh, 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 agus cobhsaíocht airgeadais a 
fháil do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Kathy Quinn, FCPFA
Ceannasaí Airgeadais

Leithdháiltí CMÁ ar Mhaoiniú CMÁ Bl 2021 & Bl 2021
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1. Ginearálta

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 2021. Ní mór 
neamhchomhlíonadh na mbeartas cuntasaíochta mar 
tá leagtha amach i gCód Cleachtais na Cuntasaíochta 
a lua sna Beartais agus sna Nótaí leis na Cuntais.

2.  Ráiteas faoi Chistí Sreafa (Ráiteas faoi 
Shreabhadh Cistí)

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

Is féidir iasachtaí atá iníoctha a roinnt sa dá chatagóir 
seo a leanas:
•        Iasachtaí a bhaineann le morgáistí
•        Iasachtaí nach mbaineann le morgáistí

4.1  Iasachtaí a Bhaineann le Morgáistí

Tá sruth ioncaim comhfhreagrach ag iasachtaí a 
bhaineann le morgáiste ó airleacain fhadtéarmacha 
(i.e. airgead a thugann na húdaráis áitiúla ar iasacht 
d’iasachtaithe), chun tithe a cheannach. Ní ghearrtar 
nó creidtear ach an ghné úis sa Ráiteas Ioncaim 
Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais).

4.2  Iasachtaí nach mbaineann le Morgáistí

I Nóta 7 a ghabhann leis na cuntais leagtar amach 
na cineálacha iasachtaí faoin gceannteideal seo. 
Iasachtaí a bhaineann le sócmhainní / deontais, 
ní bheidh sruth ioncaim comhfhreagrach ag 
maoiniú ioncaim. Beidh airgeadas idirlinne ina 
chuid den mhaoiniú buan sa deireadh. Beidh luach 
comhfhreagrach ag iasachtaí i leith na gceannteideal 
eile i Nóta 3.

5. Pinsin

Gearrtar íocaíochtaí i leith pinsean agus aiscí ar an 
gcuntas ioncaim sa tréimhse chuntasaíochta ina 
ndéantar na híocaíochtaí. Cuimsíonn costas tuarastail 
agus pá sna cuntais asbhaintí i leith ranníocaíochtaí 
pinsin (lena n-áirítear Baintreacha agus Dílleachtaí) 
faoin Scéim Aoisliúntais Rialtais Áitiúil agus faoin 
Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair. 

Cuireadh tús leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí 
Aonair (“Scéim Aonair”) le héifeacht ón 1ú Eanáir 
2013. Leanann údaráis áitiúla de ranníocaíochtaí 
fostaithe don Scéim Aonair a asbhaint ach cuirtear ar 
aghaidh go lárnach iad chuig RCPA.

6. Gníomhaireacht agus Seirbhísí Eile 

Aisíoctar caiteachas ar sheirbhísí a sholáthraítear nó a 
dhéantar thar ceann údaráis áitiúla eile ar a gcostas nó 
de réir comhaontuithe sonracha.

7.  Soláthar do Dhrochfhiacha & Fiacha 
Amhrasacha 

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

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..

Cineál Sócmhainne Boinn Ráta
Dímheasa

Gléasra & Innealra
- Saolré fada S/L 10%

- Saolré gairid S/L 20%

Trealamh S/L 20%
Troscán S/L 20%
Sócmhainní Oidhreachta Nil
Leabhair Leabharlainne Nil
Clóis Súgartha S/L 20%
Páirceanna S/L 2%
Suíomhanna líonta talún 
(*Féach an nóta)
Sócmhainní Uisce

- Scéimeanna uisce S/L
Saolré na 

sócmhainní 
thar 70 bliain

- Scéimeanna Draenála S/L
Saolré na 

sócmhainní 
thar 50 bliain
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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. 

10. Féichiúnaithe agus Ioncam Forbartha

Cuirtear féichiúnaithe tobhaigh forbartha 
gearrthéarmacha san áireamh i nóta 5. Déantar 
ioncam ó ranníocaíochtaí forbartha nach bhfuil le híoc 
laistigh den bhliain reatha a chur siar agus ní nochtar é 
ar leithligh sna ráitis airgeadais. 

11.  Fuascailt Fiachais 

Cuirtear na fáltais ó iasachtaí a fhuascailt go luath 
ag iasachtaithe i bhfeidhm ar fhuascailt iasachtaí a 
bhaineann le morgáistí ón GAT.

12.  Scéimeanna Léasa

Gearrtar íocaíochtaí cíosa faoi léasanna oibriúcháin 
ar an Ráiteas Ioncaim Cuimsitheach (Ráiteas Ioncaim 
& Caiteachais). Cuirtear sócmhainní a fhaightear faoi 
léas airgeadais san áireamh i sócmhainní seasta. 
Taispeántar an méid atá dlite ar iarmhéideanna 
gan íoc faoi dhliteanais reatha agus creidiúnaithe 
fadtéarmacha.

13.  Stoc

Déantar stoic a luacháil ar bhonn meánchostas.

14.  Obair idir lámha agus 
Réamhchaiteachas

Is é atá i gceist le hobair idir lámha agus 
réamhchaiteachas ná costas stairiúil carntha 
tionscadal éagsúil a bhaineann le caipiteal. 

Taispeántar an t-ioncam a fabhraíodh i leith na 
dtionscadal seo sa Ráiteas ar Staid Airgeadais (Clár 
Comhardaithe) mar Ioncam ‘OIL’

15. Leas i gCuideachtaí Údaráis Áitiúil

Tá Leas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i 
gcuideachtaí liostaithe in Aguisín 8

16. Páirtithe Gaolmhara

Is éard atá in idirbheart páirtí gaolmhar ná aistriú 
acmhainní, seirbhísí nó oibleagáidí idir an t-údarás 
áitiúil agus páirtí gaolmhar. Is iad seo a leanas na 
príomhpháirtithe gaolmhara atá ann d’údarás áitiúil:
    i.           Bainistíocht agus Pearsanra
    ii.          Comhaltaí na Comhairle
    iii.         Ranna Rialtais
    iv.          Cuideachtaí an Údaráis Áitiúil 

Tá comhaltaí comhairle Údarás Áitiúil agus 
príomhphearsanra faoi cheangal ag ailt ábhartha 
d’Acht an Rialtais Áitiúil 2001 agus reachtaíocht 
leasaitheach ina dhiaidh sin chun:

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

b.  nochtadh aon leasanna tairbhiúla faoi ailt 167, 178 
agus 179 a bhfuil acu nó ag duine bainteach; agus

c.  cód iompair a leanúint arna eisiúint ag an Aire 
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.



? Ráitis Airgeadais Bhliantúla 
2021 agus Ginearálta 

151TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS BHLIANTÚLA 2021



152 COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH

Ráiteas Maidir Leis An Ioncam Cuimsitheach 
(Ráiteas Cuntas Ioncaim Agus Caiteachais) 
Don  Bhliain Dár Críoch 31 Nollaig 2021
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. Leithdháileann Nóta 16 aistrithe de 
réir rannáin seirbhíse san fhormáid chéanna le Tábla A 
de bhuiséad glactha an Údaráis Áitiúil.

Caiteachas de réir Rannáin

Nóta

Ollchaiteachas 
2021

€

Ioncam
2021

€

Glanchaiteachas
2021

€

Glanchaiteachas
2020

€

Tithíocht & Foirgneamh 438,021,384 395,249,695 42,771,688 36,524,657

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 112,634,059 44,970,121 67,663,938 58,928,559

Seirbhísí Uisce 53,421,431 41,665,024 11,756,407 11,651,412

Bainistíocht Forbartha 58,667,286 29,624,051 29,043,235 26,120,397

Seirbhísí Comhshaoil 210,791,150 102,044,345 108,746,804 105,449,943

Áineas & Conláistí 98,517,612 10,476,150 88,041,462 82,974,993

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 1,166,891 572,803 594,088 741,308

Seirbhísí Ilghnéitheacha 136,169,233 160,436,408 24,267,175 (15,781,347)

Caiteachas Iomlán/Ioncam 16 1,109,389,046 785,038,599 324,350,447 306,609,922

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

Rátaí 362,887,342 357,693,512

Cáin Mhaoine Áitiúil 15 23,178,320 23,110,517

Barrachas/(Easnamh) don bhliain 
roimh Aistrithe 61,715,215 74,194,108

Aistrithe Bliana ó/(go) Cúlchistí  14 (55,157,352) (63,231,613)

Barrachas Iomlán/(Easnamh) le haghaidh 16 6,557,863 10,962,495

Cúlchiste Ginearálta @ 1 Eanáir 2021 34,747,188 23,784,693

Cúlchiste Ginearálta @ 31 Nollaig 2021 41,305,051 34,747,188

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána 2021
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Ráiteas Maidir Le Staid Airgeadais 
(Clár Comhardaithe) Amhail An 31 Nollaig 2021

Nóta 2021
€

2021
€

Sócmhainní Seasta 1
Oibríochtúil 6,832,664,055 6,754,398,623
Bonneagar   2,695,603,314 2,711,844,792
Pobal 238,744,175 239,035,128
Neamhoibríochtúil 493,471,981 481,449,503

10,260,483,525 10,186,728,046

Obair atá ar Bun agus Réamhspeansais 2 356,394,414 227,356,456

Féichiúnaithe Fadtéarmacha 3 538,910,391 533,554,245

Sócmhainní Reatha
Stoic 4 6,702,543 6,569,251
Féichiúnaithe Trádala & Réamhíocaíochtaí 5 212,558,457 291,627,815
Infheistíochtaí Bainc 355,637,397 279,998,542
Airgead Tirim sa Bhanc 4,883,149 5,727,626
Airgead Tirim faoi Bhealach - -

579,781,546 511,923,234

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite dlite laistigh de bhliain)
Rótharraingt Bhainc - -
Creidiúnaithe & Fabhruithe 6 278,312,154 253,762,710
Léasanna Airgeadais - -

278,312,154 253,762,710

Glan-Sócmhainní / (Dliteanais) Reatha 301,469,392 258,160,523

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Iasachtaí iníoctha 7 539,295,597 515,475,349
Léasanna Airgeadais - -
Taiscí In-aisíoctha 8 20,137,398 16,998,543
Eile 154,402,025 129,790,723

713,835,021 662,264,615

Glan-Sócmhainní 10,743,422,701 10,543,534,655

Ionadaithe ag
Cuntas Caipitlithe 9 10,260,483,525 10,186,728,046
Ioncam OIL 2 333,947,178 197,657,638
Cúlchistíe Ioncaim Ginearálta 41,305,051 34,747,188
Cúlchistí Sonracha Eile 29,013,652 29,013,652
Iarmhéideanna Eile 10 78,673,294 95,388,130

Cúlchistí Iomlán 10,743,422,701 10,543,534,655

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána 2021
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Ráiteas Faoi Shreabhadh Chiste 
(Ráiteas Sreabhadh Chiste)
Amhail an 31 Nollaig 2021

Nóta 2021
€

2021
€

Gníomhaíochtaí Ioncaim
Glan-insreabhadh / (eis-sreabhadh) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 17 38,043,372

Gníomhaíochtaí Caipitiúla
Toradh ar Infheistíocht & Seirbhísiú Airgeadais
Méadú / (Laghdú) ar Mhaoiniú Caipitlithe Sócmhainní Seasta 73,755,479
Méadú / (Laghdú) ar OIL/ Réamh-Mhaoiniú 136,289,540
 Méadú / (Laghdú) ar Iarmhéideanna Cúlchistí 18 15,438,669
Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Thoradh ar
Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais 225,483,689

Caiteachas Caipitil & Infheistíocht Airgeadais
Méadú/ (Laghdú) ar Shócmhainní Seasta (73,755,479)
Méadú / (Laghdú) ar OIL/ Réamh-Mhaoiniú (129,037,958)
 Méadú/ (Laghdú) ar Iarmhéideanna Caipitil Eile 19 7,661,589
Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Chaiteachas
Caipitiúil agus Infheistíocht Airgeadais (195,131,848)

Airgeadas
Méadú / (Laghdú) ar Mhaoiniú Iasachta 20 43,075,403
(Méadú) / Laghdú ar Mhaoiniú Cúlchiste 21 (39,815,095)
Glan-insreabhadh / (Eis-sreabhadh) ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe 3,260,309

Gabháltais Tríú Páirtí
Méadú / (Laghdú) ar Thaiscí In-aisíoctha 3,138,855

Glanmhéadú / (Laghdú) ar Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid thirim 22 74,794,378 74,794,378

Baineann gach nóta dá dtagraítear leis na Ráitis Airgeadais Bliantúla iomlána 2021
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Cuntais Ioncaim 2021 sula ndéantar aistrithe chuig 
Chaipitil / Sracfhéachaint ar Phróifíl Airgeadais

Caiteachas 
2021

Caiteachas 
2021

Tithíocht & Foirgneamh 438,021,384 411,740,016

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 112,634,059 100,789,166

Uisce & Séarachas 53,421,431 52,542,800

Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe 58,667,286 148,645,690

Cosaint Chomhshaoil 210,791,150 201,521,752

Áineas & Conláistí 98,517,612 93,812,473

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 1,166,891 1,365,111

Ilghnéitheach 136,169,233 204,929,828

Caiteachas Iomlán 1,109,389,046 1,215,346,836

De réir an Chuntais Ioncaim & Caiteachais

Caiteachas 2021

Caiteachas 2020

Comparáid caiteachais 2021/2020
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Príomhfhoinsí Ioncaim

2021
€

Deontais & Fóirdheontais 469,558,563

Ranníocaíochtaí ó údaráis áitiúla eile 77,691,335

Earraí & Seirbhísí 237,788,700

Cáin Mhaoine Áitiúil 23,178,320

Rátaí 362,887,342

1,171,104,260

De réir Nóta 15 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

Príomhfhoinsí Ioncaim
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Príomhchatagóirí an Chaiteachas Ioncaim

2021
€

Speansais Phárolla 421,823,257

Speansais Oibriúcháin 447,662,246

Speansais Riaracháin 179,457,573

Speansais Bhunaithe 22,423,844

Speansais Airgeadais 34,809,662

Speansais Ilghnéitheacha 3,212,464

Caiteachas Iomlán 1,109,389,046

De réir Aguisín 1 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

Anailís ar Chaiteachas Ioncaim
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Foinsí Ioncaim Chaipitil

2021
€

Deontais Rialtais agus CMÁ 271,917,890

Ranníocaíochtaí Forbartha 40,254,198

Iasachtaí 31,085,693

Diúscairtí Maoine 2,869,890

Ioncam ó Pháirceáil 3,460,313

Aistrithe ó Ioncam 39,124,589

Eile lena n-áirítear Ceannach Tionóntaí 51,230,044

439,942,618

De réir Aguisín 5 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

Foinsí Ioncaim Chaipitil
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Caiteachas Caipitil de réir Rannáin Seirbhíse

De réir Aguisín 6 de Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021.

2021
€

Tithíocht & Foirgníocht 288,544,101

Bóithre, Iompar & Sábháilteach 30,406,638

Uisce & Séarachas 4,683,575

Dreasachtaí & Rialuithe Forbartha 36,317,391

Cosaint an Chomhshaoil 7,065,420

Áineas & Fóntais 12,199,414

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas -

Nithe ilghnéitheacha 29,140,017

408,356,556

Caiteachas Caipitil de réir Rannáin Seirbhíse
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Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta               
01 Eanáir 2021 - 31 Nollaig 2021

ÁBHAR 

Tithíocht: H1, H2 & H4 

Tithíocht: H3 & H5

TÁSCAIRE

A. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ ag 1/1/2021  24330 

B. Líon na dteaghaisí a cuireadh le stoc faoi úinéireacht an ÚA I rith 2021 
(cibé acua tógtha nó faighte) 296 

C. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ a díoladh in 2021                            13 

D. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ a scartáladh in 2021  38 

E. Líon na n-áitreabh atá faoi úinéireacht an ÚÁ amhail 31/12/2021  24575 

F.  Líon na dteaghaisí faoi úinéireacht an ÚÁ atá beartaithe le scartáil 
faoi scéim atá faofa ag RTPRA  488 

A. An céatadán de líón iomlán na dteaghaisí faoi úinéireacht an ÚA a 
bhí folamh an 31/12/2021  2.81 % 

Líón na dteaghaisí laistigh dá stoc iomlán nach raibh tionóntaí iontu ar 
31/12/2021  676 

A. Caiteachas I rith 2021 ar chothabháil thithíócht ÚA a tiomsaíodh ón 
1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021, roinnte le líon na dteaghaisí 
I stoc an ÚA ag 31/12/2021, i.e. an figiúr H1E lúide táscaire H1F 
indicator figure €2410.78 

Caiteachas ar chothabháil stoc ÚÁ a tiomsaíodh ón 1 Eanáir 2021 go 
dtí an 31 Nollaig 2021, 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.  €58068543.38 
Athbheochan ceadaithe nó faoi na Scéimeanna Oibreacha Feabhsúcháin).

A. An t-am a thógtar ó dháta ar fágadh an teaghais go dtí an dáta in 
2021 nuair a athshealbhaítear an teaghais, meán de gach teaghais a 
athligeadh i rith 2021 18.44 wk 

B. An costas a caitheadh ar na teaghaisí a athshealbhú in 2021, mean 
de gach teaghas a athligeadh i rith 2021  €19047.52 

An líon teaghaisí inar cuireadh tionóntaí nua iontu ar aon dáta in 2021 
(ach gan iad siúd go léir a bhí folamh mar gheall ar scéim athchóirithe 
ar fud an eastáit) 701 

An líon seachtainí ó dháta ar fágadh í go dtí an dáta a 
n-athshealbhaítear an teaghais   12926 wk 

Caiteachas iomlán ar oibreacha a bhí riachtanach chun go mbeifí
ábalta na teaghaisí a ligean arís  €13352308.38 

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an ÚÁ ag 
deireadh mhí an Mheithimh 2021  TBC 

LUACH
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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 2021 56.34 % 

Líon na n-aosach a rangaítear mar aosaigh gan dídean agus i 
gcóiríocht éigeandála ar oíche an 31 Nollaig 2021 mar atá taifeadta 
ar an gCóras PASS  4366 

Líon na ndaoine sin a bhí, ar 31/12/2021, i gcóiríocht éigeandála ar 
feadh 6 mhí ar bhonn leanúnach, nó ar feadh 6 mhí ar bhonn carnach 
laistigh den 12 mhí roimhe sin  2460

B.  Líon na n-áitreabh ar cíos a ndearnadh cigireacht orthu i rith 2021  3550 

C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu in 2021 a 
aimsíodh nach raibh siad ag comhlíonadh na Rialachán Caighdeánach.  66.51 % 

D. Líon na n-áitreabh a measadh a bheith comhlíontach in 2021 (lena 
n-áirítear iad siúd a measadh a bheith neamhchomhlíontach ar dtús) 2938 

E. Líon na gcigireachtaí (lena n-áirítear ath-iniúchtaí) a rinne an 
t-údarás áitiúil in 2021  3663

161

ÁBHAR 

Tithíocht: H3 & H5

TÁSCAIRE

Tithíocht: H6 

Bóithre: R1 & R2 A. (a)% Na gciliméadar bóthair Réigiúnacha a fuair rátáil PSCI sa 
tréimhse 24 mí roimh 31/12/2021 93.00 % 

A. (b)% Na gciliméadar de Phríomhbhóthair Áitiúil a fuair rátáil PSCI sa 
tréimhse 24 mí roimh 31/12/2021  91.00 %

A. (c)% Na gciliméadar de Bhóthair Thánaisteach Áitiúil a fuair rátáil 
PSCI sa tréimhse 24 mí roimh 31/12/2021  80.00 % 

A.(d)% Na gciliméadar de Bhóthair Treasacha Áitiúil a fuair rátáil PSCI 
sa tréimhse 60 mí roimh 31/12/2021 88.00 % 

B. (a.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 1 -4 amhail 31/12/2021 3.19 %

B. (a.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 5 -6 amhail 31/12/2021 35.81 % 

B. (a.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 7 -8 amhail 31/12/2021  44.93 % 

B. (a.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 
de 9 -10 amhail 31/12/2021  15.59 % 

B. (b.1) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI 
de 1-4 amhail 31/12/2021  12.68 % 

B. (b.2) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI 
de 5-6 amhail 31/12/2021  42.80 % 

LUACH
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ÁBHAR 

Bóithre: R1 & R2 

TÁSCAIRE

B. (b.3) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI 
de 7-8 amhail 31/12/2021  30.81 % 

B. (b.4) % Iomlán chiliméadair na bpríomhbhóithre Áitiúla le rátáil PSCI 
de 9-10 amhail 31/12/2021  11.02 % 

B. (c.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le 
rátáil PSCI de 1-4 amhail 31/12/2021 12.66 % 

B. (c.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le 
rátáil PSCI de 5-6 amhail 31/12/2021 38.34 % 

B. (c.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le 
rátáil PSCI de 7-8 amhail 31/12/2021  23.44 % 

B. (c.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Tánaisteacha Áitiúla le 
rátáil PSCI de 9-10 amhail 31/12/2021  17.12 % 

B. (d.1) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil 
PSCI de 1-4 amhail 31/12/2021 18.76 % 

B. (d.2) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil 
PSCI de 5-6 amhail 31/12/2021  35.99 % 

B. (d.3) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil 
PSCI de 7-8 amhail 31/12/2021  27.45 % 

B. (d.4) % Iomlán chiliméadair na mbóithre Treasacha Áitiúla le rátáil 
PSCI de 9-10 amhail 31/12/2021 11.46 % 

A1. Ciliméadair de bhóthar réigiúnach ar neartaíodh i rith 2021  7.6 km 

A2. An méid a caitheadh ar obair neartúcháin de bhóithre réigiúnacha 
i rith 2021  €3151836.00 

A.3 Meánchostas aonaid na n-oibreacha réigiúnacha um neartú 
bóithre in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)  €101.58 

B.1 Athshéalaíodh ciliméadar de bhóithre réigiúnacha le linn 2021  0.0 km 

B2. An méid a caitheadh ar obair athshéalaithe de bhóithre réigiúnacha 
i rith 2021  €0.00 

B.3 Meánchostas aonaid na n-oibreacha réigiúnacha um athshéalú 
bóithre in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2)  €0.00 

C1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar neartaíodh i rith 2021  8.5 km 

C2. An méid a caitheadh ar obair neartúcháin de bhóithre áitiúla i rith
2021  €4152262.00 

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

D1. Ciliméadair de bhóthar áitiúil ar athshéalaíodh i rith 2021  0.0 km 

LUACH
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ÁBHAR 

Bóithre: R1 & R2 

Mótarcháin: R3

Uisce: W1 & W2 

Dramhaíl: E1 

Truailliú 
Comhshaoil: E2 

TÁSCAIRE

D2. An méid a caitheadh ar obair athshéalúcháin de bhóithre áitiúla 
i rith 2021 €0.00 

D3. Meánchostas aonaid na n-oibreacha áitiúla um athshéalú bóithre
in aghaidh an mhéadair chearnaigh (€/m2) €0.00

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar líne (ie
déantar idirbheart a phróiseáil agus eisítear an diosca cánach) in 2021  92.43 %

% na Scéimeanna Uisce Óil Phríobháidigh i gcomhréir le ceanglais 
reachtúla                   TBC 

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

Líon na scéimeanna cláraithe a ndearnadh monatóireacht orthu in 2021  0 

Líon iomlán na scéimeanna cláraithe in 2021 0

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, atá suite i 
gceantar clúdaithe ag oibreoir ceadúnaithe a sholáthraíonn seirbhís 3 
araide ar an 31/12/2021 120113 

B.  % de theaghlaigh laistigh den údarás áitiúil a léiríonn an líon ag A
iad (bunaithe ar cheirtleáin níos mó ná 500)  66.54 %

A. Líon iomlán na gcásanna truaillithe a ndearnadh gearán ina leith
i rith 2021 25001 

A. Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh idir an
1/1/2021 agus 31/12/2021  24971 

A. Líon iomlán na gcásanna idir lámha ar 31/12/2021  882 

Líon oscailte na gcásanna a tugadh ar aghaidh ó dheireadh na bliana
2020 852

LUACH

Truailliú ó Bhruscar: E3 A1. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí neamhthruaillithe nó saor ó 
bhruscar nuair a ndearnadh suirbhé air in 2021  18 % 

A2. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí ar bheagán truaillithe nuair a 
ndearnadh suirbhé air in 2021 47 % 

A3. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí truaillithe go measartha nuair 
a ndearnadh suirbhé air in 2021 27 % 

A4. An% den achar laistigh den ÚÁ a bhí truaillithe go suntasach nuair 
a ndearnadh suirbhé air in 2021 8 % 

A5. An% den achar laistigh den ÚÁ ina raibh truailliú ollmhór ann nuair 
a ndearnadh suirbhé air in 2021  1 %
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ÁBHAR 

Pleanáil: P2 & P3 

Stádas an Bhrait 
Ghlais: E4 

Eifeachtúlacht 
Fuinnimh: E5 

Soilsiú Poiblí: E6 

Athrú Aeráide: E7

Pleanáil: P1 

TÁSCAIRE

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 2021  316 

B. % na gcinntí lenar dearbhaíodh (le difríochtaí nó gan difríocht) an 
cinneadh ar rinne an ÚÁ  84.18 % 

Líon na gcinntí lenar dearbhaíodh cinneadh an ÚÁ (le difríocht nó gan 
difríocht)  266 

A. % de scoileanna ar bronnadh stádas brait ghlas orthu / rinneadh a 
athnuachan sa dá bhliain go 31 Nollaig 2021  29.67 % 

Scoileanna a ghnóthaigh Brat Glas den chéad uair in 2021  5 

Scoileanna a rinne a mBrat Glas a athnuachan in 2021  37 

Scoileanna a raibh Brat Glas acu ó 2020 agus dá bhrí sin ní gá iad a 
athnuachan go dtí 2022  47

A. % carnach de choigilteas fuinnimh a baineadh amach faoin
31/12/2021 i gcoibhneas leis an mbliain bhunlíne (2009)  TBC

A. Vatacht iomlán inbhilleáilte an chórais soilsithe poiblí  19338.00 MWh 

B. Meán-vatacht inbhilleáilte an chórais soilsithe poiblí  99.50 W

C. Céatadán den chóras iomlán ina n-úsáidtear soilse LED  20.00 % 

Líon na soilse LED sa chóras soilsithe poiblí  9342 

Líon na soilse SOX-SON sa chóras soilsithe poiblí  37509

An bhfuil oifigeach gníomhaíochta aeráide ainmnithe (FTA) ag an údarás 
áitiúil?  TBC 

An bhfuil foireann gníomhaíochta aeráide ag an údarás áitiúil?  TBC

A. Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán na bhfoirgneamh
úr ar tugadh fógra fúthu don Údarás Áitiúil  66.67 % 

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra fúthu don údarás 
áitiúil i.e. foirgnimh áit ar seirbheáladh Fógra bailí Thosach Feidhme sa 
tréimhse 1/1/2021 go dtí 31/12/2021 ag tógálaí nó forbróir ar an údarás 
áitiúil  366 

Líon na bhfoirgneamh nua ar tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu in 
2021 agus a ndearna an t-údarás áitiúil cigireacht amháin ar an
láithreán ar a laghad orthu i rith 2021  244

LUACH
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ÁBHAR 

Pleanáil: P2 & P3 

Pleanáil: P4 & P5 

TÁSCAIRE

A. Líon iomláin na gcásanna pleanála dá dtagraítear nó a chuir an 
t-údarás áitiúil tús leo, sa tréimhse 1/1/2021 go 31/12/2021 a ndearnadh 
imscrúdú orthu  1345 

B. Líon iomlán na gcásanna imscrúdaithe a dúnadh i rith 2021  1418 

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 58.74 % 

D. % na gcásanna ag B a réitíodh de réir dhlisteanú an ÚÁ trí 
idirbheartaíocht  0 % 

E. % na gcásanna ag B a dúnadh i ngeall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin  41.26 % 

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí á n-imscrúdú amhail 31/12/2021  3453 

Líon na gcásanna ag B a díbheadh mar chásanna fánach, 
mionchásanna nó gan bhunús nó a dúnadh mar gheall ar urchosc 
reachta nó mar gheall ar fhorbairt dhíolmhaithe   833 

Líon na gcásanna ag ‘B a réitíodh de réir dhlisteanú an ÚÁ trí 
idirbheartaíocht  0 

Líon na gcásanna ag ‘B a dúnadh i ngeall ar imeachtaí forfheidhmiúcháin  585

A. Sonraí Chlár D an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) 2021 roinnte 
ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le Daonáireamh 2016  €32.47

Sonraí Clár D AFS comhdhéanta de D01 - Pleanáil Chun Cinn, D02 - 
Bainistíocht Forbartha, D03 - Forfheidhmiú (lena n-áirítear an cion 
ábhartha de Chlár D den mhuirear bainistíochta lárnach) don bhliain 2021  €18007314 

A. Céatadán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a 
fuarthas in 2021 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de dhá
mhí ón tráth a bhfuarthas iad 30.89 % 

B. 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 41.87 % 

Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta dóiteáin a 
fuarthas in 2021 nár tharraingíodh an t-iarratasóir siar iad.  246 

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas 
in 2021 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de dhá mhí ón 
tráth a bhfuarthas iad  76 

LUACH
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ÁBHAR 

Seirbhís Dóiteáin: F1 

Seirbhís Dóinteáin: 
F2 & F3 

TÁSCAIRE

A sonraí Chlár E an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) le haghaidh 2021  €88.18
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  

Sonraí ar chaiteachas Chlár AFS E ina gcuimsítear E11 - Feidhmiú na 
Seirbhíse Dóiteáin agus E12 Cosc Dóiteáin do 2021   €119882523

Líon na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas 
in 2021 a cinneadh (deonaíodh nó diúltaíodh) laistigh de thréimhse 
fhada a aontaíodh leis an iarratasóir 103

A. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh 
i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaobh dóiteáin 1.5 min 

B. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh 
i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin choimeádta) i dtaobh 
dóiteáin  6.07 min 

C. Meánmhéid ama tógtha, i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a shlógadh 
i Stáisiúin Lánaimseartha maidir le gach teagmhas éigeandála eile 
(neamh-dóiteán)  1.56 min 

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)  6.23 min 

A.% na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na 
timpiste laistigh de 10 nóiméad  72.69 %

B. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na 
timpiste i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad  24.98 %

C. % na gcásanna i ndáil le dóiteán inar thángthas go dtí láthair na
 timpiste i ndiaidh 20 nóiméad 2.32 % 

D. % de na cásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ina 
bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 73.55 %

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.  23.96 % 
 
F. % de na cásanna maidir le gach teagmhas éigeandála eile ina bhfuil 
an chéad fhreastal ar an láthair i ndiaidh 20 nóiméad  2.49 %

Líon iomlán na nglaonna amach i ndáil le dóiteán ón 1/1/2021 go  
31/12/2021                                                                                                        7657 

LUACH

Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta               
01 Eanáir 2021 - 31 Nollaig 2021
ar lean

Planning: P4 & P5
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Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin 
go dtí an láthair laistigh de 10 nóiméad  5566
   
Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin 
go dtí an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad  1913 

Líon na gcásanna dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall dóiteáin 
go dtí an láthair i ndiaidh 20 nóiméad  178 

Líon iomlán na n-glaonna amach maidir le gach teagmhas éigeandála 
eile (i.e. gan dóiteán san áireamh) ón 1/1/2021 go dtí 31/12/2021  1724

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall 
dóiteáin go dtí an láthair laistigh de 10 nóiméad 1268 

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  413 

Líon na gcásanna neamh-dóiteáin sin inar tháinig an chéad inneall 
dóiteáin go dtí an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 43

A. Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh an duine do 
cheantar an ÚÁ in aghaidh Dhaonáireamh 2016  1.02 

B. Líon na n-earraí a eisíodh d’iasachtaithe leabharlainne le linn 
na bliana  1306284 

C. Baill ghníomhacha leabharlainne in aghaidh an duine den daonra 0.09 

D. Líon na mball cláraithe leabharlainne sa bhliain  48995 

Líon na gcuairteanna ar a leabharlanna ón 1/1/2021 go dtí 31/12/2021  563719

A. Sonraí Chlár F an Ráiteas Airgeadais Bliantúil (RAB) le haghaidh 
2021 roinnte ar dhaonra an cheantar ÚÁ i gcomhréir le Daonáireamh 
2016  €48.20 

B. An caiteachas bliantúil in aghaidh an duine ar bhailiúcháin thar an 
tréimhse 1/01/2021 go 31/12/2021  €4

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 2021  €26728645 

B. An caiteachas bliantúil ar stoc nua a fuair an leabharlann sa bhliain €2218216

ÁBHAR 

Seirbhís Dóinteáin: 
F2 & F3 

TÁSCAIRE LUACH

Seirbhís 
Leabharlainne: L1 

Seirbhís 
Leabharlainne: L2 
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A. Céatadán na scoileanna áitiúla a raibh páirt acu i scéim áitiúil 
Chomhairle Óige / Comhairle na nÓg 35.90 % 

Líon iomlán na scoileanna dara leibhéal i limistéar an ÚÁ ag 31/12/2021  78 

Líon na scoileanna dara leibhéal i limistéar an ÚÁ ar fhreastail 
ionadaithe uathu ar CGB áitiúil Chomhairle na nÓg a tionóladh in 2021  28 

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  32.33 

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a áirítear sa Chlár Contae do cheantar 
an údaráis áitiúil amhail an 31/12/2021  829

Líon iomlán na n-eagraíochtaí sin a chláraigh den chéad uair in 2021  59 

Líon na n-eagraíochtaí a roghnaigh páirt a ghlacadh i gColáiste 
Toghcháin um Chuimsiú Sóisialta ar cibé dáta a chláraigh siad don PPN  268

A. An líon foirne lánaimseartha coibhéiseach amhail an 31 Nollaig 2021  5571.65 

A. Céatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire a raibh teastas dochtúra ag 
gabháil léi in 2021  2.43 % 

B. Céatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire féindheimhnithe in 2021  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 2021  31134 days 

Líon iomlán na laethanta oibre íoctha a cailleadh mar gheall ar 
neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire féindeimhnithe in 2021  2670 days 

Líon na laethanta oibre gan phá a cailleadh de bharr neamhláithreacht
 tinnis a áirítear laistigh de na laethanta saoire breoiteachta 
féin-dheimhnithe in 2021  0 days 

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 2021 445.5 days 

ÁBHAR 

An Óige agus An Pobal: 
Y1 & Y2 

Corparáideach: C1, C2, 
C4 & C5

TÁSCAIRE LUACH

Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta               
01 Eanáir 2021 - 31 Nollaig 2021
ar lean
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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 1/1/2021 go 31/12/2021, roinnte 
faoin líon CLA.  €2703.07 

Caiteachas iomlán TFC in 2021 €15060539 

A. Gach caiteachas TFC a ríomhtar i C4 mar chion de chaiteachas 
Ioncaim 1.36 

Caiteachas Ioncaim iomlán ón 1/1/2021 go 31/12/2021 roimh aistrithe 
chuig cúlchistí nó uathu  1109389046

A. Líon iomlán na n-amharc leathanaigh ar láithreáin ghréasáin an 
údaráis áitiúil in aghaidh an duine in 2021  13.34 

B. Líon iomlán na leantóirí in aghaidh an duine ag deireadh 2021 de 
chuntais meán sóisialta an údaráis áitiúil (más ann)  1.43 

Na tuairimí carnacha iomlána leathanaigh ar na láithreáin ghréasáin go 
léir a d’oibrigh an t-údarás áitiúil don tréimhse ó 1/1/2021 go 31/12/2021
 a fuarthas ó sheirbhís clibeála leathanaigh ar sheirbhís anailíse gréasáin 
ar an láthair nó a choibhéis 7399699

Líon iomlán na n-úsáideoirí ar na meáin shóisialta amhail 31/12/2021 
a bhí ag leanúint an údaráis áitiúil ar aon láithreáin meáin shóisialta  790857 

Líon na gcuntas meán sóisialta a fheidhmíonn an t-údarás áitiúil  161 

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

ÁBHAR 

Corparáideach: C1, C2, 
C4 & C5

Corparáideach: C3 

TÁSCAIRE LUACH

Bhí saoire 
bhreoiteachta 
leanúnach ag 

388:285 ball foirne ar 
feadh 4 seachtaine 

go 3 mhí. Bhí saoire 
bhreoiteachta 

leanúnach ag 54 ball 
foirne do thréimhse idir 

3 mhí agus
6 mhí. Bhí saoire 
bhreoiteachta ag 
49 ball foirne do 

thréimhse níos mó 
ná 6 mhí.

Baineadh úsáid 
as beartas nua 

roghnúcháin
fianáin ó 

Dheireadh 
Fómhair 2020
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A.Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2017 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS  €23240144 

B.Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2018 sa Chuntas 
Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS  €21641583 

C. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2019 sa 
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS  €23784693 

D. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2020 sa 
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS  €34747188 

E. Iarmhéid carnach barrachais/easnaimh amhail 31/12/2021 sa 
Chuntas Ioncaim ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS              €41305051 

F. Barrachas nó easnamh carnach amhail 31/12/2021 mar chéatadán 
den Ioncam Iomlán ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais an AFS  3.53 % 

G. Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine i 2021  €2000.51 

H. Caiteachas ioncaim in aghaidh an duine in 2021 gan caiteachas 
suntasach lasmuigh den chontae / seirbhís roinnte a áireamh €1718.15 

Figiúr Ioncaim Iomlán 2021 ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais 
an AFS €1171104261 

Figiúr Caiteachais Iomlán 2021 ó Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais 
an AFS  €1109389046 

Caiteachas Ioncaim 2021 seachas caiteachas seirbhíse contae / 
roinnte do sholáthraithe seirbhíse ÍCT, MyPay, DRHE agus Seirbhísí 
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath  €952804360 

A. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2017  91.0 % 

A. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS 
do 2017  76.0 % 

A. (c) Leibhéal bailiúcháin na Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS
do 2017  66.0 % 

B. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2018  92.0 % 

B. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS 
do 2018 76.0 % 

B.(c) Leibhéal bailiúcháin na Iasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den AFS 
do 2018 69.0 %

ÁBHAR 

Airgeadas: M1 to M4 

TÁSCAIRE LUACH

Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta               
01 Eanáir 2021 - 31 Nollaig 2021
ar lean
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C. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2019  94.0 % 

C. b) Leibhéal bailithe Cíosa agus Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS 
don bhliain 2019        73.0 % 

C. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den 
AFS do 2019 75.0 % 

D. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2021  84.0 % 

D. (b) Leibhéal bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí in Aguisín 7 den AFS 
do 2020  73.0 % 

D. (c) Leibhéal bailiúcháin na nIasachtaí Tithíochta in Aguisín 7 den 
AFS do 2020 75.0 % 

E. (a) Leibhéal bailiúcháin na Rátaí in Aguisín 7 den AFS do 2020  87 % 

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  77 % 

A. Costas iomlán in aghaidh an duine de na héilimh shocraithe do 2021  €22.99 

Árachas IPB:  Líon a n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2021  914 

Árachas IPB: Líon a n-éileamh a socraíodh do 2021  704 

Árachas IPB: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2021  €9244896.31 

Costas iomlán na n-éileamh socraithe faoi bharrachas do 2021  €3504302.03 

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh ar tugadh fógra dóibh do 2021  TBC 

Féin-árachaithe: Líon na n-éileamh a socraíodh do 2021  TBC 

Féin-árachaithe: Costas iomlán na n-éileamh a socraíodh do 2021                  TBC 

A. Muirear bainistíochta lárnach foriomlán mar chéatadán (%) den 
chaiteachas iomlán ar chuntas ioncaimt  10.90 % 

B.Costais phárolla iomlána mar chéatadán (%) den chaiteachas ioncaim  38.02 % 

Muirear bainistíochta lárnach foriomlán ó FMS an Údaráis Áitiúil agus 
sainmhínithe sa Bhuiséad Bliantúil  €120886824 

Costais phárolla iomlána ó Aguisín 1 den AFS do 2021 (lena n-áirítear 
Tuarastail, Pá agus Pinsin)  €421823257

ÁBHAR 

Airgeadas: M1 to M4 

TÁSCAIRE LUACH
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Líon na bpost in aghaidh an duine a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig 
Fiontar Áitiúil le linn na tréimhse 1/1/2021 go 31/12/2021  26.5078 

Líon na bpost a cruthaíodh le cúnamh ón Oifig Fiontar Áitiúil le linn 
na tréimhse 1/1/2021 go 31/12/2021  147.0 

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 2021  114.6868 

B. The number of trading online vouchers that were drawn down in 2021 
per 100,000 of population  73.3923
 
Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála a rinneadh ar líne arna gceadú 
ag an Oifig Fiontar Áitiúil sa bhliain 2021  636 

Líon na ndearbhuithe trádála sin ar líne a tarraingíodh síos sa bhliain 
2021  407 

A. Líon na rannpháirtithe in aghaidh an duine a fuair meantóireacht le 
linn na tréimhse 1/1/2021 go 31/12/2021  238.2094

Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na tréimhse 
1/1/2021 go 31/12/2021  1321 

A. An bhfuil straitéis turasóireachta reatha ag an údarás áitiúil?  Tá 

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

An caiteachas ar fhorbairt eacnamaíoch áitiúil ag an údarás áitiúil in 
2021 in aghaidh an duine              €220.14 

An caiteachas ar fhorbairt eacnamaíoch áitiúil ag an údarás áitiúil in 
2021 €122080557

ÁBHAR 

Forbairt Eacnamaíoch: 
J1 to J5 

TÁSCAIRE LUACH

Tuarascáil ar Tháscaire Feidhmíochta               
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CAITEACHAS MÉID 2021

Caiteachas ar shiamsaíocht / 
ar chostais ghaolmhara, 2021

€2,834.15

€1,100

€29,637.75

€565,730

€42,000

€50,246

€5,000

€1,369,430

€31,500

€12,251

Saoirse na Cathrach

Oilimpigh Bhaile Atha Cliath

Duaiseanna an Ardmhéara 

Íocaíochtaí le Comhaltaí Tofa 
faoi Alt 142 den Acht Rialtais 
Áitiúil 2001 (tabhair miondealú 
le do thoil)

Costais Bhliantúla 
Chomhairleoirí

Liúntas Bliantúil a íoctar le 
Cathaoirligh na gCoistí um 
Beartais Straitéiseacha

Liúntas Bliantúil an Ard-Mhéara

Liúntas Bliantúil an Leas-Ard-
Mhéara

Íocaíochtaí Ionadaíochta 
Bliantúla Comhaltaí

Liúntas Bliantúil Coiste Limistéir

Oiliúint, Comhdhálacha, 
Míleáiste & Cothabháil

AON EOLAS BREISE

Bronnadh Saoirse na Cathrach ar an Dr. Holohan ar siúl i Seomra na 
Darach le tinreamh laghdaithe mar gheall ar Covid 19.

Cúig fháiltiú ar leith do na Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha 
Chathair Bhaile Átha Cliath agus a gcóitseálaithe agus a dteaghlaigh.

Ar siúl go míosúil trí 2020 agus 2021.

Tugadh isteach Scéim Costas agus Luach Saothair nua i mí Iúil 
2021. Mar thoradh air sin, scoireadh Liúntas Bliantúil an Choiste 
Limistéir agus méadú ar Íocaíocht Ionadaíochta Bliantúil na 
gComhaltaí.

Fóram Rannpháirtíochta Chomhaltaí Chomhlachtaí Poiblí na 
hÉireann, 
Oiliúint Feasachta Slándála agus Sábháilteachta do Chomhairleoirí, 
Cúrsa CPD ar Eacnamaíocht an Mhargaidh Réadmhaoine, 
Cúrsa Gaeilge,
Foghlaim Éist Nasc Feasacht ar Néaltrú,
Athléimneacht in Oifigí Poiblí,
Oiliúint sna Meáin Shóisialta,
Oiliúint i Scileanna Cur i Láthair,
Oiliúint i Scileanna Meán,
Dioplóma i margaíocht digiteach saor in aisce,
Oiliúint Bainistíochta Ama
Dioplóma Speisialtóra i bPleanáil Chorparáideach Timpeallachta
Oiliúint & Seimineáir AILG
Oiliúint & Seimineáir LAMA
Comhdháil Bhliantúil EUROCITIES 2021, Leipzig, an Ghearmáin
Dámhachtainí Príomhchathair Nuálaíochta na hEorpa, an Bhruiséil, 
an Bheilg
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Maoiniú Deontais 2021

AINM AGUS CUR 
SÍOS GAIRID AR AN 
GCLÁR DEONTAIS / 
MAOINITHE

AN MÉID IOMLÁN A DÁMHADH 
IN 2021

LÍON NA NGRÚPAÍ/EAGRAÍOCHTAÍ A 
BRONNADH

I measc na dtionscadal suntasach a fuair 
cúnamh deontais a tugadh chun críche in 
2021 tá:
• I gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath thug Cambridge FC a 
dtionscadal deontaschúnta chun críche 
a bhain le hathdhromchlú na páirce peile 
astro turf i bPáirc na Rinne. Chosain 
an tionscadal ar fad €90K agus chuir 
Ciste Gnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath €75K 
leis. Ba iad Seirbhísí Páirceanna, 
Bithéagsúlachta agus Tírdhreacha 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
a mhaoinigh an t-iarmhéid.

• Tháinig SPORTSCO sa Rinn in áit 
an urláir ina halla spóirt. Chuir Ciste 
Gnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath €40K leis 
an tionscadal seo.

• Chríochnaigh Séipéal Naomh Muire 
Star of the Sea i Rinn an Ghainimh 
athchóiriú a orgán eaglaise. Chuir 
Ciste Gnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath €50K leis 
an tionscadal seo.

• • Reáchtáil Acadamh Náisiúnta 
Ealaíne Drámaíochta Lir Amharclann 
do Dhéagóirí: Tionscadal Oideachais 
Pobail i gColáiste na Rinne agus in 
Ionad Acmhainní Naomh Aindriú. Thug 
Ciste Gnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath €17,230K 
mar thacaíocht don tionscadal seo.

• Le linn 2021, i gcomhar le Fóram 
Seirbhísí Pobail na Rinne, thacaigh Ciste 
Gnóthachan Pobail ó Dhramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath le hoiliúint 
pobail arbh fhiú €20K é.

Feachtas Ná Fág tásc ná tuairisc 2021, 
seachtain glantacháin Phobail Bhaile Átha 
Cliath, feachtas feasachta Salú Madraí – céim 1

Tacú le Sóisialú Allamuigh, Glantachán 
Breise agus sócmhainní bonneagair bhreise 
araidí

Chuir Dublin Waste to Energy Limited 
€10.38m mar ranníocaíocht chaipitil 
tosaigh leis an gCiste Gnóthachan 
Pobail agus ó cuireadh tús le 
hoibríochtaí in 2017 tá ranníocaíocht 
bhliantúil leanúnach de thart ar €600k 
in aghaidh na bliana á dhéanamh acu. 
Go dtí seo tá tuairim is €12.5m curtha 
chun sochair ag Dublin Waste to Energy 
Limited don Chiste Gnóthachan Pobail.

Bhí Scéim Deontais Thionscadail 
Ghnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath 2021 
oscailte d’iarratais idir an 26 Meán 
Fómhair 2021 agus an 31 Deireadh 
Fómhair 2021.

Fuarthas 46 iarratas ar dheontas ó 
raon éagsúil earnálacha. B’ionann méid 
iomlán an mhaoinithe deontais a iarradh 
agus díreach os cionn €1.7m. An uair 
seo, tá suim iomlán de €500K ar fáil ag 
Coiste Gnóthachan Pobail Dramhaíl go 
Fuinneamh Bhaile Átha Cliath le híoc 
amach chuig tionscadail incháilithe 
laistigh de dhobharcheantar an Bhaile 
Ghaelaigh, na Rinne agus Dhumhach 
Thrá. Mar gheall ar shrianta an Rialtais 
atá i bhfeidhm maidir le Covid-19 ní 
raibh Coiste Dramhaíl go Fuinneamh 
Bhaile Átha Cliath in ann teacht le chéile 
go pearsanta chun iarratais ar dheontas 
2021 a mheasúnú, ach tá an chéad 
cheann de thrí chruinniú measúnaithe 
deontais sceidealta go sealadach do 
mhí Feabhra 2022 agus na faighteoirí 
deontais rathúla. a fhógairt i mí Aibreáin 
2022, ar a dhéanaí.

€55,000.00 70% of overall project costs

€400,000

Ciste Gnóthachain 
Pobail Dramhaíola go 
Fuinneamh Bhaile Átha 
Cliath

Scéim chun tionscadail 
timpeallachta, pobail, 
oideachais agus áineasa 
a fhorbairt sa Bhaile 
Gaelach, sa Rinn agus 
sa Rinn. Arna mhaoiniú 
ag Dramhaíl Bhaile 
Átha Cliath, éascaíonn 
Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 
íocaíocht an deontais

Scéim Deontais 
Frithbhruscair/Gaifítí 
(ALAGS)

Deontas Bonneagair 
Bruscair DECC
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AINM AGUS CUR 
SÍOS GAIRID AR AN 
GCLÁR DEONTAIS / 
MAOINITHE

AN MÉID IOMLÁN A DÁMHADH 
IN 2021

LÍON NA NGRÚPAÍ/EAGRAÍOCHTAÍ A 
BRONNADH

23

Oideachas aosach neamhfhoirmiúil, 
Droichead Tom Clarke, Tionscadail 
Samhraidh, Cuimsiú Sóisialta ar fud na 
Cathrach

76

8

143

€10,500

€585,375

€550k

€888,000

€107,250

An Ciste Gníomhaíochta 
Comhphobail don 
Chomhshaol (CEAF) 
2019/2021
Tacaíonn CEAF le 
tionscadail chomhshaoil 
ar scála beag. Faightear 
iarratais ó ghrúpaí 
pobail, ó oideachasóirí 
comhshaoil agus ó 
scoileanna. Tá an scéim 
comh-mhaoinithe ag 
Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath agus 
an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus 
Cumarsáide. Shín an 
Roinn an spriocdháta le 
haghaidh scéim deontais 
2019 a thabhairt chun 
críche go dtí 31.12.21.

Deontais Phobail 
Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2021

Deontais & Sparánachtaí 
Ealaíon 2022

Scéim Mhaoinithe 
Imeachtaí

Deontas Spóirt do 
Dhaoine Óga 2021

Críochnaíodh 6 thionscadal ar fud na 
cathrach ag tacú le maolú ar chosc, 
feasacht agus forfheidhmiú

€65,000Tionscnaimh 
Frithdhumpála 2021
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