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Brollach 2016 

Is Contae cliste, beoga é Dún Laoghaire-Rath an Dúin atá tarraingteach, ionchuimsitheach 
agus inrochtana. Tá an Chomhairle Contae tiomanta seirbhísí poiblí den chaighdeán is 
airde a chur ar fáil do na háitritheoirí áitiúla, do chuairteoirí, do chomhlachtaí nua agus 
dóibh sin atá ann cheana, idir chuideachtaí ilnáisiúnta, fhiontraithe agus FBManna. Is 
tosaíocht ag an gComhairle seo é timpeallacht a chruthú ar mhaithe le fás geilleagrach 
agus le cáilíocht na beatha don uile dhuine a chur chun cinn. 

Gach bliain réitíonn an Chomhairle Contae Tuarascáil Bhliantúil 
a dhéanann cur síos ar an gclár oibre chun seirbhísí poiblí a 
sheachadadh, chun múnlaí nua seachadta a fhorbairt agus chun 
bonneagar fisiceach an Chontae a a fheabhsú, lena n-áirítear 
raon príomh-thionscadal bonneagair. 

In 2016 rinne an Chomhairle Contae breis forbartha ar a 
bonneagar seirbhísí idir dhigiteach agus fhisiceach. Cuireadh 
suíomh gréasáin freagrúil nua-glan den scoth i láthair a 
chuireann eispéireas níos mionsonraithe agus inrochtana ar fáil 
d'ús áideoirí ar líne. I mBaile Uí Ógáin osclaíodh Campas Pobail 
Samuel Beckett mar chéad chéim i bplean chun timpeallacht a 
chur ar fáil a thabharfaidh rannpháirtíocht agus tacaíocht do 
phobail ghníomhacha sa cheantar. 

I measc Bhuaicphointí na bliana bhí: 
• Glacadh le Plean Forbartha an Chontae 2016-2022 

• Seoladh suíomh gréasáin nua dlrcoco.ie a thabharfaidh 
ardán chun seirbhísí a sheachadadh go digiteach agus chun 
cumarsáid leis an bpobal agus le lucht gnó a fheabhsú. 

• Dul chun cinn leanúnach le Clár Sheachadadh Tithíochta na 
Comhairle le scéimeanna tithíochta críochnaithe sa Charraig 
Dhubh, sa Naigín agus sa Chéim. 

• Oscailt Champas Pobail Samuel Beckett Céim 1 – an pointe 
tosaithe d'f horbairt mhórscála ar shaoráid spóirt agus pobail 
ilsheirbhísí le haghaidh iarthar an Chontae. 

• Bronnadh gradam cathrach ar Jane agus Brendan McKenna, 
Bunaitheoirí Laura Lynn, Ospís Leanaí na hÉireann, mar 
aitheantas ar an sár-obair atá déanta acu.  

• Bhí Ceiliúradh Theacht Abhaile Annalise Murphy agus an 
Fáiltiú Cathartha i bPáirc an Phobail mar bhuaicphointe i 
bhFéilire Ócáidí na Comhairle, mar aitheantas ar an mbonn 
airgid a bhuaigh sí i gCluichí Oilimpeacha 2016. 

• Cuireadh deireadh mórchúiseach le 2016 le Féile Nollag 
an-rathúil lena n-áirítear Rinc Scátála i nDún Laoghaire a 
mheall na mílte go Dún Laoghaire agus a chuir le líon na 
gcustaiméirí. 

• D'é irigh leis an gComhairle gradaim a bhaint amach 
don Tionscadal Bithéagsúlachta is fearr de Ghradaim 
Sármhaitheas Rialtais Áitiúil Chomhlachais na hÉireann agus 
gradam deartha don dlr LexIcon de Ghradaim RIBA a bhfuil 
cáil idirnáisiúnta orthu. 

Tá dul chun cinn dáiríre déanta mar a bhaineann le seachadadh 
seirbhísí in 2016 agus féachfaimid le leanúint leis an tiomantas 
sin do sheirbhís don phobal. 

Bhí an rannpháirtíocht agus spiorad an chomhoibrithe idir na 
Comhaltaí Tofa agus foireann na Comhairle i rith na bliana 
lárnach i ngach a bhfuil bainte amach againn in 2016. 

To be submitted
To be submitted 

Councillor Councillor
An Cathaoirleach Chief Executive

An Comhairleoir Cormac Devlin
Cathaoirleach

Philomena Poole
Príomhfheidhmeannach 
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Ainmneacha, Seoltaí, Cleamhnachtaí le 
Páirtithe Polaitíochta agus Uimhreacha 
Gutháin Chomhaltaí Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin 
BAILEY, John. (F.G) 
Kilmore, Bóthar Chill Iníon Léinín, Cill Iníon Léinín,   
Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-8324523 
Ríomhphost: jbailey@cllr.dlrcoco.ie

BAKER, Marie (F.G) 
38 Plásóg Avondale, An Charraig Dhubh,    
Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-8186704 
Ríomhphost: mbaker@cllr.dlrcoco.ie    
Suíomh Gréasáin: www.mariebaker.net

BLAIN, Emma (F.G) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-7152786 
Ríomhphost: eblain@cllr.dlrcoco.ie

BRENNAN, Shay (F.F) 
31 Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14 
Fón Póca: 086-8290570 
Email: sbrennan@cllr.dlrcoco.ie

COLGAN, Anne (NEAMHSPLEÁCH) 
30 Ashlawn, Bóthar Bhaile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16 
Fón Póca: 087-2454202 
Ríomhphost: acolgan@cllr.dlrcoco.ie

CUFFE, Jennifer (F.F) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-4608498  
Ríomhphost: jcuffe@cllr.dlrcoco.ie

CURRAN Chris (S.F) 
11 Ascaill Levmoss, An Eachrais, Baile na Lobhar, Baile Átha Cliath 18  
Fón Póca:  086-1043396 
Ríomhphost: ccurran@cllr.dlrcoco.ie

DALY, Kevin (NEAMHSPLEÁCH) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-4611081 
Ríomhphost: kdaly@cllr.dlrcoco.ie

DEVLIN, Cormac (F.F) 
St. Michael's , 117 Ascaill Ghleann na gCaorach, Dún Laoghaire, 
Contae Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-8186814 
Fón: 2750786 
Ríomhphost: cdevlin@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.cormacdevlin.ie

DOCKERY, Liam (F.F) 
10 Páirc Chnoc Sionnaigh, Carraig an tSionnaigh, Baile Átha 
Cliath 18.  
Fón Póca: 086-4611624 
Ríomhphost: ldockery@cllr.dlrcoco.ie

DONNELLY, Deirdre (NEAMHSPLEÁCH) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-4611625 
Ríomhphost: ddonnelly@cllr.dlrcoco.ie

FAYNE, Mary (F.G) 
Coolmaine, Bóthar Chuais an Ghainimh, Cuas an Ghainimh, 
Contae Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-4611626 
Ríomhphost: mfayne@cllr.dlrcoco.ie

FEENEY, Kate (F.F) 
Lia Fáil, Páirc Wynberg, An Charraig Dhubh, Contae Bhaile Átha 
Cliath 
Fón Póca: 086-4611627 
Ríomhphost: kfeeney@cllr.dlrcoco.ie

FURLONG, Karen (P.G.) 
54 Bóthar Chnoc Chairméal, Baile na nGabhar, Baile Átha Cliath 14  
Fón Póca: 087-3574993 
Ríomhphost: kfurlong@cllr.dlrcoco.ie

GILDEA, Jim (F.G) 
Fairmount, Bóthar Bhré, Seanchill, Contae Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-8131456 
Ríomhphost: jgildea@cllr.dlrcoco.ie

HALPIN, Melisa (PBP) 
91 Sráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha 
Cliath  
Fón Póca: 086-3805793 
Ríomhphost: mhalpin@cllr.dlrcoco.ie

HANAFIN, Mary (F.F) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-3314646 
Ríomhphost: mhanafin@cllr.dlrcoco.ie

HAND, Pat (F.G) (P.C) 
25 Garrán an Chrainn Chnó Capaill, Baile an tSaoir, Baile Átha 
Cliath 16  
Fón Póca: 086-6078181     
Fón: 4945905 
Ríomhphost: phand@cllr.dlrcoco.ie

KENNEDY, John (F.G) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-7720794 
Ríomhphost: jkennedy@cllr.dlrcoco.ie

KINGSTON, Deirdre (L.O.) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-2340409 
Ríomhphost: dkingston@cllr.dlrcoco.ie
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LEWIS, Hugh (PBP) 
179 Páirc Phlásóg na Fuinnseoige, An Baile Breac, Contae Bhaile 
Átha Cliath   
Fón Póca: 086-7814523 
Ríomhphost: hlewis@cllr.dlrcoco.ie

McCARTHY, Lettie (L.O.) 
23 Arda Chill Ghobáin, An Chéim, Baile Átha Cliath 18 
Fón Póca: 086-8186718 
Ríomhphost: lmccarthy@cllr.dlrcoco.ie   
Suíomh Gréasáin: www.lettie.net 

McGOVERN, Lynsey (NEAMHSPLEÁCH) 
49 Bóthar Raghnallach, Baile Átha Cliath 6  
Fón Póca: 086-4611634 
Ríomhphost: lmcgovern@cllr.dlrcoco.ie

McKINNEY, Carron (L.O.) 
6 Céide na Páirce, Cábán tSíle, Contae Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-0081800 
Ríomhphost: cmckinney@cllr.dlrcoco.ie

MERRIGAN, Michael (NEAMHSPLEÁCH) 
11 Ascaill Desmond, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Atha Cliath  
Fón Póca: 086-8756026 
Ríomhphost: mmerrigan@cllr.dlrcoco.ie

MURPHY, Brian (F.G) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-1612137 
Ríomhphost: bmurphy@cllr.dlrcoco.ie

MURPHY, Tom (F.F) (P.C) 
Tree Tops, Barr na Coille, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18  
Fón Póca: 086-7814515 
Fón (oifig): 2956006 
Faics: 2956258 
Ríomhphost: tmurphy@cllr.dlrcoco.ie

NIC CORMAIC, Sorcha (S.F) 
54 Clós Bhaile na nGabhar, Baile na nGabhar, Baile Átha Cliath 14  
Fón Póca: 086-4611637 
Fón: 2750786 
Ríomhphost: sniccormaic@cllr.dlrcoco.ie

O'B RIEN Peter (L.O.) (P.C) 
23 Plasóg Chluain Ard, Bóthar Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 16   
Fón Póca: 086-4611638 
Ríomhphost: pobrien@cllr.dlrcoco.ie

O'B RIEN Shane (S.F.) 
135 Cúil Aoibhinn, An Baile Breac, Co Bhaile Átha Cliath  
Fón Póca: 086-4611639 
Ríomhphost: sobrien@cllr.dlrcoco.ie

O' CALLAGHAN, Denis (L.O.) 
49 Páirc Rath Salach, Seanchill, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-2785609 
Tel/Fax (home): 2822436 
Ríomhphost: denisoc@cllr.dlrcoco.ie

O'K EEFFE, Dave (PBP) 
F/ch 91 Sráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire, Contae Bhaile 
Átha Cliath  
Fón Póca: 087-1204129 
Ríomhphost: dokeffee@cllr.dlrcoco.ie

O'N EILL, Seamas (NEAMHSPLEÁCH) 
69 Ascaill na nÉan, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 14  
Fón Póca: 086-4611640 
Ríomhphost: soneill@cllr.dlrcoco.ie

SAUL, Barry (F.G.) 
3 Bothar Mather Thuaidh, Cnoc Mhuirfean, Contae Bhaile Átha 
Cliath  
Fón Póca: 086-7814517 
Ríomhphost: bsaul@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.barrysaul.ie

SMITH, Donal (F.F) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-1936483 
Ríomhphost: dsmith@cllr.dlrcoco.ie

SMYTH, Carrie (L.O.) 
Inis Lachan, Bóthar Ghort na Mara, Cill Iníon Léinín, Contae 
Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-3835051 
Ríomhphost: carriesmyth@cllr.dlrcoco.ie

SMYTH, Ossian (P.G.) 
1 Páirc Phlásóg na Coille, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha 
Cliath 
Fón Póca: 086-4611628 
Ríomhphost: osmyth@cllr.dlrcoco.ie

STEWART, Patricia (F.G.) 
7 Lána na Stáblaí, Ardán Crofton, Dún Laoghaire, Contae Bhaile 
Átha Cliath  
Fón Póca: 086-8291002 
Ríomhphost: pstewart@cllr.dlrcoco.ie

TALLON, Grace (L.O.) 
5 Ascaill Dhroim Meala, Dún Droma, Baile Átha Cliath 14 
Fón Póca: 086-2492837 
Ríomhphost: gtallon@cllr.dlrcoco.ie

WARD, Barry (F.G.) 
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 085-1578000 
Ríomhphost: bward@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.barryward.ie
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Ballraíocht Chomhairleoirí ar Choistí laistigh de 
Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 

Ainm an Chomhairleora 
Coiste Lim

istéar 
Dhún Laoghaire

Coiste Lim
istéar 

Dhún Drom
a 

Coiste 
Eagrúcháin, 

N
ósanna 

Im
eachta agus 

Prótacail 

Bailey, John (F.G.) ✔ ✔

Bailey, Maria (F.G.) ✔
Dáil 27/02/16

Baker, Marie (F.G) ✔ ✔

Blain, Emma (F.G)
✔

Comhthofa 
13/06/16

Boyhan, Victor (N) ✔
Seanad 26/04/16

Brennan, Shay (F.F.) ✔ ✔

Colgan, Anne (N)
✔

Comhthofa  
13/06/16

Cuffe, Jennifer (F.F.) ✔

Curran, Chris (S.F.) ✔

Daly, Kevin (N) ✔

Devlin, Cormac (F.F.) ✔

✔
Cathaoirleach
 Meitheamh - 

Nollaig

Dockery, Liam (F.F.) ✔ ✔

Donnelly, Deirdre (N) ✔

Fayne, Mary (F.G.) ✔ ✔

Feeney, Kate (F.F.) ✔ ✔

Furlong, Karen (P.G)
✔

Comhthofa 
14/03/16

Gildea, Jim (F.G)

✔
Comhthofa 

14/03/16 
Cathaoirleach 

Meán Fomhair- 
Nollaig 

✔

Gill, Karl (P.B.P.)
✔

D' éirigh as oifig  
23/09/16

✔
D' éirigh as oifig  

23/09/16

Halpin, Melisa (P.B.P.) ✔ ✔

Hanafin, Mary (F.F.) ✔

Hand, Pat (F.G.) ✔ ✔

Horkan, Gerry (F.F.)
✔

Cathaoirleach 
Ean - Aibreán

Seanad 26/04/16

✔
Seanad

26/04/16

Kennedy, John (F.G.)
Comhthofa 14/03/16

✔
Comhthofa  14th 

March 2016

Kingston, Deirdre (LO) ✔

Lewis, Hugh (P.B.P.) ✔
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Ainm an Chomhairleora 

Coiste Lim
istéar 

Dhún Laoghaire

Coiste Lim
istéar 

Dhún Drom
a 

Coiste 
Eagrúcháin, 

N
ósanna 

Im
eachta agus 

Prótacail 

Madigan, Josepha (F.G.) ✔
Dáil 27/02/16

Martin, Catherine (G.P.) ✔
Dáil 27/02/16

McCarthy, Lettie (LO) ✔

McGovern, Lynsey (N) ✔

McKinney, Carron (LO) ✔ ✔

Merrigan, Michael (N) ✔ ✔

Murphy, Brian (F.G.) ✔ ✔

Murphy, Tom (F.F.)
✔

Cathaoirleach 
Bealtaine - Nollaig

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) ✔ ✔

O'Brien, Peter (LO) ✔ ✔

O'Brien, Shane (S.F.) ✔

O'Callaghan, Denis (LO) ✔ ✔

O'Keeffe, Dave (PBP)
✔

Comhthofa 
10/10/16

✔
Comhthofa 

10/10/16

O'Neill, Seamas (N) ✔ ✔

Richmond, Neale (F.G.) ✔
Seanad 26/04/16

Saul, Barry (F.G.) ✔
✔

Cathaoirleach
Eanáir - Bealtaine

Smith, Donal (F.F)
✔

Comhthofa 
13/06/16

Smyth, Carrie (LO) ✔

Smyth, Ossian (P.G) ✔ ✔

Stewart, Patricia (F.G.) ✔

Tallon, Grace (LO) ✔ ✔

Ward, Barry (F.G.)
✔

Cathaoirleach 
Ean - Meitheamh

✔
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Ballraíocht Chomhairleoirí ar Fhorais eile 

Ainm an 
Chomhairleora 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann-
Buanchoiste na Com

hairle 

Coiste Iniúchóireachta 

Com
hlacht Bhaile O

idhreachta 
Dheilginse 

Réadm
haoin DLR 

Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil Dhún 
Laoghaire 

Bord O
ideachais agus O

iliúna Bhaile 
Átha Cliath agus Dhún Laoghaire 

Cuideachta BID Dhún Laoghaire 

Cum
ann Fiontar Phobal Dhún Laoghaire 

Com
hpháirtíocht Spóirt Chontae Dhún 

Laoghaire-Rath an Dúin 

Seirbhísí Fóillíochta Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin 

Com
pántas Téatair Dhún Laoghaire-Rath 

an Dúin 

Com
har-Árachais Com

hairlí Éireann Teo 

Tionól an O
irthir agus na Réigiún 

BAILEY John. (F.G) ✔

BAILEY Maria (F.G)
Dáíl 27/02/16

BAKER Marie (F.G) ✔

BLAIN Emma (FG)
Comhthofa 13/06/16

✔
Ceaptha
13/06/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

BOYHAN Victor (N) (PC)
Seanad 26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

BRENNAN, Shay (F.F) ✔

COLGAN Anne (N)
Comhthofa 13/06/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

CUFFE Jennifer (F.F) ✔ ✔ ✔

CURRAN Chris (S.F)

DALY Kevin (N) ✔

DEVLIN Cormac (F.F) ✔
✔

Ceaptha 
13/06/16

✔

DOCKERY Liam (F.F)
✔

Ceaptha 
13/06/16

✔

DONNELLY Deirdre (N)

FAYNE Mary (F.G) ✔ ✔ ✔

FEENEY Kate (F.F) ✔

FURLONG Karen (P.G)
Comhthofa 14/03/16

✔
Ceaptha 
14/03/16

GILDEA  Jim (FG)
Comhthofa 14/03/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

GILL Karl (PBP)
D' éirigh as oifig  23/09/16

HALPIN Melisa (PBP)

HANAFIN Mary (F.F) ✔

HAND Pat (F.G) (PC) ✔ ✔ ✔ ✔

HORKAN Gerry (F.F) (PC)
Seanad 26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16
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Ainm an 
Chomhairleora 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann-
Buanchoiste na Com

hairle 

Coiste Iniúchóireachta 

Com
hlacht Bhaile O

idhreachta 
Dheilginse 

Réadm
haoin DLR 

Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil Dhún 
Laoghaire 

Bord O
ideachais agus O

iliúna Bhaile 
Átha Cliath agus Dhún Laoghaire 

Cuideachta BID Dhún Laoghaire 

Cum
ann Fiontar Phobal Dhún Laoghaire 

Com
hpháirtíocht Spóirt Chontae Dhún 

Laoghaire-Rath an Dúin 

Seirbhísí Fóillíochta Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin 

Com
pántas Téatair Dhún Laoghaire-Rath 

an Dúin 

Com
har-Árachais Com

hairlí Éireann Teo 

Tionól an O
irthir agus na Réigiún 

KENNEDY John (F.G)
Comhthofa 14/03/16

KINGSTON Deirdre (LO)

LEWIS Hugh (PBP)

MADIGAN Josepha  (F.G)
Dáil 27/02/16

MARTIN, Catherine (P.G)
Dáil 27/02/16

✔
Dáil 

27/02/16

✔
Dáil 

27/02/16

McCARTHY Lettie (LO) ✔

McGOVERN Lynsey (N) ✔

McKINNEY Carron (LO)

MERRIGAN Michael (N)

MURPHY Brian (F.G) ✔

MURPHY Tom (F.F) (PC) ✔

NIC CORMAIC Sorcha (S.F) ✔

O'BRIEN Peter (LO) (PC) ✔

O'BRIEN Shane (S.F)

O'CALLAGHAN, Denis (LO) ✔

O'KEEFFE Dave (PBP)
Comhthofa 10/10/16

O'NEILL, Seamas (N)

RICHMOND, Neale (F.G)
Seanad 26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

SAUL Barry (F.G) ✔

Smith, Donal (F.F) 
Comhthofa 14/03/16

SMYTH Carrie (LO)

SMYTH Ossian (P.G)

✔
Ceaptha 
14/03/16
D' éirigh 
as oifig  

13/06/16

STEWART Patricia (F.G) ✔

TALLON Grace (LO)

WARD Barry (F.G) ✔
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Ainm an 
Chomhairleora

Com
hchoiste Póilíneachta 

Cum
ann Chom

haltaí ar Ú
daráis Áitiúla 

Coiste Forbartha Pobal Áitiúil

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil do Lim

istéar Dhún Laoghaire 

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil do Lim

istéir Áth an 
G

hainim
h/ N

a Céim
e 

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil: Lim

istéar R.A.P.I.D. de 
Bhaile Uí Lachnáin agus Seangánach/Ráth Salach 

Coiste Com
hairleach um

 Chóiríocht Áitiúil do 
Thaistealaithe bunaithe faoin Acht Tithíochta 

1998 (Cóiríocht do Thaistealaithe) 

Ciste Cuim
hneacháin an Tiarna Edw

ard Fitzgerald 

Coiste Cuim
hneacháin 

Saoráid Phobail Bhaile an Chnoic 

Coiste Stiúrtha Ealaíne Poiblí 

Fóram
 Réigiúnach Sláinte 

Com
haontas G

nó Lim
istéar Áth an G

hainim
h 

CLG
 BID Áth an G

hainim
h 

Com
hpháirtíocht Dheisceart DLR 

Cill Fhionntáin – Áth an G
hainim

h S2S 

BAILEY John. (F.G) ✔

BAILEY Maria (F.G)
Dáíl 27/02/16

BAKER Marie (F.G)

BLAIN Emma (FG)
Comhthofa 13/06/16

✔
Ceaptha 
13/06/16

BOYHAN Victor (N) (PC)
Seanad 26/04/16

BRENNAN, Shay (F.F) ✔

COLGAN Anne (N)
Comhthofa 13/06/16

CUFFE Jennifer (F.F) ✔ ✔

CURRAN Chris (S.F) ✔ ✔

DALY Kevin (N)

DEVLIN Cormac (F.F) ✔ ✔
✔

Ceaptha
13/06/16

✔

DOCKERY Liam (F.F) ✔ ✔

DONNELLY Deirdre (N) ✔ ✔ ✔

FAYNE Mary (F.G)

FEENEY Kate (F.F) ✔ ✔

FURLONG Karen (P.G)
Comhthofa 14/03/16

✔
Ceaptha 
14/03/16

GILDEA  Jim (FG)
Comhthofa 14/03/16

GILL Karl (PBP)
D' éirigh as oifig  23/09/16

HALPIN Melisa (PBP) ✔ ✔

HANAFIN Mary (F.F) ✔ ✔ ✔ ✔

HAND Pat (F.G) (PC) ✔ ✔

HORKAN Gerry (F.F) (PC)
Seanad 26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

Kennedy, John (F.G)
Comhthofa 14/03/16

✔
app 

14/03/16

✔
app 

14/03/16
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Ainm an 
Chomhairleora

Com
hchoiste Póilíneachta 

Cum
ann Chom

haltaí ar Ú
daráis Áitiúla 

Coiste Forbartha Pobal Áitiúil

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil do Lim

istéar Dhún Laoghaire 

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil do Lim

istéir Áth an 
G

hainim
h/ N

a Céim
e 

Fóram
 Póilíneachta Áitiúil: Lim

istéar R.A.P.I.D. de 
Bhaile Uí Lachnáin agus Seangánach/Ráth Salach 

Coiste Com
hairleach um

 Chóiríocht Áitiúil do 
Thaistealaithe bunaithe faoin Acht Tithíochta 

1998 (Cóiríocht do Thaistealaithe) 

Ciste Cuim
hneacháin an Tiarna Edw

ard Fitzgerald 

Coiste Cuim
hneacháin 

Saoráid Phobail Bhaile an Chnoic 

Coiste Stiúrtha Ealaíne Poiblí 

Fóram
 Réigiúnach Sláinte 

Com
haontas G

nó Lim
istéar Áth an G

hainim
h 

CLG
 BID Áth an G

hainim
h 

Com
hpháirtíocht Dheisceart DLR 

Cill Fhionntáin – Áth an G
hainim

h S2S 

KINGSTON Deirdre (LAB) ✔ ✔ ✔

LEWIS Hugh (PBP) ✔

MADIGAN Josepha (F.G)
Dáil 27/02/16

✔
Dáil

27/02/16

✔
Dáil

27/02/16

MARTIN, Catherine (G.P) 
Dáil 27/02/16

✔
Dáil 

27/02/16

✔
Dáil 

27/02/16

McCARTHY Lettie (LAB) ✔

McGOVERN Lynsey (IND) ✔

McKINNEY Carron (LAB) ✔
✔

Ceaptha 
09/05/16

MERRIGAN Michael (IND) ✔

MURPHY Brian (F.G)
MURPHY Tom (F.F) (PC) ✔ ✔ ✔

NIC CORMAIC Sorcha (S.F)

O'BRIEN Peter (LAB) (PC) ✔ ✔
✔

Ceaptha 
10/10/16

✔
Ceaptha 
10/10/16

O'BRIEN Shane (S.F)
✔

D' éirigh as 
oifig  

12/09/16

O'CALLAGHAN, Denis (LAB)

O'KEEFFE Dave (PBP)
Comhthofa 10/10/16

O'NEILL, Seamas (IND)

RICHMOND, Neale (F.G)
Seanad 26/04/16

✔
Seanad 

26/04/16

SAUL Barry (F.G) ✔
✔

Ceaptha 
14/11/16

Smith, Donal (F.F)
Comhthofa 14/03/16

SMYTH Carrie (LAB) ✔
✔

D' éirigh 
as oifig  

10/10/16

✔
D' éirigh 
as oifig  

10/10/16

✔
Ceaptha 
12/09/16

SMYTH Ossian (G.P) ✔ ✔
✔

Ceaptha 
14/03/16

✔ ✔

STEWART Patricia (F.G) ✔ ✔

TALLON Grace (LAB) ✔
✔

D' éirigh 
as oifig 

28/04/16

WARD Barry (F.G) ✔ ✔ ✔ ✔
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Ballraíocht an Choiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) 

Comhairleoirí
*Is léiriú é an tábla ar bhallraíocht SPC in 2016 

SPC um
 Fhorbairt Pobail, Cultúr 

agus Aosú 

SPC um
 Fhorbairt Eacnam

aíochta 
agus Fiontar 

SPC um
 Chom

hshaol, Athrú Aeráide 
agus Fhuinneam

h 

SPC um
 Pleanáil 

SPC um
 Thithíocht Shóisialta  

SPC um
 Iom

par agus G
hluaiseacht 

ar fud an Chontae 

Bailey, John F. ✔
(CATHAOIRLEACH) ✔

Bailey, Maria
Dáil 27/02/16

✔ ✔

Baker, Marie ✔ ✔

Blain, Emma
Comhthofa 13/06/16 ✔ ✔

Boyhan, Victor 
26/04/16 ✔ ✔

Brennan, Shay
✔

(Ceaptha 
July 16)

✔
(D' éirigh 
as oifig 

27/06/16)

✔
(CATHAOIRLEACH)

June 16

Colgan, Anne
Comhthofa 13/06/16 ✔ ✔

Cuffe, Jennifer ✔ ✔

Curran, Chris ✔ ✔

Daly, Kevin ✔ ✔

Devlin, Cormac ✔ ✔

Dockery, Liam ✔ ✔

Donnelly, Deirdre ✔ ✔

Fayne, Mary ✔ ✔

Feeney, Kate ✔ ✔

Furlong Karen
Comhthofa 14/03/16 ✔ ✔

Gildea, Jim ✔ ✔

Gill, Karl
D' éirigh as oifig  23/09/16 ✔ ✔

Halpin, Melisa ✔ ✔

Hanafin, Mary ✔ ✔

Hand, Pat ✔ ✔

Horkan, Gerry 
26/04/16 Seanad ✔ ✔

(CATHAOIRLEACH)

Kennedy, John
Comhthofa 14/03/2016 ✔ ✔
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Comhairleoirí
*Is léiriú é an tábla ar bhallraíocht SPC in 2016 

SPC um
 Fhorbairt Pobail, Cultúr 

agus Aosú 

SPC um
 Fhorbairt Eacnam

aíochta 
agus Fiontar 

SPC um
 Chom

hshaol, Athrú Aeráide 
agus Fhuinneam

h 

SPC um
 Pleanáil 

SPC um
 Thithíocht Shóisialta  

SPC um
 Iom

par agus G
hluaiseacht 

ar fud an Chontae 

Kingston, Deirdre ✔ ✔

Lewis, Hugh ✔ ✔

Madigan, Josepha 
Dáil 27/02/16 ✔ ✔

Martin, Catherine  
Dáil 27/02/16 ✔ ✔

McCarthy, Lettie ✔ ✔

McGovern, Lynsey ✔ ✔

McKinney, Carron ✔ ✔

Merrigan, Michael ✔
D' éirigh as oifig 

Bealtaine 16

✔
(CATHAOIRLEACH) 

Bealtaine 16
✔

Murphy, Brian ✔ ✔

Murphy, Tom ✔ ✔

Nic Cormaic, Sorcha ✔ ✔

O'Brien, Peter
✔

CATHAOIRLEACH 
Deireadh 

Fómhair 16

✔
✔

(D' éirigh as oifig 
Bealtaine 16)

O'Brien, Shane ✔
Bealtaine  16

✔
(CATHAOIRLEACH)
D' éirigh as oifig  

Bealtaine 16

✔

O'Callaghan, Denis ✔ ✔

O'Keeffe, Dave
Comhthofa 10/10/16 ✔ ✔

O'Neill, Seamas ✔ ✔

Richmond, Neale 
26/04/16 Seanad ✔ ✔

Saul, Barry ✔ ✔

Smith, Donal
Comhthofa 10/10/16 ✔ ✔

Smyth, Carrie
✔

(CATHAOIRLEACH)
D' éirigh as oifig  

Bealtaine 16

✔
✔

Ceaptha
Deireadh 

Fómhair 16

Smyth, Ossian ✔
(Cathaoirleach) 
Meitheamh 16 

✔

Stewart, Patricia ✔ ✔

Tallon, Grace ✔ ✔

Ward, Barry ✔
(Cathaoirleach) ✔
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Ionadaithe Earnála 

SPC um
 Fhorbairt Pobail, Cultúr 

agus Aosú 

SPC um
 Fhorbairt Eacnam

aíochta 
agus Fiontar 

SPC um
 Chom

hshaol, Athrú Aeráide 
agus Fhuinneam

h 

SPC um
 Pleanáil 

SPC um
 Thithíocht Shóisialta  

SPC um
 Iom

par agus G
hluaiseacht 

ar fud an Chontae 

Abdel-Basit, Clare
D' éirigh as oifig Bealtaine 16

✔
D' éirigh as 

oifig 
Bealtaine 16

Alken, Gregory ✔

Brennan, Kieron ✔

Browne, Dr. Josephine ✔

Byrne, Keith ✔

Callendar, Rosheen ✔

Cannon, Ann
(Ceaptha Meán Fómhair 2016) ✔

Clancy, Peter ✔

Clooney, Elizabeth ✔

Close, Errol
(Ceaptha Meitheamh 16) ✔

Colgan, Anne –
D' éirigh as Meitheamh 16 ✔

Colgan, Jim ✔

Colley, Jeff
D' éirigh as Márta 16 ✔

Conlon, Tom ✔

Corish, Terence ✔

Delaney, Adele
D' éirigh as an mBealtaine 16 ✔

Dunne Geraldine
(Ceaptha Deireadh Fómhair 16) ✔

Eglington, Aileen ✔

Ferris, Liz ✔

Fitzgerald, Kevin ✔

Flanagan, Paula
D' éirigh as oifig  2016 ✔

Gallagher, Matt ✔

Goodbody Rob ✔

Graydon, Geraldine ✔

Hegarty, Marese ✔

Heywood, Veronica ✔

Irwin, Kathy
(Ceaptha Meitheamh 16) ✔

Jordan, Jimmy ✔

Kenny, Catherine
(Ceaptha Meitheamh 16) ✔

Kivlehan, Tom
D' éirigh as oifig mhí na Nollag 16 ✔
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Ionadaithe Earnála 

SPC um
 Fhorbairt Pobail, Cultúr 

agus Aosú 

SPC um
 Fhorbairt Eacnam

aíochta 
agus Fiontar 

SPC um
 Chom

hshaol, Athrú Aeráide 
agus Fhuinneam

h 

SPC um
 Pleanáil 

SPC um
 Thithíocht Shóisialta  

SPC um
 Iom

par agus G
hluaiseacht 

ar fud an Chontae 

Lalor , Goff
(ceaptha Meitheamh 16) ✔

Leyden, Jim
D' éirigh as oifig 2016 ✔

McAree, Diarmuid
(ceaptha Meitheamh 16) ✔

Moriarty, Christopher J.
d' éirigh as May 16 ✔

Mulvey, Denis ✔

Neill, Pat ✔

Nolan, John ✔

Nolan, Tom ✔

O' Callaghan, Paul ✔

O'Connor, Larry
(ceaptha Márta 16) ✔

O'D onnell, Martin ✔

O'N eill, Sean ✔

O'S ullivan, Clare ✔

Relihan, Michele ✔

Sultan, Fardus ✔

Vacancies ✔ ✔

Walsh Ann Marie
(ceaptha Deireadh Fómhair 16) ✔
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Tuarascálacha an Choiste um Beartais Straitéiseacha 

Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Forbairt Pobail, Cultúr agus Aosú 
Reáchtáladh 4 chruinniú in 2016 

Breithníodh na gnéithe beartais seo leanas a bhain le 
sainchúram an choiste: 

• Plean agus Clár Forbartha na Leabharlann

• Clár Comórtha Céad Bliain 1916 

• Plean Forbartha na nEalaíon 

• Feasacht faoi Uathachas 

• Straitéis Aoisbháúil 

• Treoirlínte faoi Úsáid an Ionaid Phobail 

• Creat Beartais faoi athúsáid Fhoirgnimh Fholmha na 
Comhairle 

• Clár Cultúir- Sléibhte go Farraige (MC2) 

• Athbhreithniú ar Threoirlínte faoi Dheontas uilíoch 

Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontair 
Reáchtáladh 4 chruinniú in 2016 

Breithníodh na gnéithe beartais seo leanas a bhain le 
sainchúram an choiste: 

• Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail do Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin – cur i bhfeidhm agus monatóireacht ar an 
dul chun cinn agus breithniú faoi na príomh-ghníomhartha 
eacnamaíochta

• Feidhmiú na hOifige Fiontair Áitiúla (LEO) agus príomh-
thacaíochtaí agus gnóthachtálacha le linn 2016 

• Creat Beartais faoi athúsáid Fhoirgnimh Fholmha na 
Comhairle 

• Eolas maidir le Straitéis Thurasóireachta agus feachtas chur 
chun cinn agus díolaíochta Fáilte Éireann 

• Nuashonruithe agus dul chun cinn mar a bhaineann le Plean 
Gníomhaíochta Réigiúnach Bhaile Átha Cliath le haghaidh 
Post 

• Straitéis Réigiúnach Fiontar Bhaile Átha Cliath 

• Ag déanamh gnó in dlr Ábhar fógraíochta 

• Eamhnú 

Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir le 
Comhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh 
Reáchtáladh 4 chruinniú in 2016 

Seo leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh: 

• Athbhreithniú ar Scéim Deontais dlr 

• Creat Beartais faoi athúsáid Fhoirgnimh na Comhairle 

• Clár Feasachta Comhshaoil 

• Forléargas ar Athrú Aeráide –Réamhléiriú ar mhéid na hoibre 
atá le déanamh 

• Bainistíocht Fuinnimh 

• Íoc de réir Meáchain 

• Straitéis Athrú Aeráide do Réigiún Bhaile Átha Cliath 

• Spás i gcomhar súgartha – Straitéis dlr maidir le hÁiseanna 
Spóirt 

• Cúnant na Maor um Aeráid agus Fhuinneamh 

• Ról na Comhairle maidir le Tuilte, Oibríochtaí i leith 
Chaighdeán an Uisce agus maidir le Monatóireacht. 

• Dún Laoghaire–Rath an Dúin Anailís ar an Éileamh ar 
Fhuinneamh Spásúil  

• S2S –Comhchomhairle Phoiblí NTA

Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Pleanáil 
Reáchtaladh 4 chruinniú in 2016 

Seo leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh: 

• Beartas glacadh ar láimh i leith Fhorbairtí Cónaithe 

• Dréachtchlár Oibre 

• Creatphlean nua Náisiúnta – comhthéacs agus impleachtaí 

• Cuairt ar Shuíomh ins An Chéim 

• Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus An Bille um 
Thionóntachtaí Cónaithe 2016 

• Cur i láthair ar ` Atógáil na hÉireann'  plean Gníomhaíochta i 
leith Tithíochta agus Easpa Dídine. 

Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Tithíocht Shóisialta 
Reáchtáladh 5 chruinniú in 2016 

Seo leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh: 

• Scéim Cheannaigh Incrimintigh – ionchur faoin scéim thar 2 
chruinniú SPC

• Laghdú méide a chur chun cinn in dlr 

• Athbhreithniú ar Straitéis um Iompar Frith-Shóisialta 2010-
2015 agus síneadh a chur leis an spriocdháta 

• Straitéis nua um Iompar Frith-Shóisialta 2016-2022 

• Atógáil na hÉireann Plean Gníomhaíochta i leith Tithíochta 
agus Easpa Dídine – Breithniú déanta faoi dul chun cinn 

• Scéim Tosaíochtaí Ligin – Leasuithe ar an liosta aistrithe chun 
freastal ar HAP 

• Staitisticí maidir le daoine gan dídean (DRHE)

• Tuairisc chun dáta ar Sprioc 7 den Phlean um Gheilleagar 
agus Pobal Áitiúil 
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Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le hIompar agus Gluaiseacht ar fud an 
Chontae 
Reáchtáladh 4 chruinniú in 2016 

Breithníodh na saincheisteanna seo leanas: 

• Tuairisc chun dáta ar Rothaíocht 

• Frithstaitisticí faoi Rothaíocht 

• Club roinnte Carranna 

• `Zó n Páirceála Speisialta'  Trimleston Woodbine 

• Tuairisc chun dáta ar Athbhreithniú agus Iniúchadh faoi 
Pháirceáil 

• Saincheisteanna cearta slí idir Thiománaithe agus Rothaithe 

• Próiseas Comhairlúcháin Phoiblí maidir le saoráidí nua 
Rothaíochta agus Siúil 

• Rannpháirtíocht grúpaí Sainleasa in Athdhearadh Bóthar a 
d'f hágfadh athruithe suntasacha maidir le Rothaíocht agus 
Siúl 

• Tuairisc chun dáta ar dhul chun cinn – Cur i bhfeidhm 
Luasteorann Speisialta 30km/uairin Eastáit Thithíochta 

• Áitíocht Pháirceála i nDún Laoghaire 

• Roinnt Carranna – Club Píolóta Carranna ` Gocar'

• Treoirphlean taistil/ siúl/ar bhus 

• Saincheisteanna páirceála gar d' ionaid mhiondíola atá i 
Limistéir Chónaithe 

• Bánna Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas 

• Ceapadh Oifigeach Rothaíochta lánaimseartha in dlr 

• Slí Rothar an Chósta Thoir 

• Plean Sábháilteachta Bóthar 2015-2020 (athbhreithniú bliain 
1) 

• Treoirlínte i leith Cur i bhFeidhm Céimeanna Shrianadh 
Tráchta laistigh d'E astáit/Cealla Cónaithe 

• Plean Caomhnaithe Chaisleán Charraig Mhaighin 

• Caighdeáin Pháirceála Rothar le forbairt 
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Tinreamh Chomhairleoirí ag Chruinnithe 1ú 
Eanáir go 31ú Nollaig 2016 

Ainm an Chomhairleora 
Líon Iomlán 
Cruinnithe 

Líon Cruinnithe i 
Láthair 

% Iomlán i Láthair

Bailey, John (F.G) 49 44 90%

Bailey, Maria (F.G)  Dáil 27/02/16 6 5 84%

Baker, Marie (F.G) 46 43 94%

Blain, Emma (F.G)   Comhthofa 16/06/16 21 17 81%

Boyhan, Victor (IND) (PC)   Seanad 26/04/16 14 14 100%

Brennan, Shay (F.F) 53 46 87%

Colgan, Anne (IND) Comhthofa 13/06/16 22 22 100%

Cuffe, Jennifer (F.F) 42 23 55%

Curran, Chris (S.F) 47 38 81%

Daly, Kevin (IND) 43 36 84%

Devlin, Cormac (F.F) 54 54 100%

Dockery, Liam (F.F) 48 38 80%

Donnelly, Deirdre (IND) 44 42 96%

Fayne, Mary (F.G) 47 41 88%

Feeney, Kate (F.F) 47 31 66%

Furlong, Karen (G.P) 34 29 86%

Gildea, Jim (F.G)   Comhthofa 14/03/16 38 34 90%

Gill, Karl (PBP)   d' éirigh as 23/09/16 33 19 58%

Halpin, Melisa (PBP) 47 40 86%

Hanafin, Mary (F.F) 45 34 76%

Hand, Pat (F.G) (PC) 50 43 86%

Horkan, Gerry (F.F) (PC)  Seanad 26/04/16 16 16 100%

Kennedy, John (F.G)  Comhthofa 14/03/16 34 34 100%

Kingston, Deirdre (LAB) 46 38 83%

Lewis, Hugh (PBP) 42 33 79%

Madigan, Josepha (F.G)  Dáil 27/02/16 6 3 50%

Martin, Catherine (G.P)   Comhthofa 27/02/16 7 6 86%

McCarthy, Lettie (LAB) 43 41 96%

McGovern, Lynsey (IND) 45 32 72%

McKinney, Carron (LAB) 45 32 72%

Merrigan, Michael (IND) 50 49 98%

Murphy, Brian (F.G) 50 42 84%

Murphy, Tom (F.F) (PC) 43 39 91%

Nic Cormaic, Sorcha (S.F) 49 39 72%

O'Brien, Peter (LAB) (PC) 50 47 94%
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Ainm an Chomhairleora 
Líon Iomlán 
Cruinnithe 

Líon Cruinnithe i 
Láthair 

% Iomlán i Láthair

O'Brien, Shane (S.F) 41 34 83%

O'Keeffe, Dave (PBP)   Comhthofa 10/10/16 12 9 75%

O'Callaghan, Denis (LAB) 47 47 100%

O'Neill, Seamas (IND) 49 49 100%

Richmond Neale (F.G)  Seanad 26/04/16 14 11 79%

Saul, Barry (F.G) 52 40 77%

Smith, Donal (F.F)  Comhthofa 13/06/16 19 16 85%

Smyth, Carrie (LAB) 42 41 98%

Smyth, Ossian (G.P) 50 44 88%

Stewart, Patricia (F.G) 47 43 92%

Tallon, Grace (LAB) 49 21 43%

Ward, Barry (F.G) 48 36 75%
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Liosta Comhdhálacha/Seisiún Oiliúna le linn 2016 

Dáta
Liosta Comhdhálacha/Seisiún 
Oiliúna ar Freastalaíodh orthu le 
linn 2016 

Comhdháil nó 
Seisiún Oiliúna Ionad Líon na 

gComhairleoirí 

22ú – 24ú Eanáir 2016 
Rialtas Tógáil 2020 Straitéis Soláthar 
Tithíochta Rialtas Áitiúil 2016 Óstán 
Whites Loch Garman 

Comhdháil Loch 
Garman 1

13ú Feabhra 2016 AILG Comhairlí agus Sábháilteacht an 
Phobail Oiliúint Port Láirge 3

18ú Feabhra 2016 AILG Comhairlí agus Sábháilteacht an 
Phobail Oiliúint An Muileann 

gCearr 2

19ú – 21ú Feabhra 2016 Meabharshláinte agus Feasacht faoi 
Fhéinmharú. Comhdháil Port Láirge 1

18ú – 20ú Márta 2016 Deontais agus Scéimeanna Tithíochta Comhdháil Lú 1

1ú – 2ú Aibreáin 2016 LAMA –Seimineár Oiliúna an Earraigh Oiliúint Sligeach 10

8ú – 10ú Aibreáin 2016 Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus 
Pobail. Cloich na Coillte Co. Chorcaí Comhdháil Corcaigh 1

5ú – 6ú Bealtaine 2016 AILG Comhdháil Bhliantúil Oiliúint Dún nan Gall 3

10ú Bealtaine 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Cill Mhantáin 1

14ú Bealtaine 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Dún na nGall 1

18ú Meitheamh 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Dún Dealgan 2

14ú Iuil 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Baile Átha Cliath 1

5th – 7ú Lúnasa 2016 Brexit, Iarmhairtí Eacnamaíocha 
d' Éirinn Comhdháil Corcaigh 1

26ú – 28ú Lúnasa 2016 Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus 
Pobail. Cloich na Coillte Co. Chorcaí Comhdháil Corcaigh 1

10ú Meán Fómhair 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Corcaigh 1

15th Meán Fómhair 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Longfort 1

30ú Meán Fómhair 2016 Seimineár Oiliúna an Fhómhair Oiliúint Corcaigh 4

13ú & 14úDeireadh 
Fómhair 2016 AILG Seimineár an Fhómhair Oiliúint Loch 

Garman 8

22ú Deireadh Fómhair 
2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Sligeach 4 4

19ú Samhain 2016 AILG Oiliúint Inseirbhíse Oiliúint Baile Átha 
Cliath 2

23rd - 24th Samhain 2016 Nasc Holyhead-Dún Laoghaire Oiliúint Holyhead 2

25th Samhain 2016 Comhdháil Tithíochta 2016 Óstán 
Gibson Baile Átha Cliath 1 Comhdháil Baile Átha 

Cliath 3
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Íocaíochtaí le Com
hairleoirí in 2016 

Ainm
 an Chom

hairleora 

Bille Iom
lán 

Fón Póca; in 
aghaidh an 
Chom

hairleora 

Iom
lán íoctha in aghaidh 

an Chom
hairleora 

do 2016 (U
asm

héid 
€600.00)

Iom
lán; Bille teileafóin 

íoctha in aghaidh 
an Chom

hairleora 
do 2016 (U

asm
héid 

€600.00)

M
éid an Chostais 

Leathanbhanda 
íoctha ag an 
gCom

hairle do 
2016 

Tuarastal/Íocaíocht 
Ionadaíoch 

Aisce 

Bailey John [Cathaoirleach CBS]
€298.42

€149.21
€149.21

€0.00
€16,565.00

€0.00

Bailey M
aria [IarChom

hairleoir &
 TD

;Tofa don 32ú D
ail; 27ú 

Feabh. 2016].
€384.22

€320.63
€63.59

€0.00
€2,760.84

€0.00

Baker M
arie

€331.32
€165.65

€165.67
€213.43

€16,565.00
€0.00

Blain Em
m

a [Com
hthofa 13úM

eirheam
h2016; Seanadóir 

N
.Richm

ond]
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€9,171.43

€0.00

Boyhan Victor [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 26ú Aibreáin 2016]
€109.49

€54.75
€54.75

€0.00
€5,521.68

€37,421.32

Brennan Shay [Tofa Leaschathaoirleach 13ú M
eitheam

h 2016]
€375.91

€187.95
€187.96

€0.00
€16,565.00

€0.00

Colgan Anne [Com
hthofa 13ú M

eitheam
h2016; Seanadóir 

V.Boyhan]
€122.29

€61.15
€61.14

€0.00
€9,171.43

€0.00

Cuff
e Jennifer

€401.08
€221.88

€179.19
€0.00

€16,565.00
€0.00

Curran Chris
€688.02

€344.03
€344.03

€0.00
€16,565.00

€0.00

D
aly Kevin

€454.96
€227.48

€227.48
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
evlin Corm

ac [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh 13ú] [Tofa 
Cathaoirleach 13ú M

eitheam
h 2016]

€804.16
€427.59

€376.57
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
ockery Liam

€249.24
€124.62

€124.62
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
onnelly D

eirdre
€360.74

€180.37
€180.37

€0.00
€16,565.00

€0.00

Fayne M
ary

€619.15
€339.81

€279.34
€219.89

€16,565.00
€0.00

Feeney Kate
€257.51

€128.76
€128.75

€0.00
€16,565.00

€0.00

Furlong Karen [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta Catherine M

artin]
€183.47

€91.73
€91.74

€0.00
€13,312.69

€0.00

G
ildea Jim

 [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta M

aria Bailey]
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€13,312.69

€0.00

G
ill Karl [D

’éirigh as m
ar Chom

hairleoir 22ú M
eán Fóm

hair]
€523.32

€327.45
€210.84

€0.00
€12,122.75

€0.00

H
alpin M

elisa
€322.02

€161.00
€161.01

€0.00
€16,565.00

€0.00

H
anafin M

ary
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00

H
and Pat [Tofa Leas Cathaoirleach 14th M

árta 2016 - 13th 
M

eitheam
h 2016]

€578.22
€312.66

€265.58
€243.92

€16,565.00
€0.00

H
orkan G

erry [Cathaoirleach CBS M
árta scortha 2016] [Tofa don 

25th Seanad Éireann ;27th Aibreán 2016]
€115.76

€57.88
€57.88

€0.00
€5,521.64

€0.00

Kennedy John [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta m
ar 

chom
harba ar Theachta Josepha M

adigan]
€160.87

€80.43
€80.43

€0.00
€13,312.69

€0.00

Kingston D
eirdre

€0.00
€0.00

€0.00
€0.00

€16,565.00
€0.00

Lew
is H

ugh
€909.98

€491.45
€418.52

€0.00
€16,565.00

€0.00

M
adigan Josepha [Leas Chathaoirleach 8ú M

eitheam
h2015 – 

27ú Feabhra2016]. [Tofa don 32ú D
áil; 27ú Feabhra 2016]

€44.28
€22.14

€22.14
€0.00

€2,650.29
€0.00

M
artin Catherine [IarChom

hairleoir &
 TD. Tofa don 32ú D

áil; 27ú 
Feabhra 2016]. 

€58.46
€29.23

€29.23
€0.00

€2,760.84
€0.00

M
cCarthy Lettie

€627.13
€361.32

€265.81
€304.90

€16,565.00
€0.00

M
cG

overn Lynsey
€295.40

€147.70
€147.69

€0.00
€16,565.00

€0.00

M
cKinney Carron

€391.92
€215.03

€176.89
€0.00

€16,565.00
€0.00

M
errigan M

ichael  [Tofa m
ar Chathaoirleach 10ú Bealtaine 2016] 

€281.75
€140.87

€140.88
€335.39

€16,565.00
€0.00

M
urphy Brian

€293.72
€176.88

€116.84
€0.00

€16,565.00
€0.00

M
urphy Tom

€244.97
€122.48

€122.49
€0.00

€16,565.00
€0.00

N
ic Corm

aic Sorcha
€246.23

€123.11
€123.12

€0.00
€16,565.00

€0.00

O
’Brien Peter [Tofa m

ar Chathaoirleach SPC 10ú D
eireadh 

Fóm
hair] 

€901.49
€479.84

€421.65
€0.00

€16,565.00
€0.00

O
’Brien Shane Chríochnaigh m

ar Chathaoirleach SPC 10ú 
Bealtaine 2016] 

€548.62
€279.93

€268.69
€0.00

€16,565.00
€0.00

O
’ Callaghan D

enis
€247.63

€123.81
€123.82

€0.00
€16,565.00

€0.00

O
’Keeff

e D
avid [Com

hthofa m
ar Chom

hairleoir 10ú D
eireadh 

Fóm
hair m

ar chom
harba ar Iarchom

hairleoir Karl G
ill] 

€40.52
€20.26

€20.26
€0.00

€3,776.74
€0.00

O
’N

eill Seam
as

€252.62
€126.31

€126.31
€254.00

€16,565.00
€0.00

Richm
ond N

eale [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 27ú Aibreáin] 
€407.10

€298.44
€108.66

€0.00
€5,521.64

€0.00

Saul Barry
€245.74

€122.87
€122.87

€0.00
€16,565.00

€0.00

Sm
ith D

onal [Com
hthofa 13ú M

eitheam
h2016; Seanadóir 

G
.H

orkan] G
an Éileam

h in 2016 
€126.58

€63.29
€63.29

€0.00
€9,164.34

€0.00

Sm
yth Carrie [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh m

ar 
Chathaoirleach 10ú D

eireadh Fóm
hair] 

€263.42
€131.71

€131.71
€0.00

€16,565.00
€0.00

Sm
yth O

ssain [Tofa m
ar Chathaoirleach SPC 13ú M

eitheam
h 2016] 

€347.88
€177.84

€170.04
€365.88

€16,565.00
€0.00

Stew
art Patricia

€504.02
€334.58

€169.44
€0.00

€16,565.00
€0.00

Tallon G
race

€752.09
€410.53

€341.56
€0.00

€16,565.00
€0.00

W
ard Barry

€472.67
€236.31

€236.36
€0.00

€16,565.00
€0.00

€15,844.39
€8,600.96

€7,258.43
€1,937.41

€638,161.69
€37,421.32

Billí Fón Póca 2016: D
e réir Ciorclán L05/2015 íocann Com

hairle Contae D
hún Laoghaire-Rath an D

úin leath de Bhille Fón Póca gach Com
hairleora suas go huasm

héid €600.00 sa bhliain. Íocann an Com
hairleoir an 

tIarm
héid den Bhille, m

.sh. m
ás é €1,500 Bille Iom

lán an Chom
hairleora íocfaidh an Chom

hairle €600.00 agus beidh an tIarm
héid de €900.00 le híoc ag an gCom

hairleoir sin. Bhain 40 Com
hairleoir leas as fóin póca a chuir 

an Chom
hairle ar fáil; tá fóin póca ag 33 a roghnaigh an Chom

hairle. Baintear leath an Bhille fóin póca as íocaíochtaí leis an gCom
hairleoir i leith cruinnithe. Seolann 3 Chom

hairleoir atá le soláthróirí difriúla faoi láthair, 
isteach a gcuid billí féin agus íocfaidh an Chom

hairle suas go huasm
héid €50.00 leo.N

íor éiligh 5 Chom
hairleoir costais Fóin Póca ná Leathanbhanda in [Q

1 -> Q
4] Baineann 40 Com

hairleoir leas as Billí Roinnte.

Leathanbhanda 2016:-Féadann na Com
hairleoirí leas a bhaint as liúntas leathanbhanda suas go huasm

héid €30.49 sa m
hí le soláthróir roghnaithe. Bhain 7 /47 Com

hairleoir leas as seo in [Q
1 -> Q

4]. N
í m

ór do 
Chom

hairleoirí a gcuid billí féin a chur isteach agus forchúiteam
h a fháil i leith leath an bhille leathanbhanda go dtí an t-uasm

héid atá ceadaithe. 
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Íocaíochtaí le Com
hairleoirí in 2016 

Ainm
 an Chom

hairleora 

Bille Iom
lán 

Fón Póca; in 
aghaidh an 
Chom

hairleora 

Iom
lán íoctha in aghaidh 

an Chom
hairleora 

do 2016 (U
asm

héid 
€600.00)

Iom
lán; Bille teileafóin 

íoctha in aghaidh 
an Chom

hairleora 
do 2016 (U

asm
héid 

€600.00)

M
éid an Chostais 

Leathanbhanda 
íoctha ag an 
gCom

hairle do 
2016 

Tuarastal/Íocaíocht 
Ionadaíoch 

Aisce 

Bailey John [Cathaoirleach CBS]
€298.42

€149.21
€149.21

€0.00
€16,565.00

€0.00

Bailey M
aria [IarChom

hairleoir &
 TD

;Tofa don 32ú D
ail; 27ú 

Feabh. 2016].
€384.22

€320.63
€63.59

€0.00
€2,760.84

€0.00

Baker M
arie

€331.32
€165.65

€165.67
€213.43

€16,565.00
€0.00

Blain Em
m

a [Com
hthofa 13úM

eirheam
h2016; Seanadóir 

N
.Richm

ond]
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€9,171.43

€0.00

Boyhan Victor [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 26ú Aibreáin 2016]
€109.49

€54.75
€54.75

€0.00
€5,521.68

€37,421.32

Brennan Shay [Tofa Leaschathaoirleach 13ú M
eitheam

h 2016]
€375.91

€187.95
€187.96

€0.00
€16,565.00

€0.00

Colgan Anne [Com
hthofa 13ú M

eitheam
h2016; Seanadóir 

V.Boyhan]
€122.29

€61.15
€61.14

€0.00
€9,171.43

€0.00

Cuff
e Jennifer

€401.08
€221.88

€179.19
€0.00

€16,565.00
€0.00

Curran Chris
€688.02

€344.03
€344.03

€0.00
€16,565.00

€0.00

D
aly Kevin

€454.96
€227.48

€227.48
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
evlin Corm

ac [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh 13ú] [Tofa 
Cathaoirleach 13ú M

eitheam
h 2016]

€804.16
€427.59

€376.57
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
ockery Liam

€249.24
€124.62

€124.62
€0.00

€16,565.00
€0.00

D
onnelly D

eirdre
€360.74

€180.37
€180.37

€0.00
€16,565.00

€0.00

Fayne M
ary

€619.15
€339.81

€279.34
€219.89

€16,565.00
€0.00

Feeney Kate
€257.51

€128.76
€128.75

€0.00
€16,565.00

€0.00

Furlong Karen [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta Catherine M

artin]
€183.47

€91.73
€91.74

€0.00
€13,312.69

€0.00

G
ildea Jim

 [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta M

aria Bailey]
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€13,312.69

€0.00

G
ill Karl [D

’éirigh as m
ar Chom

hairleoir 22ú M
eán Fóm

hair]
€523.32

€327.45
€210.84

€0.00
€12,122.75

€0.00

H
alpin M

elisa
€322.02

€161.00
€161.01

€0.00
€16,565.00

€0.00

H
anafin M

ary
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00

H
and Pat [Tofa Leas Cathaoirleach 14th M

árta 2016 - 13th 
M

eitheam
h 2016]

€578.22
€312.66

€265.58
€243.92

€16,565.00
€0.00

H
orkan G

erry [Cathaoirleach CBS M
árta scortha 2016] [Tofa don 

25th Seanad Éireann ;27th Aibreán 2016]
€115.76

€57.88
€57.88

€0.00
€5,521.64

€0.00

Kennedy John [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta m
ar 

chom
harba ar Theachta Josepha M

adigan]
€160.87

€80.43
€80.43

€0.00
€13,312.69

€0.00

Kingston D
eirdre

€0.00
€0.00

€0.00
€0.00

€16,565.00
€0.00

Lew
is H

ugh
€909.98

€491.45
€418.52

€0.00
€16,565.00

€0.00

M
adigan Josepha [Leas Chathaoirleach 8ú M

eitheam
h2015 – 

27ú Feabhra2016]. [Tofa don 32ú D
áil; 27ú Feabhra 2016]

€44.28
€22.14

€22.14
€0.00

€2,650.29
€0.00

M
artin Catherine [IarChom

hairleoir &
 TD. Tofa don 32ú D

áil; 27ú 
Feabhra 2016]. 

€58.46
€29.23

€29.23
€0.00

€2,760.84
€0.00

M
cCarthy Lettie

€627.13
€361.32

€265.81
€304.90

€16,565.00
€0.00

M
cG

overn Lynsey
€295.40

€147.70
€147.69

€0.00
€16,565.00

€0.00

M
cKinney Carron

€391.92
€215.03

€176.89
€0.00

€16,565.00
€0.00

M
errigan M

ichael  [Tofa m
ar Chathaoirleach 10ú Bealtaine 2016] 

€281.75
€140.87

€140.88
€335.39

€16,565.00
€0.00

M
urphy Brian

€293.72
€176.88

€116.84
€0.00

€16,565.00
€0.00

M
urphy Tom

€244.97
€122.48

€122.49
€0.00

€16,565.00
€0.00

N
ic Corm

aic Sorcha
€246.23

€123.11
€123.12

€0.00
€16,565.00

€0.00

O
’Brien Peter [Tofa m

ar Chathaoirleach SPC 10ú D
eireadh 

Fóm
hair] 

€901.49
€479.84

€421.65
€0.00

€16,565.00
€0.00

O
’Brien Shane Chríochnaigh m

ar Chathaoirleach SPC 10ú 
Bealtaine 2016] 

€548.62
€279.93

€268.69
€0.00

€16,565.00
€0.00

O
’ Callaghan D

enis
€247.63

€123.81
€123.82

€0.00
€16,565.00

€0.00

O
’Keeff

e D
avid [Com

hthofa m
ar Chom

hairleoir 10ú D
eireadh 

Fóm
hair m

ar chom
harba ar Iarchom

hairleoir Karl G
ill] 

€40.52
€20.26

€20.26
€0.00

€3,776.74
€0.00

O
’N

eill Seam
as

€252.62
€126.31

€126.31
€254.00

€16,565.00
€0.00

Richm
ond N

eale [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 27ú Aibreáin] 
€407.10

€298.44
€108.66

€0.00
€5,521.64

€0.00

Saul Barry
€245.74

€122.87
€122.87

€0.00
€16,565.00

€0.00

Sm
ith D

onal [Com
hthofa 13ú M

eitheam
h2016; Seanadóir 

G
.H

orkan] G
an Éileam

h in 2016 
€126.58

€63.29
€63.29

€0.00
€9,164.34

€0.00

Sm
yth Carrie [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh m

ar 
Chathaoirleach 10ú D

eireadh Fóm
hair] 

€263.42
€131.71

€131.71
€0.00

€16,565.00
€0.00

Sm
yth O

ssain [Tofa m
ar Chathaoirleach SPC 13ú M

eitheam
h 2016] 

€347.88
€177.84

€170.04
€365.88

€16,565.00
€0.00

Stew
art Patricia

€504.02
€334.58

€169.44
€0.00

€16,565.00
€0.00

Tallon G
race

€752.09
€410.53

€341.56
€0.00

€16,565.00
€0.00

W
ard Barry

€472.67
€236.31

€236.36
€0.00

€16,565.00
€0.00

€15,844.39
€8,600.96

€7,258.43
€1,937.41

€638,161.69
€37,421.32
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Billí Fóin Póca 2016: D
e réir Ciorclán L05/2015 íocann Com

hairle Contae D
hún Laoghaire-Rath an D

úin leath de Bhille Fón Póca gach Com
hairleora suas go huasm

héid €600.00 sa bhliain. Íocann an Com
hairleoir an 

tIarm
héid den Bhille, m

.sh. m
ás é €1,500 Bille Iom

lán an Chom
hairleora íocfaidh an Chom

hairle €600.00 agus beidh an tIarm
héid de €900.00 le híoc ag an gCom

hairleoir sin. Bhain 40 Com
hairleoir leas as fóin póca a 

chuir an Chom
hairle ar fáil; tá fóin póca ag 33 a roghnaigh an Chom

hairle. Baintear leath an Bhille fóin póca as íocaíochtaí leis an gCom
hairleoir i leith cruinnithe. Seolann 3 Chom

hairleoir atá le soláthróirí difriúla faoi 
láthair, isteach a gcuid billí féin agus íocfaidh an Chom

hairle suas go huasm
héid €50.00 leo. N

íor éiligh 5 Chom
hairleoir costais Fóin Póca ná Leathanbhanda in [Q

1 -> Q
4] Baineann 40 Com

hairleoir leas as Billí Roinnte.

Leathanbhanda 2016:-Féadann na Com
hairleoirí leas a bhaint as liúntas leathanbhanda suas go huasm

héid €30.49 sa m
hí le soláthróir roghnaithe. Bhain 7 /47 Com

hairleoir leas as seo in [Q
1 -> Q

4]. N
í m

ór do 
Chom

hairleoirí a gcuid billí féin a chur isteach agus forchúiteam
h a fháil i leith leath an bhille leathanbhanda go dtí an t-uasm

héid atá ceadaithe. 
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M
éid Iom

lán 
a Íoctar le 
Com

hairleoirí 
2016

Bailey John [Cathaoirleach C
BS]

€0.0
0

€6,386.68
€5,0

0
0.0

4
€0.0

0
€0.0

0
€28,10

0.93

Bailey M
aria [IarC

hom
hairleoir &

 TD
;Tofa don 32ú D

ail; 27ú 
Feabh. 20

16].
€0.0

0
€1,0

45.0
9

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€3,869.52

Baker M
arie

€0.0
0

€6,377.83
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,321.93

Blain Em
m

a [C
om

hthofa 13úM
eirheam

h20
16; Seanadóir 

N
.Richm

ond]
€0.0

0
€3,80

4.36
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€12,975.79

Boyhan V
ictor [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 26ú A

ibreáin 20
16]

€0.0
0

€2,154.68
€0.0

0
€1,130.0

5
€0.0

0
€46,282.48

Brennan Shay [Tofa Leaschathaoirleach 13ú M
eitheam

h 20
16]

€3,321.97
€6,355.53

€2,736.14
€529.11

€0.0
0

€29,695.71

Colgan A
nne [C

om
hthofa 13ú M

eitheam
h20

16; Seanadóir 
V.Boyhan]

€0.0
0

€3,743.22
€0.0

0
€557.36

€0.0
0

€13,533.15

Cuff
e Jennifer

€0.0
0

€5,127.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€21,871.19

Curran Chris
€0.0

0
€6,543.48

€0.0
0

€638.34
€0.0

0
€24,0

90.85

D
aly K

evin
€0.0

0
€6,316.0

1
€0.0

0
€0.0

0
€2,579.0

6
€25,687.55

D
evlin Corm

ac [Cathaoirleach SPC
 C

hríochnaigh 13ú] [Tofa 
Cathaoirleach 13ú M

eitheam
h 20

16]
€16,60

9.86
€6,115.89

€2,263.89
€0.0

0
€595.18

€42,526.39

D
ockery Liam

€0.0
0

€6,418.87
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,10

8.49

D
onnelly D

eirdre
€0.0

0
€6,363.12

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

Fayne M
ary

€0.0
0

€6,193.67
€0.0

0
€879.38

€0.0
0

€24,137.28

Feeney Kate
€0.0

0
€5,777.64

€0.0
0

€0.0
0

€263.91
€22,735.30

Furlong Karen [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta Catherine M

artin]
€0.0

0
€5,343.0

7
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€18,747.50

G
ildea Jim

 [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta M

aria Bailey]
€0.0

0
€5,434.80

€0.0
0

€0.0
0

€557.89
€19,30

5.38

G
ill Karl [D

’éirigh as m
ar C

hom
hairleoir 22ú M

eán Fóm
hair]

€0.0
0

€3,794.16
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€16,127.75

H
alpin M

elisa
€0.0

0
€6,448.12

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,174.13

H
anafi

n M
ary

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

H
and Pat [Tofa Leas Cathaoirleach 14th M

árta 20
16 - 13th 

M
eitheam

h 20
16]

€1,531.80
€6,230.82

€0.0
0

€4,10
6.81

€0.0
0

€28,943.93

H
orkan G

erry [Cathaoirleach CBS M
árta scortha 2016] [Tofa don 

25th Seanad Éireann ;27th Aibreán 2016]
€0.0

0
€2,148.98

€1,666.68
€0.0

0
€772.98

€10,168.16

K
ennedy John [Com

hthofa m
ar Chom

hairleoir; 14ú M
árta m

ar 
chom

harba ar Theachta Josepha M
adigan]

€0.0
0

€5,354.38
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€18,747.50

K
ingston D

eirdre
€0.0

0
€6,543.48

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.48

Lew
is H

ugh
€0.0

0
€6,0

52.0
2

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,0
35.54

M
adigan Josepha [Leas C

hathaoirleach 8ú M
eitheam

h20
15 – 

27ú Feabhra20
16]. [Tofa don 32ú D

áil; 27ú Feabhra 20
16]

€959.96
€920.62

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€4,553.0
1

M
artin Catherine [IarC

hom
hairleoir &

 TD
. Tofa don 32ú D

áil; 
27ú Feabhra 20

16]. 
€0.0

0
€1,0

79.45
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€3,869.52

M
cCarthy Lettie

€0.0
0

€6,182.16
€0.0

0
€1,391.28

€0.0
0

€24,70
9.15

M
cG

overn Lynsey
€0.0

0
€4,635.67

€0.0
0

€250.0
0

€0.0
0

€21,598.36

M
cK

inney Carron
€0.0

0
€5,979.56

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€22,721.45

M
errigan M

ichael  [Tofa m
ar Chathaoirleach 10ú Bealtaine 2016] 

€0.0
0

€4,935.97
€3,198.83

€151.19
€0.0

0
€25,327.26

M
urphy Brian

€0.0
0

€4,848.78
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€21,530.62

M
urphy Tom

€0.0
0

€6,421.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

N
ic Corm

aic Sorcha
€0.0

0
€6,420.19

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.31

O
’Brien Peter [Tofa m

ar Chathaoirleach SPC 10
ú D

eireadh 
Fóm

hair] 
€0.0

0
€6,0

63.64
€1,115.59

€0.0
0

€0.0
0

€24,165.88

O
’Brien Shane C

hríochnaigh m
ar C

hathaoirleach SPC
 10

ú 
Bealtaine 20

16] 
€0.0

0
€6,263.55

€1,80
1.0

8
€0.0

0
€151.19

€25,0
49.51

O
’ Callaghan D

enis
€0.0

0
€6,419.67

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

O
’K

eeff
e D

avid [C
om

hthofa m
ar C

hom
hairleoir 10

ú D
eireadh 

Fóm
hair m

ar chom
harba ar Iarchom

hairleoir Karl G
ill] 

€0.0
0

€1,610.18
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€5,40

7.18

O
’N

eill Seam
as

€0.0
0

€4,934.33
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€21,879.64

Richm
ond N

eale [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 27ú A
ibreáin] 

€0.0
0

€2,0
86.99

€0.0
0

€1,0
35.52

€0.0
0

€8,752.81

Saul Barry
€0.0

0
€6,340.96

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€36,563.74

Sm
ith D

onal [C
om

hthofa 13ú M
eitheam

h20
16; Seanadóir 

G
.H

orkan] G
an Éileam

h in 20
16 

€13,534.91
€3,741.0

7
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€12,968.70

Sm
yth Carrie [Cathaoirleach SPC

 C
hríochnaigh m

ar 
C

hathaoirleach 10
ú D

eireadh Fóm
hair] 

€0.0
0

€6,411.77
€3,884.45

€0.0
0

€0.0
0

€26,992.93

Sm
yth O

ssain [Tofa m
ar Chathaoirleach SPC 13ú M

eitheam
h 20

16] 
€0.0

0
€6,365.64

€2,736.15
€0.0

0
€0.0

0
€26,20

2.71

Stew
art Patricia

€0.0
0

€6,543.48
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,277.92

Tallon G
race

€0.0
0

€4,0
60.51

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€20,967.0
7

W
ard Barry

€0.0
0

€6,344.39
€5,0

0
0.0

4
€1,10

4.27
€428.87

€29,678.93

€35,958.50
€234,682.48

€29,40
2.89

€11,773.31
€5,349.0

8
€1,0

0
1,945.10
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M
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a Íoctar le 
Com

hairleoirí 
2016

Bailey John [Cathaoirleach C
BS]

€0.0
0

€6,386.68
€5,0

0
0.0

4
€0.0

0
€0.0

0
€28,10

0.93

Bailey M
aria [IarChom

hairleoir &
 TD

;Tofa don 32ú D
ail; 27ú 

Feabh. 20
16].

€0.0
0

€1,0
45.0

9
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€3,869.52

Baker M
arie

€0.0
0

€6,377.83
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,321.93

Blain Em
m

a [Com
hthofa 13úM

eirheam
h20

16; Seanadóir 
N

.Richm
ond]

€0.0
0

€3,80
4.36

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€12,975.79

Boyhan V
ictor [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 26ú A

ibreáin 20
16]

€0.0
0

€2,154.68
€0.0

0
€1,130.0

5
€0.0

0
€46,282.48

Brennan Shay [Tofa Leaschathaoirleach 13ú M
eitheam

h 20
16]

€3,321.97
€6,355.53

€2,736.14
€529.11

€0.0
0

€29,695.71

Colgan A
nne [Com

hthofa 13ú M
eitheam

h20
16; Seanadóir 

V.Boyhan]
€0.0

0
€3,743.22

€0.0
0

€557.36
€0.0

0
€13,533.15

Cuff
e Jennifer

€0.0
0

€5,127.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€21,871.19

Curran Chris
€0.0

0
€6,543.48

€0.0
0

€638.34
€0.0

0
€24,0

90.85

D
aly K

evin
€0.0

0
€6,316.0

1
€0.0

0
€0.0

0
€2,579.0

6
€25,687.55

D
evlin Corm

ac [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh 13ú] [Tofa 
Cathaoirleach 13ú M

eitheam
h 20

16]
€16,60

9.86
€6,115.89

€2,263.89
€0.0

0
€595.18

€42,526.39

D
ockery Liam

€0.0
0

€6,418.87
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,10

8.49

D
onnelly D

eirdre
€0.0

0
€6,363.12

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

Fayne M
ary

€0.0
0

€6,193.67
€0.0

0
€879.38

€0.0
0

€24,137.28

Feeney Kate
€0.0

0
€5,777.64

€0.0
0

€0.0
0

€263.91
€22,735.30

Furlong Karen [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta Catherine M

artin]
€0.0

0
€5,343.0

7
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€18,747.50

G
ildea Jim

 [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir; 14ú M

árta 2016; m
ar 

chom
harba ar Theachta M

aria Bailey]
€0.0

0
€5,434.80

€0.0
0

€0.0
0

€557.89
€19,30

5.38

G
ill Karl [D

’éirigh as m
ar Chom

hairleoir 22ú M
eán Fóm

hair]
€0.0

0
€3,794.16

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€16,127.75

H
alpin M

elisa
€0.0

0
€6,448.12

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,174.13

H
anafin M

ary
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0

H
and Pat [Tofa Leas Cathaoirleach 14th M

árta 20
16 - 13th 

M
eitheam

h 20
16]

€1,531.80
€6,230.82

€0.0
0

€4,10
6.81

€0.0
0

€28,943.93

H
orkan G

erry [Cathaoirleach CBS M
árta scortha 2016] [Tofa don 

25th Seanad Éireann ;27th Aibreán 2016]
€0.0

0
€2,148.98

€1,666.68
€0.0

0
€772.98

€10,168.16

K
ennedy John [Com

hthofa m
ar Chom

hairleoir; 14ú M
árta m

ar 
chom

harba ar Theachta Josepha M
adigan]

€0.0
0

€5,354.38
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€18,747.50

K
ingston D

eirdre
€0.0

0
€6,543.48

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.48

Lew
is H

ugh
€0.0

0
€6,0

52.0
2

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,0
35.54

M
adigan Josepha [Leas Chathaoirleach 8ú M

eitheam
h20

15 – 
27ú Feabhra20

16]. [Tofa don 32ú D
áil; 27ú Feabhra 20

16]
€959.96

€920.62
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€4,553.0

1

M
artin Catherine [IarChom

hairleoir &
 TD

. Tofa don 32ú D
áil; 

27ú Feabhra 20
16]. 

€0.0
0

€1,0
79.45

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€3,869.52

M
cCarthy Lettie

€0.0
0

€6,182.16
€0.0

0
€1,391.28

€0.0
0

€24,70
9.15

M
cG

overn Lynsey
€0.0

0
€4,635.67

€0.0
0

€250.0
0

€0.0
0

€21,598.36

M
cK

inney Carron
€0.0

0
€5,979.56

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€22,721.45

M
errigan M

ichael  [Tofa m
ar Chathaoirleach 10ú Bealtaine 2016] 

€0.0
0

€4,935.97
€3,198.83

€151.19
€0.0

0
€25,327.26

M
urphy Brian

€0.0
0

€4,848.78
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€21,530.62

M
urphy Tom

€0.0
0

€6,421.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

N
ic Corm

aic Sorcha
€0.0

0
€6,420.19

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.31

O
’Brien Peter [Tofa m

ar Chathaoirleach SPC 10
ú D

eireadh 
Fóm

hair] 
€0.0

0
€6,0

63.64
€1,115.59

€0.0
0

€0.0
0

€24,165.88

O
’Brien Shane Chríochnaigh m

ar Chathaoirleach SPC 10
ú 

Bealtaine 20
16] 

€0.0
0

€6,263.55
€1,80

1.0
8

€0.0
0

€151.19
€25,0

49.51

O
’ Callaghan D

enis
€0.0

0
€6,419.67

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€23,10
8.49

O
’K

eeff
e D

avid [Com
hthofa m

ar Chom
hairleoir 10

ú D
eireadh 

Fóm
hair m

ar chom
harba ar Iarchom

hairleoir Karl G
ill] 

€0.0
0

€1,610.18
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€5,40

7.18

O
’N

eill Seam
as

€0.0
0

€4,934.33
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€21,879.64

Richm
ond N

eale [Tofa don 25ú Seanad Éireann; 27ú A
ibreáin] 

€0.0
0

€2,0
86.99

€0.0
0

€1,0
35.52

€0.0
0

€8,752.81

Saul Barry
€0.0

0
€6,340.96

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€36,563.74

Sm
ith D

onal [Com
hthofa 13ú M

eitheam
h20

16; Seanadóir 
G

.H
orkan] G

an Éileam
h in 20

16 
€13,534.91

€3,741.0
7

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€12,968.70

Sm
yth Carrie [Cathaoirleach SPC Chríochnaigh m

ar 
Chathaoirleach 10

ú D
eireadh Fóm

hair] 
€0.0

0
€6,411.77

€3,884.45
€0.0

0
€0.0

0
€26,992.93

Sm
yth O

ssain [Tofa m
ar Chathaoirleach SPC 13ú M

eitheam
h 20

16] 
€0.0

0
€6,365.64

€2,736.15
€0.0

0
€0.0

0
€26,20

2.71

Stew
art Patricia

€0.0
0

€6,543.48
€0.0

0
€0.0

0
€0.0

0
€23,277.92

Tallon G
race

€0.0
0

€4,0
60.51

€0.0
0

€0.0
0

€0.0
0

€20,967.0
7

W
ard Barry

€0.0
0

€6,344.39
€5,0

0
0.0

4
€1,10

4.27
€428.87

€29,678.93

€35,958.50
€234,682.48

€29,40
2.89

€11,773.31
€5,349.0

8
€1,0

0
1,945.10
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Roinn na nAiltirí 
Cuireann Roinn na nAiltirí raon leathan seirbhísí ar fáil a bhaineann le tógáil, sna 
catagóirí seo a leanas: 

Tithíocht 
• Clár Tithíochta 

• Tógáil 

• Athchóiriú 

• Mionoibreacha/Síntí 

• Cigireachtaí ar Réadmhaoin ar Cíos 

Dearadh Uirbeach & Fearann Poiblí 
• Creat Uirbeach 

• Pleananna Ceantair Áitiúil 

• Fearann Poiblí 

Foirgnimh Chathartha 
• Tionscadail Tógála Corparáideacha, Pobail agus Seirbhísí 

Bardasacha 

Caomhnú 
• Tuarascálacha Caomhnaithe 

• Deontais Chaomhnaithe 

Struchtúir Chontúirteacha 
An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) a chur i bhfeidhm 
maidir le Struchtúir agus Áiteanna Contúirteacha. Bhí iomlán 68 
cás d'F hoirgnimh Chontúirteacha in 2016.  

Bainistiú Fuinnimh 
Tá Foireann Bainistithe Fuinnimh na Comhairle faoi cheannas 
Ailtire an Chontae agus déanann an tuarascáil atái gceangal 
cur síos ar na céimeanna a tógadh le bliain anuas chun 
éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú i limistéir atá faoi 
fhreagracht na Comhairle. 

Ilghnéitheach 
Lean Roinn na nAiltirí in 2016 ag cur seirbhís chomhairleach ar 
fáil thar réimse leathan gníomhaíochtaí mar shuirbhéireacht 
chainníochta, soláthar, comhairle theicniúil, bainistiú 
foirgneamh agus tuarascálacha ar staid foirgneamh, mar aon le 
comhairle a thabhairt faoi ghníomhaíocht atá bainteach leis na 
hEalaíona.

Chuir an Roinn maoiniú ar fáil i dtreo Open House do Dhún 
Laoghaire-Rathan Dúin inar tugadh deis do bhaill den phobal 
cuairt a thabhairt ar áitribh phríobháideacha arna dearadh ag 
ailtirí, ar fhoirgnimh stairiúla agus ar shainchomharthaí nua, le 
linn deireadh seachtaine Open House i nDeireadh Fómhair 2016. 

Tá cur síos ar mhionsonraí na dtionscadal atá á bpróiseáil ag 
CliantRanna na Seirbhísí Ailtireachta ar fáil faoin a gcuid ceann 
teideal seirbhíse.

Bainistiú Fuinnimh / Feasacht– Gníomhartha 
ar tugadh fúthu in 2016 agus Gníomhartha atá 
Beartaithe do 2017 –Féach Foscríbhinn 1 

Léiriú Ealaíontóra ar fheabhsúcháin bheartaithe ar Shráidbhaile Bhaile na Manach 
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An Roinn Corparáide, Cumarsáide agus Rialachais 
Ta an Roinn Chorparáideach, Cumarsáide agus Rialachais freagrach as raon leathan 
seirbhísí a sholáthar agus a bhainistiú, laistigh agus lasmuigh den eagraíocht araon. 
Áirítear i measc na seirbhísí sin: 

• Cruinnithe na Comhairle 

• Bainistiú Saoráidí 

• Deontais Ardoideachais 

• Clár na dToghthóirí 

• Oifig Dhún Droma 

• Oifig Chumarsáide 

• Coiste Iniúchta agus Iniúchadh Inmheánach 

• Sláinte, Sábháilteacht agus Leas 

An Chomhairle Contae
Cuimsíonn an Chomhairle 40 Comhairleoir as na Toghcheantair 
seo leanas: Dún Droma, Gleann Cuilinn/Áth an Ghainimh, Stigh 
Lorgan, An Charraig Dhubh, Dún Laoghaire agus Cill Iníon Léinín/
Seanchill. 

In 2016 reáchtáladh na cruinnithe seo leanas den Chomhairle 
Contae; 

14 chruinniú Chomhairle Contae lena n-áirítear Cruinniú Chinn 
Bhliana agus Cruinniú Buiséid: 

Iomlán 11 chruinniú agus Glacadh le Plean Forbartha an Chontae 
2016-2022. 

18 cruinniú de Choiste Limistéar Dhún Droma 

18 cruinniú de Choiste Limistéar Dhún Laoghaire 

25 cruinniú de Choistí Beartas Straitéiseach

3 chruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta 

4 chruinniú de Choiste Eagrúcháin, Nósanna Imeachta agus 
Prótacail 

Toscaireachtaí 
Cuireann cruinnithe toscaireachtaí fóram ar fáil atá oscailte 
d' aon eagraíocht nó foras chun bualadh le hoifigí na Comhairle 
agus Comhairleoirí chun saincheisteanna a phlé a bhaineann 
lena limistéir áirithe féin. 

Reáchtáiltear toscaireachtaí i Halla an Chontae nó in Oifig 
Áitiúil Dhún Droma uair sa mhí seachas sna míonna Iúil, Lúnasa 
agus Mí na Nollag. Bíonn daichead a cúig nóiméad ag gach 
toscaireacht chun cúrsaí a phlé le Baill na Comhairle agus leis na 
hoifigigh. 

Reáchtáladh 16 cruinniú toscaireachta ar bhonn foirmiúil ar fad 
le linn na bliana. 

Bainistiú Saoráidí 
Tá an Rannóg Bainistithe Saoráidí freagrach as bainistiú a 
dhéanamh ar Fhoirgnimh Chorparáideacha (Halla an Chontae/
an Bhaile, Cearnóg an Chuain, Oifig Dhún Droma agus Bóthar 
na Leabharlainne) Is tosaíocht é Luach a fháil ar Airgead agus tá 
coigiltis aitheanta mar a bhaineann le hídiú fuinnimh. 

Cuimsíonn an obair a dhéanann an Rannóg Bainistithe Saoráidí 
Seirbhísí Riaracháin agus Cothabhála mar a leanas: 

• Ceannach / Soláthar / Próiseas Tairisceana – Trí úsáid a bhaint 
as conarthaí OGP don Slándáil, Fógraíocht, Stáiseanóireacht, 
Leictreachas, Gás agus na Creatlacha GNPB i gcomhpháirt 
leis an Roinn Airgeadais le haghaidh fón póca agus Seirbhísí 
línte cheaptha tá coigiltis nach beag bainte amach don 
Chomhairle. Trí úsáid leanúnach a bhaint as an gCárta um 
Cheannach Íseal-Luacha táthar tar éis laghdú a dhéanamh ar 
na huaireanta daonchumhachta riaracháin.

Baill de Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin – Meitheamh 2016 
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• Déanann an Grúpa Réigiúnach Soláthair (a bhfuil an 
Chomhairle ina cuid de), deiseanna a shainaithint mar a 
bhaineann le tairiscint chomhoibritheach i Réigiún Bhaile 
Átha Cliath.

• Cothabháil ar Oifigí Corparáideacha 

• Úsáid a bhaint as Bainistíocht Chaidreamh Chustaiméirí 
(CRM) i mbainistiú conarthaí 

• Deasc Faisnéise / Deasc Póirtéara 

• Bainistiú ar Chóras Teileafóin / Fóin Póca Chorparáideacha. 

• Seirbhísí Lasc-Chláir –Cuireann an córas uathoibríoch 
seirbhís ghasta soláthair seirbhíse ar fáil do chustaiméirí trí 
ghlaoiteoirí a threorú chuig na príomhranna seirbhíse 

• Imeachtaí a eagrú i Halla an Chontae 

• Hallaí ar Cíos / Spás Taispeántas 

• Póstaí/Searmanais Shibhialta 

Oifig Chumarsáide 

Tá an Oifig Chumarsáide freagrach as gach cumarsáid 
chorparáideach agus as bainistiú faisnéise. Feidhmíonn an 
oifig mar lárphointe teagmhála do gach caidreamh leis na 
meáin agus tá ról leanúnach aici i mbainistiú a dhéanamh ar 
dhea-cháil na Comhairle trí phleanáil straitéiseach cumarsáide. 
Tá sé mar thosaíocht phríomhúil ag an bhfoireann a chinntiú 
go mbíonn an eagraíocht páirteach i bpróiseas cumarsáide 
déthaobhach le páirtithe leasmhara inmheánacha agus 
seachtracha.

San áireamh i measc na bpríomhthascanna in 
2016 bhí: 
• Caidrimh réamhghníomhacha leis na meáin, lena n-áirítear 

cur chun cinn agus míniú i dtaobh Croísheirbhísí, cláir 
chultúrtha, imeachtaí agus tionscnaimh na Comhairle. 

• Bainistiú ar fhiosruithe ón bpreas (269 in 2016)

• Preaseisiúintí a dhéanamh (111 eisithe in 2016)

• Bainistiú ar Imeachtaí Corparáideacha 

• Príomhfhoilseacháin na Comhairle a chur amach lena 
n-áirítear an dlr times (5 eagrán eisithe in 2016) agus 
Tuarascáil Bhliantiúil. 

• Comhordú a dhéanamh ar iarratais ón Ombudsman 
(déileáladh le13 cás le linn 2016)

• Áirítear i measc freagrachtaí breise na hOifige cur i bhfeidhm 
Scéim Ghaeilge na Comhairle faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003. 

• Bainistiú ar Phróifíl Meán Sóisialta na Comhairle. Tháinig 
méadú an-suntasach de bhreis is 400% ar líon na leantóirí 
ar an gcuntas corparáideach Facebook in 2016 go 4,761 agus 
tháinig méadú 25% ar leantóirí ar an gcuntas corparáideach 
Twitter go 5,139. Cuireann úsáid na meán sóisialta uirlis 
chumarsáide isteach agus amach thar a bheith freagrúil ar 
fáil don Chomhairle Contae.

Nua le haghaidh 2016
Suíomh Gréasáin Nua 
Seoladh suíomh gréasáin nua Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin ar 29ú Meitheamh 2016. Ba é líon na 
n-amharc ar leathanaigh gréasáin ná 1,952,316 agus bhí 401,828 
cuairteoir san iomlán ag an Suíomh Gréasáin in 2016. 

Áirítear i measc príomhbhuntáistí an tsuímh dreach níos 
dinimiciúil, níos nua-aimseartha agus níos infheicthe, a 
thugann eispéireas níos iomasaí don úsáideoir. Is mar a chéile a 
oibríonn an barra cuardaigh ar an leathanach agus an bealach a 
oibríonn barra cuardaigh Google agus tugann sé rochtain níos 
sruthlínithe chuig faisnéis ar an suíomh gréasáin. 

Mol Comhairliúcháin 
In 2016, tugadh cuireadh don phobal páirt a ghlacadh in 39 
comhairliúchán san iomlán ar Mhol Comhairliúcháin ar líne dlr.

Lá Tvuíte.
Ghlac an Chomhairle páirt i “Lá Tvuíte” ar 2ú Márta 2016 chun 
feasacht a ardú faoi na seirbhísí a chuireann an Chomhairle ar 
fáil ar bhealach éadrom agus faisnéiseach. Chuir an Chomhairle 
amach, nó cuireadh amach ar a son, breis is 64 tvuít ar an lá 
agus bhí an haischlib chéanna ar gach ceann - #ourcouncilday

Seirbhís do Chustaiméirí 
Rinneadh taifead ar idirghníomhaíochtaí le custaiméirí ar 
Chóras umBainistíocht Chaidreamh Custaiméirí na Comhairle 
(CRM) a thugann léargas don Chomhairle ar mhaithe le 
tosaíochtaí seirbhísí custaiméirí a thuiscint. Cruthaíodh 22,298 
cás san iomlán agus dúnadh 20,449 díobh in 2016. 

Bailíodh eolas faoi sheirbhísí do chustaiméirí thar thréimhse 
ceithe sheachtain i Meán Fómhair 2016 agus bunaithe ar na 
sonraí sin ar an meán bíonn na hidirghníomhaíochtaí seo ag an 
gComhairle le custaiméirí in aghaidh na seachtaine:

• 1,300 mír chomhfhreagrais scríofa 

• 56,000 ríomhphost 

• 4,700 glaoch teileafóin 

• 550 cuairteoir chuig an oifig 

• 700 idirbheart CRM cruthaithe 

•  transactions created

Suíomh gréasáin nua dlr leathanach baile 

Vótáil an Chomhairle go mbainfeadh Ceantar Gnó Áth an Ghainimh amach Stadas 
Cheantar Feabhsaithe Gnó 
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Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí na 
gComhairleoirí (CRM)
a cuireadh ar bun in 2016 chun cuidiú leis an ról ionadaíoch atá 
ag na Comhaltaí Tofa. 

Tionscnaimh agus Forbairt Chathracha Cliste 
• Tá obair ar bun chun réimse na cáipéisíochta atá ar fáil ar 

líne a mhéadú. Tá an Chomhairle ag na chéad chéimeanna 
réitithe le haghaidh ePleanáil.

• Ta obair ar bun chun bogábhar uasghrádaithe CRM a 
chur chun feidhme a cheadóidh go mbeidh fáil ar níos mó 
foirmeacha ar líne agus breis comhéadan chuig córais na 
Comhairle chun cur leis an bPlean Seirbhísí Custaiméirí.

• Tá Straitéis Dhigiteach á réiteach chun ceannaireacht a 
thabhairt maidir le seachadadh seirbhísí ar líne. 

• Tá an Chomhairle ag glacadh páirt go leanúnach sna 
Tionscnaimh agus na Forbairtí ar Chathracha Cliste 
Réigiúnacha agus i sonraíocht oscailte trí Bhaile Átha Cliath 
Cliste. 

• Tá Inlíon nua á fhorbairt agus tá an t-aistriú go MSOffice 356 
faoi shiúl. 

Imeachtaí Speisialta 
I Meitheamh bhronn an Chomhairle Gradam Cathrach ar Jane 
agus Brendan McKenna, bunaitheoirí LauraLynn, Ospís Leanaí na 
hÉireann. Bronnadh an gradam mar aitheantas ar an sárobair 
atá déanta acu agus ar a tiomantas chun an t-aon ospís do 
leanaí in Éirinn a bhunú. 

Chuir an Chomhairle fáilte abhaile roimh Annalise Murphy, 
a bhuaigh bonn airgid sna Cluichí Oilimpeacha, agus roimh 
Lúthchleasaithe Oilimpeacha áitiúla eile, ag ócáid fhillte abhaile 
ar Déardaoin 25ú Lúnasa 2016. 

Eile 
• Cuireadh Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar an bPlean 

Corparáideach faoi bhráid na mball agus is féidir é a fheiceáil 
ag:  http://www.dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/
annual_progress_report_on_the_corporate_plan_2016.pdf

• Ceadaíodh an Plean Seachadta Seirbhísí Bliantúil 2016 agus is 
féidir é a fheiceáil ag:  http://www.dlrcoco.ie/sites/default/
files/atoms/files/dlr_asd.pdf 

• Réitíodh Plean Gníomhaíochta Cumarsáide chun gach cainéal 
cumarsáide a fheabhsú, lena n-áirítear raon agus scóip na 
gcainéal meán sóisialta a leathnú. 

• Rinneadh roinnt físeán faisnéise ar sheirbhísí agus imeachtaí 
na Comhairle a thaifeadadh agus a fhoilsiú ar shuíomh 
gréasáin agus cainéal youtube na Comhairle. 

An Cathaoirleach, An Comhairleoir Cormac Devlin ag cur fáilte abhaile roimh Annalise Murphy

An Comhairleoir Barry Saul (An Cathaoirleach Meitheamh 2015 go Meitheamh 
2016) agus Gradam Cathrach á bhronnadh aige ar Brendan and Jane McKenna 
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An Ghaeilge 
• Fuarthas 6 uiríoll ó An Coimisinéir Teanga faoi 

chomharthaíocht bóthar agus tráchta. 

• Tá inneachar statach ar Shuíomh Gréasáin na Comhairle as 
Gaeilge 

• Rinneadh foráil le haghaidh nuacht as Gaeilge i ngach eagrán 
de dlrTimes

Deontais Ardoideachais 
Sa bhliain acadúil 2012/2013 bunaíodh Tacaíocht Uilechoiteann 
do Mhic Leinn in Éirinn (SUSI) a ghlac freagracht as próiseáil na 
n-iarratas ar Dheontais Ardoideachais ó na hÚdaráis Áitiúla agus 
na Coistí Gairmoideachais. 

Le linn na bliana acadúla seo lean Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin ag próiseáil deontas le haghaidh 18 
mac léinn a fuair deontas uainn sa bhliain acadúil 2014/2015 
agus a lean lena gcuid staidéir in 2015/2016. San iomlán d' íoc an 
Chomhairle breis is €61k chun tacú leis na mic léinn sin. 

Saoráil Faisnéise 
Fuair an Chomhairle 176 iarratas faoi Shaoráil Faisnéise, iarratas 
amháin faoi Chosaint Sonraí agus 3 iarratas faoi Rochtain ar 
Fhaisnéis ar an gComhshaol (AIE) in 2016.

Clár na dToghthóirí 
Foilsíodh Clár deiridh na dToghthóirí le haghaidh 2016/2017 ar 1ú 
Feabhra 2016 agus tháinig sé i bhfeidhm ar 15ú Feabhra 2016. 

An líon iomlán toghthóirí atá ar an gClár deiridh ná 156,639 agus 
seo leanas an mionroinnt atá ar na Toghcheantair: 

Toghcheantar Líon na 
dToghthóirí Toghcheantar Líon na 

dToghthóirí 

An Charraig 
Dhubh 23,324

Gleann 
Cuilinn  Áth an 
Ghainimh 

22,857

Dún Laoghaire 33,316 Cill Iníon Léinín 
Seanchill 26,724

Dún Droma 28,603 Stigh Lorgan 21,815

Foilsíodh Dréachtchlár na dToghthóirí le haghaidh 2016/2017 ar 
1ú Samhain 2016. Tá an líon atá ar an Dréachtchlár ardaithe go 
dtí 157,680.

Oifig Dhún Droma 
Reáchtáladh na cruinnithe seo leanas in Oifig Dhún Droma in 
2016:

Cruinnithe Coiste Áitiúil Limistéar Dhún Droma 18

Cruinnithe SPC 1

Toscaireachtaí 4

Cruinnithe Rannacha Eile 44

Tithíocht – Cruinnithe/Clárú/Agallaimh/RAS 16

Taispeántais/Taispeáintí Poiblí 28

Cruinnithe Eolais Phoiblí 45

Scéimeanna Béilí Scoile  
Baineann 10 mBunscoil i gceantar Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 
leas as an scéim. 

Iniúchadh Inmheánach 
Is é an príomhról atá ag Iniúchadh Inmheánach ná le dearbhú a 
thabhairt don bPríomhfheidhmeannach, don Ardbhainistíocht 
agus don Chomhairle Thofa go bhfuil na rioscaí éagsúla 
atá roimh an gComhairle aitheanta agus go bhfuil srianta 
inmheánacha cuí socraithe chun bainistiú a dhéanamh ar 
na rioscaí sin. Tugann Iniúchadh Inmheánach tacaíocht leis 
don Choiste Iniúchta chun a chuid dualgais a chomhlíonadh. 
Déanann Iniúchadh Inmheánach measúnú agus tuairiscíonn sé 
ar chórais inmheánacha rialaithe na Comhairle agus déanann 
sé moltaí faoi leasuithe nuair is gá. Cuireann Iniúchadh 
Inmheánach feidhm athbhreithnithe neamhspleách ar fáil 
don bhainistíocht lena chinntiú go bhfuil seirbhísí á soláthar 
ar bhealach éifeachtúil, éifeachtach, tíosach, a chloíonn le 
ceanglais dhlíthiúla. In 2016 scrúdaigh an Rannóg Iniúchta 
Inmheánaigh sé réimse agus chuireadar a gcuid cinntí faoi 
bhráid na Bainistíochta agus an Choiste Iniúchta. 

Coiste Iniúchta 
Reáchtáladh 6 chruinniú de Choiste Iniúchta dlr san iomlán in 
2016 

Le linn 2016 rinneadh measúnuithe riosca agus réitíodh clár 
rioscaí do gach Roinn den Chomhairle agus lean an Coiste 
Iniúchta ag déanamh monatóireachta ar na próisis rannacha 
bainistithe riosca.

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 
Níor tharla aon Nochtadh Cosanta in 2016 

Sláinte agus Sábháilteacht 
Lean an Chomhairle ag soláthar fheidhm athbhreithnithe agus 
comhairle tríd an Oifig Sláinte agus Sábháilteachta Corparáidí 
chun comhairle a chur ar an bPríomhfheidhmeannach, ar 
Ardbhainistíocht agus ar ranna bainteacha faoi bhainistiú 
sláinte agus sábháilteachta gairme in dlr.  

In 2016, thosaigh an Chomhairle ag obair i dtreo “Córas 
Bainistithe Sábháilteachta” creidiúnaithe a bhaint amach. 

Gradam Cathrach á bhronnadh ag an gCathaoirleach, Comhairleoir Cormac Devlin, 
mar aitheantas ar chion tairbhe Dr. T.K. Whitaker i Sochaí na hÉireann. Ken agus 
Maeve Whitaker a ghlac leis an ngradam ar son Athar Ken. 

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

28

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   28 04/10/2017   15:09



An Roinn Eacnamaíochta, Pobail agus 
Forbartha Cultúir 
Cuimsíonn an Roinn réimse príomhsheirbhísí lena n-áirítear Na hEalaíona; An tSeirbhís 
Leabharlainne; Forbairt Pobail agus Cuimsiú Sóisialta; agus Fiontair agus Forbairt 
Eacnamaíochta – An Oifig Fiontar Áitiúil san áireamh. Tá na seirbhísí seo dírithe ar an 
gcaighdeán saoil don uile duine a chur chun cinn agus ar thimpeallacht a chruthú a 
chuirfidh le forbairt eacnamaíochta. 

Na hEalaíona 
Sheachaid seirbhís ealaíon na Comhairle clár imleathan 
imeachtaí, cónaitheachtaí, coimisiún agus tacaíochtaí gairmiúla 
ealaíon in 2016

Gailearaí Cathartha, dlr LexIcon 
Bhí sé chlár taispeántais in 2016 sa Ghailearaí Cathartha, 
dlr LexIcon le taispeántais bheirte ag Felicity Clear agus 
Helen Hughes, Ben Readman agus Denis Kelly. Bhí an 158ú 
Taispeántas Idirnáisiúnta Priontaí clúiteach ón gCumann Ríoga 
Griangrafadóireachta sa R.A. ar taispeáint le linn Bealtaine agus 
Meithimh; agus bhí bailiúchán suntasach d'o bair nua le Damien 
Flood ar taispeáint mar chuid den gcoimisiún amharcealaíne. Le 
linn Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair thaiscéalaigh ` Lines 
of Negotion' , a bhí á léiriú ag Claire Behan, le cúnamh ó dhaoine 
atá ina gcónaí i gceantar Gleann Cuilinn/Tigh Bhródáin nó atá 
bainteach leis an gceantar, limistéir shléibhtiúla an Chontae i 

dtaispeántas a chuimsigh obair le 9 n-ealaíontóir. Ba é ` Swing of 
the Sixties'  taispeántas deiridh na bliana:

` Gailearaí Choláiste na Tríonóide' , bailiúchán speisialta ó 
Bhailiúcháin Ealaíon Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, á 
léiriú ag Richard Wood. Bhí cainteanna, díospóireachtaí painéil, 
turais agus ceardlanna mar ghnéithe de gach taispeántas. Thug 
36,577 duine cuairt ar an nGailearaí agus ghlac 1,700 duine páirt 
go díreach in imeachtaí an Chláir Fhoghlama. 

Clár Ealaíon agus Sláinte dlr/FSS 
Oibríonn Comhpháirtíocht Ealaíon agus Sláinte dlr/FSS go 
gníomhach le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas 
laistigh den phobal. In 2016 sheachaid an clár 3 Choimisiún 
Ealaíne agus Míchumais, ` The Flood'  a chuaigh i dtreis ar lucht 
lagamhairc éisteachta, rinneadh ` Boxplay'  a fhorbairt do leanaí 
faoi mhíchumas intinne agus rinne ` Oxytocin'  sárthaispeántas ar 
obair dhaoine fásta atá faoi mhíchumas intinne.  

Gradaim Léitheoireachta an tSamhraidh 2016 ag dlr LexIcon
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Leanaí sna Luathbhlianta  
Rinneadh na hEalaíontóirí Helen Barry agus Irma Grothuis a 
choimisiúnú le bheith ag obair le leanaí an-óga agus leis an 
bhfoireann sna saoráidí chúram leanaí pobail i dTigh Bhródáin 
agus Dún Laoghaire le tacaíocht ó Choiste Chúram Leanaí 
Chontae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin. Chruthaigh Helen 
dealbha idirghníomhacha agus reachtáil sí ceardlanna in dlr 
LexIcon. Chruthaigh Irma dráma nua idirghníomhach do leanaí 
3-4 bliana dar teideal ̀ The Tail of Herman' . Léiríodh é seo in dlr 
LexIcon agus i gCampas Cathartha Samuel Beckett, Tigh Bhródáin. 

Grainstore, Saoráid Ealaíon Óige dlr 
Bhí 33,209 cuairteoir chuig Grainstore, Saoráid Ealaíon Óige dlr 
in 2016. D' eagraigh Canvas, Coiste Ealaíon Óige dlr comórtas 
na mbannaí ceoil a fuair tacaíocht ó MCD agus chas an triúr 
buaiteoir, Felim, Creep agus Depth Perception ag féile cheol 
Longitude 2016 i bPáirc Mharlaí i mí Iúil. 

Sléibhte go Farraige 
Agus é á léiriú ag Seirbhís Leabharlainne agus Oifig Ealaíon 
dlr reáchtáladh Féile Leabhar Sléibhte go Farraige ón 9ú go 
13ú Márta. Bhí65 imeacht ann i rith na féile thar trí shnáithe 
(Bunscoil; Filíocht; Teaghlaigh agus Scoileanna) agus eisíodh breis 
is 5,000 ticéad. Rinne Bert Wright an clár Bunscoile a léiriú agus 
i measc na mbuaicphointí bhí Sir Michael Parkinson, John Irving, 
Neil Jordan agus An Seó Leabhar: Mná agus Focail (tráthnóna 
le Sabina Higgins, Inni-K, Jennifer Johnston, Louise O' Neil, 
Miriam O' Callaghan agus eile). I dteannta leis na scríbhneoirí 
iomráiteacha ardghradam chuimsigh an fhéile bailiúchán 
scríbhneoirí atá ag teacht chun cinn.  

Bhí snáithe ̀ Filíocht Anois'  á léiriú ag Alice Lyons agus i measc 
go leor eile d' fháiltigh sí roimh Paul Muldoon, Theo Dorgan, 
Maram al-Masri, Ciaran Carson agus A.E. Stallings. Tá snáithe an 
Teaghlaigh agus Scoileanna ar cheann díobh dá leitheid is mó sa 
Tír agus tá sé á léiriú ag an údar do leanaí Sarah Webb. I measc na 
mbuaicphointí bhí Holly Webb, Cecelia Ahern, Philip Ardagh, Cathy 
Cassidy agus go leor eile. Chuimsigh an fhéile go leor ceardlanna 
agus máistir-ranganna do scríbhneoirí uaillmhianacha, do 
dhaoine fásta agus do leanaí. Bronnadh dhá mhórghradam ag 
an bhféile; Gradam ̀ Poetry Now an Irish Times'  don bhailiúchán 
is fearr d' fhilíocht na hÉireann 2015 a fuair Caitríona O' Reilly 
agus Gradam ̀ Shine/Strong' don chéad bhailiúchán d' fhilíocht na 
hÉireann 2015 a bronnadh ar Breda Wall Ryan.

Oíche Chultúir 
Tharla Oíche Chultúir ar an Aoine, 16ú Meán Fómhair agus 
d' oscail dlrLexIcon ó 5-9pm don ócáid. Bhí clár speisialta ceoil 
d' Oíche Chultúir ar siúl sa Ghailearaí le taobh an taispeántais. 
Bhí ceardlann déanta priontaí sa Seomra Tionscadal le taobh 
an Ghailearaí; agus d' aithris Fiona Dowling, Scéalaí Cónaithe 
dlr ̀ Story Naps'  speisialta le haíonna speisialta sa Stiúideo. Bhí 
éagsúlacht imeachtaí ag Leabharlanna dlr chomh maith agus 
thug breis is 750 duine cuairt ar dlr LexIcon ar Oíche Chultúir. 

Ealaín Phoiblí 
Rinneadh mórdhealbh nua leis an ealaíontóir Eileen MacDonagh 
a shuiteáil ag Campas Cathartha Samuel Beckett i dTigh Bhródáin. 
Vótáil an Chomhairle d' aonghuth ag Cruinniú Comhairle i Márta 
2016 le dealbh a chur in airde in onóir don ghníomhaí chearta 
daonna agus poblachtach Roger Casement. Beidh an dealbh 
seo mar oidhreacht mharthanach ar cheann de na Gaeil is fearr 
ariamh díreach cúpla slat ón áit a rugadh é. Beidh sé mar chuid 
den athnuachan ar shuíomh folcadán Shean-Dhún Laoghaire.

Oíche Chultúir 2016

Le Lise Ulrich, Queen of the Deep Blue Sea – Taispeántas Priontaí ag LexIcon
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Deontais Ealaíon  
Bhronn Oifig Ealaíon na Comhairle 19 deontas ealaíon de 
luach €35,000.00 trí scéim deontas 2016. Spreag na deontais 
agus chumasaigh siad cruthú tionscadal, imeachtaí deiseanna 
oideachais nua mar thaispeántais, léirithe agus ceardlanna 
scoile; a raibh gach ceann díobh ar taispeáint nó léirithe i 
nDún Laoghaire-Rath an Dúin. Thacaigh na deontais leis le 
forbairt gairme i measc ealaíontóirí. San áireamh iontu sin tá 
taispeántais bhliantúla Chumann Uiscedhatha na hÉireann 
agus Club Péintéireachta agus Sceitseála Bhaile Átha Cliath, 
Ceolchoirmeacha Orgáin Dhún Laoghaire, Féile Cruthaithe 
Dheilginse, Cruthaíocht sa Seomra Ranga agus Líonra Ealaíontóirí 
dlr agus eile nach iad. Bronnadh 10 nDeontas Rochtana um Ealaín 
de luach €14,777.00.Tugann na deontais seo tacaíocht sna réimsí 
is géire a bhfuil gá, ina n-aithnítear go bhfuil bearna fágtha sa 
soláthar maidir le léirithe ealaíonta laistigh de phobail, mar 
shampla tionscadail áitiúla óige agus grúpaí gníomhaíochta lucht 
scoir. Faigheann Deontais Rochtana um Ealaín tacaíocht ón Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

Sparánachtaí d'E alaíontóirí atá ag Teacht 
Chun Cinn 
Bhronn Oifig Ealaíon na Comhairle 5 sparánacht d' Ealaíontóirí 
atá ag Teacht Chun Cinn de €1,500 an ceann in 2016. Áirithe 
iontu bhí íocaíochtaí do chleachtóirí ealaíne atá ag obair sna 
hamharcealaíona, in amharclannaíocht, i litríocht agus ceol 
d' fhonn tacú le healaíontóirí atá ag obair agus ina gcónaí sa 
Chontae ag luathphointe ina ngairmeacha ealaíne. 

Scríbhneoir Cónaithe 
Ba í Selina Guinness, údar ̀ The Crocodile at the Door'  
Scríobhnóir Cónaithe 2015/16. Reáchtáil Selina sraith cheardlann 

scríbhneoireachta agus sicgheografaíochta rannpháirtíocha dar 
teideal imeachtaí ar a tugadh ̀ Salon Nights'  a rinne ceiliúradh ar 
dhialanna agus irisí liteartha, chomh maith le bheith ag obair ar a 
dara leabhar atá le foilsiú gan mhoill. 

Ceoltóirí Cónaithe 
Tharla ceithre chónaitheacht cheoil le linn 2016. Bronnadh na 
cónaitheachtaí ar Matthew Jacobson (snagcheol), Eidola Trio (ceol 
clasaiceach),Elizabeth Hilliard agus Grainne Mulvey (ceoldráma) 
agus SebastianAdams (ag teacht chun cinn). Thacaigh na 
cónaitheachtaí le h-obair nua a fhorbairt agus le ceolchoirmeacha 
poiblí. 

Ag an gCeiliúradh faoi Ábhar Cartlainne a bhaineann leis an Dealbh de Chríost Rí ag LexIcon dlr bhí Andrew O' Connor, Comhairleoir Barry Saul (An Cathaoirleach Meitheamh 
2015 go Meitheamh 2016), Dr. Elizabeth Mullins agus Jeremy Kenny

Seoladh ar “1916 Surrenders” ag Comhairleoir Barry Saul (An Cathaoirleach 
Meitheamh 2015 go Meitheamh 2016) le Alex Findlater, Údar agus Garmhac leis 
an gCaptaen Harry de Courcy-Wheeler agus Dorothea Findlater (née de Courcy-
Wheeler),iníon leis an gCaptaen deCourcy-Wheeler.
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Scéalaí Cónaithe 
Don chéad uair riamh cheap dlr scéalaí cónaithe in 2016. Is scéalaí 
Francach-Éireannach í Fiona Dowling agus dhírigh mórán dá 
cónaitheacht ar iarthar an Chontae. D' oibrigh sí go forleathan 
le Seirbhísí Chúram Leanaí Ionad Acmhainní Teaghlaigh 
Thigh Bhódáin agus le Bunscoil Bhanríon na nAingeal, Bhaile 
Amhlaoibh. Reachtáil sí roinnt ceardlann forbartha gairme le 
haghaidh scéalaithe chomh maith. Ina theannta sin d' óstáil sí 
roinnt ócáidí don phobal lena n-áirítear Wisdom Fair agus Story 
Naps. Ghlac sí páirt leis i dtionscadal malairte go Instanbul, sa 
Tuirc. 

Forbairt Beartais 
Ghlac an Chomhairle le Plean Forbartha Ealaíon Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 2016-2022 ar 14ú Samhain 
2016. Féachhttp://www.dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/
arts_development_plan_eng_.pdf Réitíodh an plean i ndiaidh 
comhairliúcháin chuimsithigh le pobail áitiúla, le páirtithe 
leasmhara agus le hearnáil ealaíona an Chontae; próiseas a bhí á 
stiúradh ag an gCoiste Bheartas Forbartha Pobail, Cultúir agus na 
Straitéise Aoisithe. 

Feicfear i gcur chun feidhme an Phlean go mbeidh an Chomhairle 
ag obair leis an bpobal, le healaíontóirí agus le comhpháirtithe, 
idir áitiúla agus go náisiúnta chun na healaíona a chuthú agus a 
fhás laistigh de dlr ar mhaithe leis an uile duine. 

Rinneadh Beartas Chlár eagrú Ghailearaí na Cathrach 2016-2022 
agus Beartas Bhailiúchán Ealaíne dlr a fhorbairt mar chuid den 
phróiseas seo. 

An tSeirbhís Leabharlainne 

Seirbhísí Leabharlainne 
Bhí Ballraíocht Leabharlainne75,553 duine cláraithe ag deireadh 
Mhí Nollag 2016.Tá an córas nua bainistithe leabharlann á 
thabhairt isteach de réir a chéile ar fud an Chontae. Tá caighdeáin 
náisiúnta faoi mhéadracht leabharlainne le haontú fós. 

Bhí eisiúintí leabharlainne láidir in 2016 le breis is 1.4 mír eisithe 
i rith na bliana. Gach mí tógann úsáideoirí leabharlainne dlr 
2,500 eLeabhar agus eChlosleabhar ar iasacht, faigheann said 
rochtain ar 2,700 irisleabhar agus léann siad beagnach 4,000 
nuachtán ar líne. Ina theannta sin tá rochtain ar líne ag an 
bpobal ar thagairtí agus bunachair shonraí taighde den scoth, ar 
fhoghlaim teangacha ar líne agus ar chúrsaí ar líne. 

Sheas an leibhéal Féinseirbhíse ag 73% ar an meán ar fud na 
gcraobhleabharlann. Leis an gcóras bainistithe leabharlann tá 
lamháil earráide níos mó ann agus bíonn cúnamh ag teastáil ag 
an bpobal ón bhfoireann. 

Bhain 286,227 duine úsáid as suíomh gréasáin na leabharlann 
in 2016 agus b'i onann sin agus beagnach 1 milliún amharc. 
Mhéadaigh úsáid an phobail ar an idirlíon sna brainsí de 6% 
go 202,548 úsáid in 2016. Bhain 57% den úsáid leis An LexIcon 
agus is léiriú é sin ar na feabhsúcháin atá déanta ag TF ar an 
WiFi i rith na bliana.  Lean dlr LexIcon ag fás mar a bhaineann le 
freastal, úsáid agus clár. 

Le linn 2016 mheall sé breis is 500,000 cuairteoir.

Bhí an pobal an-tógtha leis an Oscailt ar an Domhnach le thart 
ar 1,000 duine ag tabhairt cuairte sa tréimhse ceithre uair ar 
thráthnónta Dé Domhnaigh. Táthar ag súil le leanúint leis an 
seirbhís seo in 2017 Críochnaíodh fairsingiú agus athchóiriú 
Leabharlann Chábán tSíle faoi dheireadh na bliana. Fuarthas 
deontas agus rinneadh Teicneolaíocht Leabharlainne Oscailte 
a shuiteáil i Leabhar Ghráinseach an Déin.  Tá Múnla Seachadta 
Seirbhíse Leabharlainne Oscailte á phlé go náisiunta le 
ceardchumainn na seirbhísí poiblí.

Forbairt Beartais 
I ndiaidh phróiseas comhairliúcháin phoiblí agus treoraithe ag 
an gCoiste Bheartas Forbartha Pobail, Cultúir agus na Straitéise 
Aoisithe, rinneadh an Plean Forbartha Leabharlann a fhorbairt 
agus ghlac an Chomhairle leis go hoifigiúil in Aibreáin 2016. 

Féach http://libraries.dlrcoco.ie/sites/default/files/
Library%2Development%20Plan%202016-2020_0.pdf 

Déanann an plean seo cur síos ar an soláthar seirbhíse reatha, ar 
an bhfís agus ar na cuspóirí don Seirbhís Leabharlann ionas go 
leanfar ag teacht chun cinn agus ag freagairt do riachtanais an 
phobail atá ag athrú. Thacaigh Leabharlanna dlr leis an tairiscint 
náisiúnta leabhar agus le seirbhís seachadta leabharlainne 
náisiúnta. 

Comhpháirtíochtaí
Leanann comhpháirtíochtaí agus naisc le príomh-eagraíochtaí/
institiúidí (COBÁC, IADT, BFEI, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, 
Coláiste Ríoga Máinliachta, Vodafone &rl.) ag fás agus chun 
tairbhe dóibh ar fad atá páirteach ann agus chinntigh siad go 
bhfuil seirbhís bheoga ar fáil ag an bpobal.
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An Clár Cultúir  
D' éirigh go breá leis an gClár Cultúir ar fud na 
gcraobhleabharlann le 2,289 imeacht, a mheall isteach is amach 
le 54,949 de lucht freastail. Bhí clár taispeántais éagsúil ann 
agus líon mór imeachtaí i gcuimhne ar 1916. Cuireadh Féile 
Leabhar Mountains to Sea dlr i láthair i gcomhpháirt leis an 
Oifig Ealaíon. Ceapadh an Scríbhneoir Cónaithe nua, Sarah 
Webb. Rinne Leabharlanna dlr ceiliúradh ar chuimhne 400 
bliain Shakespeare agus ar chuimhne céad bliain Roald Dahl. 
Seoladh seirbhís leabharlainne phíolótach do Phríomh-Ospidéal 
Meabhair-Ghalar Dhún Droma. Rinneadh cur i láthair ar LexIcon 
dlr roimh Chomhthionól Ginearálta Aosdána ag Ospidéal Ríoga 
Chill Mhaighneann Chuir Sraith Guthanna na Leabharlainne clár 
den scoth i láthair le Eimear McBride, Laura Bates, Robert Harris, 
Margaret Drabble,Margaret Atwood agus go leor eile. 

Clár Saotharlann LexIcon  
Lean cláir fhoghlama thrialacha le haghaidh daoine fásta agus 
leanaí ag forbairt go láidir le seisiúin ar chódú, ar phriontáil 3T, 
ar ríomhchlárú agus ar leictreonaic. Reáchtáladh Sonrúchán 
Domhanda sa LexIcon i mí na Samhana le leanaí as Éirinn 
nasctha le 10 gcathair eile ar fud an domhain. Chomhoibrigh 
Leabharlanna dlr agus Oifig Fiontar Áitiúil le Grodchúrsa Fiontar 
in STEM, agus ghlac iomlán 25 scoláire idirbhliana as 8 meán scoil 
sa Chontae páirt sa chlár. An aidhm a bhí ag an tionscadal ná le 
scileanna STEM na scoláirí a fhorbairt trí iad a chur ar an eolas 
faoi na húsáidí praiticiúla agus na féidearthachtaí a bhaineann 
le teicneolaíocht chruthaithe nua lasmuigh de thimpeallacht 
an tseomra ranga, agus ag an am céanna ag tabhairt spreagadh 
maidir le réiteach fadhbanna agus scileanna fiontraíochta. 

Forbairt Pobail agus Cuimsiú 
Sóisialta 
Thacaigh an Rannóg Forbartha Pobail agus Cuimsithe Sóisialta 
le comhpháirteachas an phobail, rannpháirtíocht, saorálaíochas 
agus saoránacht ghníomhach in 2016. Cuireadh seirbhís 
chuimsitheach comhairle ar fáil do bhreis is sé chéad grúpa 
agus eagraíocht pobail agus deonach agus lean an Fhoireann 

ag feidhmiú mar phríomhphointe teagmhála i leith eolais agus 
comhairle do phobail áitiúla ar fud an Chontae. 

Deontais Phobail 
Bronnadh 243 deontas ar ghrúpaí pobail agus deonacha faoin 
Scéim Deontas Pobail, ar fiú san iomlán breis is €184,000 iad. 
Cuireann na deontais ar chumas grúpaí aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna áitiúla trí chláir agus gníomhaíochtaí éagsúla. 

Bronnadh €25,000 eile mar Dheontais i leith Tionscadal 
Samhraidh le 26 grúpa chun cláir mhaoirsithe gníomhaíochtaí 
fóillíochta agus oideachais do dhaoine óga le linn thréimhse an 
tsamhraidh a mhaoiniú. 

Fostaíocht Pobail  
Lean an Chomhairle ag déanamh urraíochta ar 3 Scéim 
Fostaíochta Pobail le 129 foghlaimeoir ar fud an Chontae. 
Chomh maith le tacaíocht a bhfuil géarghá leis a thabhairt do 
phobail chuidigh na Scéimeanna seo leo sin a bhí páirteach 
le cleachtadh luachmhar a fháil mar thacaíocht dá bhforbairt 
agus dul chun cinn pearsanta agus gairmiúil chuig fostaíocht 
lánaimseartha. Bhí dul chun cinn go fostaíocht nó oideachas de 
78% ann in 2016, figiúr atá thar a bheith suntasach. 

Imeachtaí Pobail 
Rinne Gradaim Pobail na Comhairle 20 bliain a cheiliúradh in 2016 
le taispeántas seachtaine i Halla an Chontae, a d' aibhsigh an obair 
den scoth atá déanta ag grúpaí pobail agus grúpaí deonacha 
ar fud an Chontae. Thug Searmanas Ghradaim an Phobail, a 
reáchtáladh ar 13ú Deireadh Fómhair, 2016, deis don Chomhairle 
cion tairbhe luachmhar na 63 iontrálaí a admháil agus a aithint 
Fógraíodh Fóram Bainistithe Eastát Chill an Chrosaire mar 
bhuaiteoir foriomlán ar Ghradaim Phobail 2016. Reáchtáladh 
ceiliúradh ar shaorálaithe, a bhí á óstáil ag an gCathaoirleach, i 
bPáirc Chábán tSíle, i mBealtaine 2016, chun onóir a thabhairt 
dóibh sin a rinne difríocht don phobal agus do shaol daoine eile 
trína gcuid iarrachtaí mar shaorálaithe. 

Tharla 5K Phobal dlr ar 8ú Deireadh Fómhair i bPáirc Chill 
Bheagóige agus bhí breis is 1,200 rannpháirtí ann. 

Taispeántas Thionscadal Pale in LexIcon dlr
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Saoráidí Pobail 
Ceadaíodh Deontais Chúnamh Bainistithe, go dtí €155,000 
sa iomlán, do shaoráidí pobail in 2016 chun cuidiú le costais 
oibríochtúla agus reatha, agus sa chaoi sin cuireadh ar chumas 
na saoráidí seirbhísí agus gníomhaíochtaí forleathana, 
luachmhara a chur ar fáil do phobail áitiúla. 

Ina theannta sin, chuir an fhoireann Fhorbairt Pobail agus 
Chuimsiú Sóisialta tacaíocht agus comhairle ar fáil do bhoird 
bhainistíochta agus coistí deonacha a dhéanann breis is 30 
saoráid pobail na Comhairle a bhainistiú. 

Tharla oscailt oifigiúil ar Chéim 1 de Champas Cathartha Samuel 
Beckett ar 8ú Meitheamh 2016. Lean an tsaoráid ilfheidhmeach 
seo, le cúnamh agus tacaíocht ón gComhairle, ag cur le raon na 
seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí atá ar fáil don phobal áitiúil 
agus don timpeallacht níos leithne le linn 2016. 

Ceadaíodh iarratas pleanála Cuid 8 i leith fhairsingiú Shaoráid 
Óige agus Pobail An Naigín ar mhaithe le cur le háiseanna do 
sheanóirí. 

Bainistiú Eastát 
Lean an Chomhairle, tríd an gclár Bainistithe Eastát, ag obair leis 
agus ag maoiniú Fhóram an Chontae agus 12 Fhóra Bainistithe 
Eastát ar fud an Chontae. Tá an comhpháirtíocht seo rí-
thábhachtach mar chuidiú do gach Fóram i leith fheabhsúchán 
leanúnach na dtimpeallachtaí agus na n-eastát áitiúil ina 
gcónaíonn siad, chomh maith le bheith ag cur le hacmhainn ag 
an leibhéal áitiúil trí oiliúint, líonrú agus tacaíocht leanúnach 
phraiticiúil agus airgid. 

Chuir Fóra Bainistithe Rath Salach/Sheangánach/Clifton agus 
Bhaile Uí Ógáin isteach ar Ghradaim Mhórtas Áite, ar a dtugtar 
le gean ` Oscair an Phobail'  in 2016, Fógraíodh na buaiteoirí ag 
mór-ócáid speisialta faoi Shamhain 2016 i Halla Waterfront, Béal 
Feirste, roimh lucht féachana de thart ar 1,000 aoí agus daoine 

mór le rá, le go leor eile ag féachaint ar chraoladh beo ar an 
searmanas ar líne.Fógraíodh Fóram Bainistithe Bhaile Uí Ógáin 
sa dara áit i gcatagóir na gComharsanachtaí Uirbeacha. 

D' éirigh le Cill an Chrosaire, chomh maith, sna Gradaim do 
Cheantair Shlachtmhara 2016 nuair a bhuaigh siad an Ceantar 
Eastáit is fearr Bainistithe (níos lú ná 250 teach) agus bhí Glas 
Tuathail sa dara áit sa chatagóir chéanna. 

Bhuaigh Cill an Chrosaire an Tionscnamh is Fearr 
Bithéagsúlachta agus tháinig Rath Salach/Seangánach/Clifton 
sa chéad áit sna Ceantair Eastáit is Fearr Bainistithe (breis is 250 
teach) agus bronnadh an duais don dara áit ar Bhaile Uí Ógáin 
sa chatagóir seo. Fuair Radharc an Chnoic an duais don Eastát is 
mó a bhí Feabhsaithe agus fuair Vinnie Barnett gradam na Maor 
Bruscair. 

Fóram Bainistithe Eastát Chill an Chrosaire, Ilbhuaiteoirí Ghradaim Phobail dlr 2016 
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Eagraíodh oiliúint le haghaidh Fóra Bainistithe Eastát an Chontae 
i Mí Nollag 2016 a dhírigh ar earcaíocht agus ar choinneáil 
saorálaithe ar mhaithe le hacmhainn a fhorbairt laistigh de na 
grúpaí bainistithe eastát.  

Coiste Áitiúil Forbartha Pobail 
Bhí sé chruinniú ag an gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail (LCDC) in 
2016 ar 27ú Eanáir, 16ú Márta, 19ú Bealtaine, 6ú Iúil, 28ú Meán 
Fómhair agus 30ú Samhain. Is féidir Tuarascáil Bhliantúil an 
LCDC a fheiceáil ag http://www.dlrcoco.ie/sites/default/files/
atoms/files/dlr_lcdc_annual_report_2016.pdf

Thacaigh an Rannóg Forbartha Pobail agus Chuimsiú Sóisialta 
le cur i bhfeidhm an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 
Pobail (LECP) atá ina phlean straitéiseach sé bliana do Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin a fhéachann le tacú le forbairt áitiúil 
eacnamaíochta agus pobail agus le leas an phobail. Is féidir 
Tuarascáil Bhliantúil an LECP a fheiceáil ag  http://www.
dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/dlr_lecp_annual_
report_2016_2.pdf

Líonra Rannpháirtíocht Poiblí dlr 
Lean Líonra Rannpháirtíocht Poiblí dlr (PPN), le tacaíocht ón 
Rannóg Forbartha Pobail agus Chuimsiú Sóisialta, ag forbairt 
chun é féin a shuí mar an príomhnasc lena gceanglaíonn an 
t-údarás áitiúil leis an bpobal, le hearnálacha deonacha agus 
comhshaoil, gan dochar do phróisis eile comhairliúcháin. 
Aontaíodh agus síníodh Meabhrán Tuisceana idir PPN dlr agus 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin agus rinneadh 
Bainisteoir Líonra tiomnaithe PPN a earcú. 

Bhí 280 grúpa/eagraíocht cláraithe mar bhaill de PPN DLR ag 
deireadh 2016, méadú de 47% ón mbliain roimhe sin. Tháinig 

Coiste Stiúrtha PPN le chéile ar bhonn míosúil chun clár oibre 2016 
a phleanáil agus a eagrú agus reáchtáladh 3 chruinniú iomlánach 
ar 9ú Márta, 28ú Meitheamh agus 9ú Samhain. Suíonn ionadaithe 
PPN ar 6 Choiste Beartas Straitéiseach, ar an gCoiste Forbartha 
Áitiúil, an Comhchoiste Póilíneachta, Tascfhórsa na Tuaithe agus 
Grúpa Comhairleach Bhaile Átha Cliath Cliste, chomh maith.  

Rinneadh ionadaíocht ar son PPN ag 2 Chruinniú Réigiúnach PPN 
agus ag 2 Chruinniú Líonra Oibrithe PPN agus ghlac ionadaithe 
páirt, chomh maith, i gceardlanna ar LCDC dlr agus i bhFóram 
Náisiúnta ar “Ár bPobail: Creat Beartais um Forbairt Áitiúil agus 
Forbairt Pobail in Éirinn” Cuireadh trí sheisiún traenála ar bun 
do bhaill PPN ar Leathanaigh Facebook do Thosaitheoirí in Ionad 
Acmhainní Chnocán na Rós, Dún Droma ar 29ú Samhain agus 
i Saoráid Pobail Bhaile an Chnoic ar 1ú Nollaig agus faoi Ag 
Déileáil le hEasaontas ar Choistí ar 28ú Samhain 2016 i gCampas 
Cathartha Samuel Beckett. 

Clár Forbartha tuaithe 
Bunaíodh Tascfhórsa Tuaithe i nDún Laoghaire-Rath an Dúin 
in 2016 mar fothghrúpa de Choiste Áitiúil Forbartha Pobail dlr 
chun tacú le cur i bhfeidhm Chlár Forbartha Tuaithe LEADER 
2014-2020 i scoilcheantair Ghleann Cuilinn, Chill Tiarnáin agu 
Tigh Bródáin. Tharla an chéad chruinniú den Tascfhórsa in Ionad 
Pobail Ghleann Cuilinn ar 14ú Meán Fómhair. An sainchúram atá 
ar an Tascfhórsa Tuaithe ná le bheith mar ghuth láidir ag pobail 
tuaithe, tacú le forbairt Dhún Laoghaire-Rath an Dúin tuaithe 
agus tionchar an Chlár Forbartha Pobail a optamú. 

Mar chuid de Chlár Tuaithe LEADER Bhaile Átha Cliath 2014-2020 
a seoladh le gairid, reáchtáladh imeachtaí eolais /beochana 
poiblí i Halla Phobal Ghleann Cuilinn ar 15ú Samhain chun 
poiblíocht a thabhairt do Chlár Tuaithe LEADER agus le faisnéis 
faoi mhaoiniú agus an próiseas iarratais a chur ar fáil do ghrúpaí 

Baile Slachtmhar Seanchill, Olbhuaiteoir Chomórtas na gCheantar Slachtmhar 2016 
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pobail, do dhaoine aonaracha agus do ghnónna nua agus 
seanbhunaithe. 

Ag éirí astu sin eisíodh dhá ghlaoch oscailte ag lorg iarratas ar 
mhaoiniú faoi Chlár Oiliúna Pobail, Beochana agus Forbartha 
Acmhainne chun tacú le bailte beoga i mBaile Átha Cliath 
Tuaithe; le tacú le forbairt táirgí ar scála beag; le léirléamh agus 
margaíocht a dhéanamh ar Oidhreacht agus ar nithe ar díol 
spéise Cultúrtha iad i mBaile Átha Cliath Tuaithe ar mhaithe leis 
an tairbhe ag éirí as tionscnamh Fáilte Éireann “ Dublin: A Breath 
of Fresh Air” a uasmhéadú. 

Comhchoiste Póilíneachta(JPC)/Fóra 
Áitiúla Póilíneachta 
Cuireadh tacaíocht ar fáil don Chomhchoiste Póilíneachta agus 
do 3 Fhóra Áitiúla Póilíneachta le hoibriú rathúil a chinntiú le 
linn 2016. Áirithe anseo bhí tacaíocht rialta do na 3 Fhóra Áitiúl 
Póilíneachta. 

D' aontaigh an JPC plean oibre sé bliana JPC dlr ar 1ú Meitheamh 
2016.

Reáchtáil JPC dlr cruinniú poiblí oscailte faoi shaincheisteanna 
Sábháilteachta Pobail sa Chontae ar 9ú Samhain 2016. Is féidir 
Tuarascáil Bhliantúil 2016 JPC a fheiceáil ag http://www.
dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/dlr_jpc_annual_
report_2016_0.pdf

Comhairle na nÓg
Rinneadh Comhairle na nÓg Dhún Laoghaire-Rath an Dúin a 
athghairm in 2016 le bunú Coiste Stiúrtha nua agus le reáchtáil 

Chruinniú Chinn Bhliana faoi Shamhain i Halla an Chontae. 

D' fhreastail iomlán 51 duine óg ar an AGM, mar ionadaithe ar 
15 scoil ar fud an Chontae. Chuir 35 duine óg a n-ainmneacha 
chun cinn le bheith mar bhaill den Chomhairle don dá bhliain 
ina dhiaidh sin. Tharla an chéad chruinniú ar 8ú Nollaig 2016. 
De bharr comhairliúcháin leis na daoine óga roimh an AGM 
roghnaíodh Meabhairshláinte agus Daoine Óga mar ábhair 
le plé ag an AGM agus beidh sé mar bhonn le haghaidh plean 
oibre na Comhairle do 2017, le cúnamh agus treoir ón Rannóg 
Forbartha Pobail agus Cuimsithe Sóisialta. 

Forbairt agus Cuimsiú Sóisialta  
Lean an Rannóg Forbartha Pobail agus Cuimsithe Sóisialta ag 
díriú ar éiteas an Chuimsithe Sóisialta a chur chun cinn. Cuireadh 
tacaíocht ar fáil i dtreo Straitéis Náisiúnta Chuimsiú Taistealaithe 
agus Romach a fhorbairt – le haghaidh tuilleadh eolais 
féach http://www.travellerinclusion.ie/website/TravPolicy/
travinclusionweb.nsf/page/nationalinclusionstrategy-en Grúpa 
Ilchineálacht na nGardaí agus forbairt Tionscadal GET (Gardaí ag 
Obair le Taistealaithe) do dhéagóirí leochaileacha ar taistealaithe 
iad. 

Leanadh le tacaíocht do Choiste Stiúrtha Idirghníomhaireacht 
Thaistealaithe dlr agus reáchtáladh 3 chruinniú in 2016. Cíoradh 
saincheisteanna mar ̀ Déagóirí a Choinneáil san Oideachas'  
` Deiseanna Fostaíochta do Mhná'  agus ̀ Foréigean Baile' . Seoladh 
Tionscnamh Thástáil Amhairc do Thaistealaithe in 2016 agus 
bhain 40 taistealaí níos sine leas as. 

Bhí Clár Imeachtaí Chuimsiú Sóisialta rathúil, a seoladh in Ionad 
Siopadóireachta an Gharráin Chnó le Seó Faisin Ilghnéitheach, ar 
siúl ón 7ú go 15ú Deireadh Fómhair, agus bhí 20 mainicín deonach 
áitiúil pobalbhunaithe páirteach ann. Lean ceithre mhór-imeacht 
na seachtaine ag mealladh líon mór daoine ó chúlraí éagsúla.  

Bhí rath ar leith ag baint leis an BIG SING a reáchtáladh in 
Ionad Siopadóireachta Dhún Laoghaire ar 9ú Deireadh Fómhair 
ina raibh breis is 400 cantaire, lena n-áirítear dhá chór agus 
ceolfhoireann ionchuimsitheach, ag glacadh páirt. Sa bhreis ar 
réimse leathan imeachtaí áitiúla pobalbhunaithe a óstáladh i rith 
na seachtaine rinneadh imeacht nua a bhí dírithe go sonrach ar 
dhaoine níos sine, dar teideal ̀ Hello Brain'  a óstáil i LexIcon dlr.

Tharraing comórtas ealaíne na mBunscoil líon mór iarratas agus 
chuir na múinteoirí fáilte roimh an deis a tugadh do pháistí scoile 
éagsúlacht a phlé agus ansin a gcuid smaointe a chur in iúl san 
ealaín. 

An Clár Aoisbháúil  
In 2016 seoladh Straitéis Aoisbháúil dlr ar 4ú Bealtaine, agus 
chomhoibrigh an Comhaontas Aoisbhá, le tacaíocht ón Rannóg 
Forbartha Pobail agus Cuimsithe Sóisialta, chun réimse 
gníomhaíochtaí a sheachadadh thar na 9 dtéama aoisbhá atá 
sonraithe sa straitéis. In 2016 sheol dlr roinnt tionscnamh ar 
mhaithe le haghaidh a thabhairt ar na Gníomhaíochtaí atá 
sonraithe sa Straitéis, lena n-áirítear bunú Sheirbhís Tacaíochta 
do Sheanóirí, deiseanna le laghdú méide ar thithe do thionóntaí 
níos sine agus deontais oiriúnú tí a bheith ar fáil. Is féidir 
Tuarascáil Bhliantúil na Straitéise Aoisbhá a fheiceáil ag  http://
www.dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/dlr_age_
friendly_annual_report_2016.pdf

Ar 24ú Bealtaine 2016 d' óstáil dlr, i gcomhoibriú le hAoisbhá 
Éireann, Gradaim Aitheantas Aoisbhá agus rinne Líonra na 
Seanóirí Tionól Náisiúnta Chomhairlí na Seanóirí a óstáil ar 25ú 
Bealtaine.   
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Ina theannta sin rinne Líonra na Seanóirí a shuíomh gréasáin nua 
féin a fhorbairt agus a sheoladh in 2016. 

Cuireadh tús le seirbhís phíolótach comhordaithe tacaíochta 
Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, do dhaoine in 
aois 60 nó níos mó, i gcomhoibriú le ALONE agus an Comhaontas 
Aoisbhá, i Samhain 2016. 

Ag obair i gcomhpháirt le solathróirí seirbhísí poiblí agus le 
heagraíochtaí pobail féachann an tseirbhís comhordaithe 
tacaíochta le neamhspleáchas, roghanna agus leas na seanóirí atá 
ina gcónaí i gContae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin a chur chun 
cinn. 

Seoladh cuid mhaith tionscnamh eile in 2016 lena n-áirítear 
Seirbhís Tacaíochta Fón Póca na nGardaí, Seirbhís Cúraim agus 
Deisithe, Seirbhís Déan Cairdeas agus Bileog Sábháilteachta 
Bhus Bhaile Átha Cliath, trí chomhoibriú idir an Chomhairle 
agus gníomhaireachtaí comhpháirtíochta, agus sa chaoi sin ag 
freagairt do ghníomhaíochtaí a aithnítear sa Straitéis Aoisbhá. 

An Oifig um Fhorbairt 
Eacnamaíochta, Turasóireacht 
agus Fiontar Áitiúil 
Tá Oifig Fiontair Áitiúil Dhún Laoghaire-Rath an Dúin [LEO dlr] 
ina ` Céad Stop' ag daoine atá ar thóir comhairle, eolais agus 
tacaíochta má bhíonn gnó á thosú nó á fhorbairt acu. Cuimsíonn 
freagrachtaí LEO Dhún Laoghaire-Rath an Dúin fiontair, forbairt 
eacnamaíochta agus turasóireacht. 

Turasóireacht  
Tacaíonn an Chomhairle le feachtas margaíochta idirnáisiúnta 
Ceann Scríbe Baile Átha Cliath le Fáilte Éireann chun Baile Átha 
Cliath a chur chun tosaigh mar áit le teacht. 

Ina theannta sin thacaigh LEO dlr le roinnt imeachtaí agus féilte 
ar fud an Chontae a chur chun cinn in 2016, lena n-áirítear ócáid 
Bia sa Turasóireacht ag Teach Pháirc Mharlaí. Foilsíodh réimse 
foilseachán agus mapaí. 

Bunaíodh Grúpa Oibre Turasóireachta chun tacú le forbairt Plean 
Straitéis agus Margaíocht Turasóireachta do Dhún Laoghaire-Rath 
an Dúin a coimisiúnaíodh in 2016. 

Thug an Chomhairle tacaíocht agus chuir sí an turasóireacht chun 
cinn trí bhainistiú a dhéanamh ar an Oifig Áitiúil Turasóireachta a 
láimhseálann suas le 1,100 fiosrúchán ̀ siúl isteach'  sa mhí, chomh 
maith le suíomh gréasáin www.dlrtourism.ie a atá ag éirí níos 
tábhachtaí in aghaidh an lae chun turasóireacht agus imeachtaí a 
chur chun cinn sa Chontae. 

Oifig Áitiúil Fiontair, Tacaí Fiontair 
Ghlac LEO dlr páirt i roinnt tionscnamh náisiúnta lena n-áirítear: 
Gradam Fiontraí Óg is Fearr na hÉireann, Gradam Náisiúnta 
Fiontar, Gradam Fiontar do Mhic Léinn, Sárthaispeántas, 
Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta agus Lá Náisiúnta Fiontar 
na mBan.

Thacaigh an Chomhairle leis, le forbairt Straitéis Réigiúnach 
Fiontar 2016-2018 leis na 4 Údarás Áitiúil ar fad ag obair le chéile 
chun réimse gníomhaíochta i leith Sheachadadh Fiontar a chur 
ar fáil. 

Ag Seoladh Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail dlr 2016-2021bhí Cormac Shaw Príomhfheidhmeannach Comhpháirtíocht an Deiscirt, Comhairleoir Barry Ward 
Cathaoirleach SPC, Philomena Poole Príomhfheidhmeannach agus Comhairleoir 
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Tá LEO dlr bainteach go gníomhach leis chun Plean 
Gníomhaíochta Réigiún Bhaile Átha Cliath i leith Post a 
sheachadadh.  

In 2016 ghlac LEO dlr páirt i roinnt Tionscnamh Fiontar Réigiún 
Bhaile Átha Cliath lena n-áirítear Slabhra Bia Bhaile Átha 
Cliath, PLATO Bhaile Átha Cliath, cláir fhorbartha bainistíochta 
Accelerate agus Hi Start agus An tAcadamh Bia.  

Mar chuid de Thacaíochtaí Gnó LEO in 2016 leanadh le Clinicí 
Comhairle Gnó agus le Cruinnithe Meantóireachta Duine le 
Duine agus tá an t-éileamh ag dul i méid.  

Ina theannta sin d'é ascaigh LEO dlr roinnt Líonraí Gnó míosúla, 
Cruinnithe Faisnéise Gnó agus Cláir Oiliúna Scileanna Gnó lena 
n-áirítear cúrsaí `To saigh do Ghnó Féin'  agus cúrsaí ` Margaíocht 
Ar Líne agus Meáin Shóisialta'  

Cheadaigh LEO rochtain chuig roinnt tacaíochtaí airgid chun 
cuidiú le micreaghnóthaí sa Chontae le hiomlán

€620,360 ceadaithe in 2016. Ceadaíodh 74 Dearbhán Trádála ar 
Líne agus 13 Micrea-atreorú Iasachta Airgeadais Éireann.   

Buaicphointí LEO dlr in 2016 
• Ceadaíodh cúnamh airgid (deontais staidéir féidearthachta, 

prímeáil gnó agus maoiniú um leathnú gnó) do 32 gnó 
incháilithe san iomlán le 53.5 post cruthaithe go díreach. 

• Aistríodh 12 cliantchuideachta go Fiontar Éireann mar chuid de 
Chonair Forchéimnithe idir-eagraíochtaí, le 49 post ceangailte 
leis an aistriú. 

• Méadú faoi dhó beagnach ar líon na ngnóthaí beaga a 
bhain leas as an raon iomlán tacaíochtaí le linn na bliana i 
gcomparáid le leibhéil 2015 

• Thacaigh le cruthú 13 post trí chomhaontú prótacal LEO le 
Microfinance Éireann 

• Ghlac 389 duine páirt i gclár Meantóireacht Gnó le 296 cuairt 
Meantóra ar fad. 

• Reáchtáladh 7 gcúrsa tráthnóna x 8 seachtain ̀ Tosaigh do 
Ghnó Féin'  agus bhí 90 rannpháirtí ag freastal orthu agus 7 
gcúrsa Margaíocht agus Meáin Shóisialta Ar Líne san iomlán ar 
fhreastail 94 rannpháirtí orthu. 

• Cuireadh tacaí oideachais fiontair ar fáil do 27 meánscoil áitiúil, 
le 2,024 scoláire ag glacadh páirt. Cuireadh tacaí breise ar fáil 
ag leibhéal bunscoile, agus léirigh comhoibriú le IADT agus 
COBÁC tiomantas LEO dlr don tríú leibhéal

• Rinne an Oifig Seachtain Fiontair rathúil a óstáil agus 
reáchtáladh breis is 26 imeacht lena linn le breis is 1,500 ag 
freastal orthu agus tugadh an deis do LEO dlr díriú isteach ar 
thacaí agus deiseanna chun gnóthaí a thosú agus a fhás ar fud 
an Chontae. 

• Fuarthas 72 iarratas, an líon is mó riamh, do Chomórtas Fiontraí 
Óg na hÉireann agus bhuaigh Beats Medical atá lonnaithe in 
Áth an Ghainimh sa chatagóir don Ghnó Seanbhunaithe is 
Fearr agus an Craobh Náisiúnta don Fhiontraí Óg is Fearr 2016. 

• hug an Oifig tacaíocht do thionscnamh Dhún Laoghaire 
Digiteach – a seoladh i Meán Fómhair 2016 – iarracht 
chomhoibríoch á treorú ag Ceantar Feabhsúcháin Gnó Dhún 
Laoghaire [BID dlr] ag obair le LEO dlr, IADT, Comhlachas 
Tráchtála DLR agus dreamanna áitiúla eile gnó, agus é 
dírithe ar Dhún Laoghaire a fhorbairt mar phríomhláthair do 
Thosaithe agus do Mhéaduithe Digiteacha.

• Chuir an Oifig roinnt tionscnamh earnála ar siúl chun cuidiú 
le gnóthaí miondíola ar fud an Chontae in 2016. San áireamh 
iontu sin bhí maoiniú le haghaidh athchóirithe aghaidh siopa 
mar chuid de scéim Feabhsúcháin Aghaidheanna Siopa; 
cúnamh deontais in aghaidh rátaí íoctha ar áitribh incháilithe 
faoin scéim Áitreamh Tráchtála Folamh agus sain-oiliúint 
a eagraíodh d' úinéirí agus do bhainisteoirí ghnóthaí beaga 
miondíola. Cuireadh leis an obair seo trí chur chun cinn 
tobshiopa i Sráid Sheoirse Uachtarach i nDún Laoghaire.  Ina 
theannta sin bhain Comhlachais Ghnó ar fud an Chontae leas 
as deontais Chur Chun Cinn Ghnó (faoi Scéim na nDeontas 
Uilíoch) chun gníomhaíocht ghnó a mhéadú agus chun cur le 
líon na gcustaiméirí ina láithreacha áirithe féin.  

• In 2016 bhí comhoibriú níos dlúth ann idir an Comhlachas 
Tráchtála agus na Comhlachais Áitiúla Gnó chun tacú le 
timpeallacht a chruthú ar mhaithe le fás eacnamaíochta. 

• Don chúigiú bhliain chomhoibrigh LEO dlr le IADT chun 
clár Springboard+ a sheachadadh (mar chuid de Chiste 
Ghníomhachtú Mhargadh an tSaothair). D' éirigh le 25 mac 
léinn céim onórach Ghnó forlíontach a fháil tríd an tionscnamh 
seo. Chuir LEO dlr gné foghlama bunaithe ar obair phraiticiúil 
den chúrsa ar fáil:  meantóireacht, líonrú agus ceardlanna 
aonaracha 

Straitéis Chumarsáide LEO dlr 
Cuireadh straitéis chumarsáide nua in áit chun tacú le 
rannpháirtíocht éifeachtúil idir páirtithe leasmhara le feasacht a 
ardú agus lena chinntiú go dtuigeann daoine céard a dhéanann 
LEO chun a tionchar a léiriú agus chun gnóthachtálacha ár gcuid 
cliantghnóthaí a chur ar taispeáint. 

Ag Gradaim IBYE 2016 bhí An Cathaoirleach, Comhairleoir Cormac Devlin, An tAire Mary Mitchell O'  Connor T.D, Buaiteoir Ciara Clancy as ` Beats Medical' , Buaiteoir Gianni 
Clifford as ` Fillit' , Buaiteoir Aidan Kilgannon as `AK Rock'  agus Dearbhla Lawson, dlrcc
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An Roinn Airgeadais agus Bainistithe Riosca 
Tá an Roinn Airgeadais & Bainistithe Riosca freagrach as maoiniú gearrthéarmach 
agus fadtéarmach oibríochtaí na Comhairle, idir Ioncam agus Caipiteal agus as cur i 
bhfeidhm straitéis bainistithe riosca ar fud na heagraíochta, a éascú agus a bhainistiú.
I measc raon leathan seirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil tá: 

• Rialú Airgeadais, Sreabhadh Airgid agus Bainistiú Cisteáin 

• Réiteach Dréachtbhuiséad Bliantúil 

• Réiteach Ráiteas Bliantúil Airgeadais 

• Riar an Mhórleabhair Ghinearálta agus na bPríomhchóras 
Airgeadais 

• Riar Párolla 

• Seoladh Billí i leith Rátaí Tráchtála & á mBailiú 

• Bailiú Riaráistí i leith Muirir Dramhaíola Comhshaoil. 

• B.I.D. Tobhach, Billí & Bailiú (thar ceann Cuideachtaí B.I.D.)

• Íoc Cuntas 

• Árachas agus Riar Éileamh 

• Oifig Admhálacha ar Íocaíochtaí 

• Riar & Bailiú Riaráistí i leith Muirir ar Áit Chónaithe 
Phríobháideach Neamhphríomha 

• Cur i bhfeidhm Straitéis Bainistithe Riosca ar fud na 
hEagraíochta a bhainistiú agus a éascú. 

Cinntíonn an Roinn leis go gcloítear le prionsabail reachtúla 
agus cuntasaíochta, a bhfuil feidhm acu i leith gach airgead a 
íocann an Chomhairle nó a íoctar leis an gComhairle.  

Buiséad na Comhairle 
Réitíonn an Roinn Airgeadais & Bainistithe Riosca 
Dréachtbhuiséad foriomlán i gcomhairle le gach roinn den 
Chomhairle. An Buiséad Ioncaim don bhliain airgeadais 
dar críoch 31 Nollaig 2016, mar a ghlac an Chomhairle leis, 
ná€166,627,200. Is iad na hiarmhéideanna carnacha ar an 
gCuntas Ioncaim don tréimhse 5 bliana 2011-2015 ná a leanas: 

Bliain Iarmhéid Chuntas Ioncaim 
2015 €9,721,176 Cr
2014 €9,699,927 Cr
2013 €9,648,543 Cr
2012 €9,601,934 Cr
2011 €9,550,465 Cr

Rataí
Tá rátaí iníoctha ar áitribh thráchtála agus thionsclaíocha. 

Tar éis breithniú a dhéanamh faoin mBuiséad gach bliain 
cinneann na Comhaltaí Tofa ar an Ráta Bliantúil ar Luacháil 
(ARV) a ghearrfar mar thobhach sa bhliain dar gcionn. 

An ARV (Ráta Bliantúil ar Luacháil) do 2016 ná €0.1624, agus 
d' éirigh leis an gComhairle ARV 2016 a choinneáil ag an leibhéal 
céanna agus 2015. Sa tréimhse seacht mbliana 2010-2016 
laghdaigh an Chomhairle a ARV i gceithre bliana díobh agus sna 
trí bliana eile d' fhan an ráta gan athrú. 

Bhí laghdú carnach 8.5% ar an ARV le linn na tréimhse sin agus 
an méadú measta a bhí ar Phraghasinnéacs Tomhaltóirí sa 
tréimhse sin ná 4.1%. 

Staitisticí Bailithe 
Bliain Iomlán Rátaí 

Éilithe 
Iomlán Rátaí 

Bailithe % Bailithe 

2016 €86,773,992 €73,784,003 85%
2015 €91,088,197* €77,695,710 85%
2014 €99,018,707 €76,771,437 78%
2013 €100,545,302 €78,101,155 78%
2012 €101,483,481 €76,485,950 75%

*Ó 2015 ar aghaidh cuimsíonn figiúr “Rátaí Iomlán le Bailiú” na 
riaráistí móide na rátaí a bhí dlite don bhliain lúide suimeanna 
iarbhír a díscríobhadh agus coigeartha chomh maith d' iarratais 
ar feitheamh i leith áitreabh folamh & cuntais á leachtú / i 
lámha glacadóra/Scrúdaitheora sna cásanna ina mbeidh na 
coigeartaithe cuntasaíochta le déanamh an bhliain dar gcionn. 

Muirir i leith Dhramhaíl Chomhshaoil 
Cé gur tharraing an Chomhairle siar as soláthar sheirbhís 
dhíreach bailithe dramhaíola ó Lúnasa 2010 leanann sí i mbun 
riaráistí atá gan íoc a bhailiú agus in 2016 bailíodh €158,000.

Bithéagsúlacht ag Obair. Griangraf le Oisín Duffy
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Ina theannta sin leanann an Chomhairle ag glacadh le agus 
ag próiseáil iarratas tarscaoilte i leith an mhuirir agus in 2016 
rinneadh 151 iarratas a phróiseáil agus díobh sin glacadh le 131 
agus diúltaíodh do 20. 

Bailiú Muirear Uisce Tráchtála 
Síníodh an tAcht um Seirbhísí Uisce (Uimh. 2) sa dlí ar 25/12/2013 
agus forálann sé d' aistriú feidhmeanna agus sóchmhainní 
seirbhísí uisce ó Údaráis Áitiúla go hUisce Éireann le héifeacht ó 
1/1/2014. Ghlac an Chomhairle mar chúram uirthi billí a eisiúint 
agus muirear uisce tráchtála a bhailiú ar son Uisce Éireann de 
réir téarmaí Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse idir eagraíochtaí. 

Chuaigh an fheidhm seo ar ais go hUisce Éireann le linn 2016 
nuair a tharla aistriú sonraí airgeadais agus taifid eile ón 
gComhairle go hUisce Éireann sa tréimhse 20-22 Deireadh 
Fómhair 2016. 

Muirear Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha (NPPR)
Faoin Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009 tugadh isteach muirear 
€200 ar Áiteanna Cónaithe Príobháideacha Neamhphríomha. 
Bhí an muirear seo féinmheasta agus bhí de dhualgas ar 
úinéirí a n-áitribh a chlárú agus an muirear a íoc. Cuireadh 
deireadh leis an muirear le héifeacht ó 1/1/2014 de bhua Alt 
73 den Acht um Athchóiriú Rialtas Áitiúil 2014 & Ordú 2014 
d'f horálacha an Achta um Athchóiriú Rialtas Áitiúil 2014 
(Tosach feidhme Forálacha áirithe). Shocraigh Alt 74 den Acht 
an 31ú Lúnasa 2014 mar an dáta is déanaí do dhaoine/d' fhorais 
a d'f héadfadh dliteanas a bheith orthu i leith an mhuirir le 
dul i dteagmháil lena n-údarás áitiúil chun an muirear a íoc 
nó le dul i gcomhaontú i leith íocaíochta ar mhaithe leis an 
tionchar a bheadh ag táillí ar íocaíochtaí déanacha a íoslaghdú. 
Bailíodh €1.02m in 2016 i leith an mhuirir, lena n-áirítear táillí ar 
íocaíochtaí déanacha. 

Cáin Mhaoine Áitiúil 
Is cáin fhéinmheasta bhliantúil í Cáin Mhaoine Áitiúil a 
ghearrtar de réir luach mhargadh áitreabh cónaithe le héifeacht 
ó 1ú Iúil 2013 agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim atá á riaradh. 
Bhí íocaíocht leathbhliana dlite in 2013 agus bhí íocaíocht 
don bhliain iomlán dlite ó 2014 amach. Faoi Alt 20 den Acht 
Airgeadais 2012 (Cáin Mhaoine Áitiúil) arna leasú ag Alt 5 den 
Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú) 2013, féadann 
Údarás Áitiúil, mar fheidhm fhorchoimeádta, cinneadh a 
dhéanamh bunráta an Cháin Mhaoine Áitiúil a athrú laistigh 
dá limistéar riaracháin féin go dtí uasmhéid móide nó lúide 15% 
den bhunráta. 

Ag cruinniú Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 
a reáchtáladh ar 12ú Meán Fómhair d' aontaigh na Comhaltaí 
bunráta an cháin mhaoine áitiúil a athrú laistigh den Chontae 
de lúide 15%. Mar a dhéantar foráil ina leith in Alt 8 de Rialacháin 
um Cháin Mhaoine Áitiúil 2014 (Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil) 
seasann an ráta athraithe den Cháin Mhaoine Áitiúil ar feadh 
tréimhse bliana amháin ón gcéad dáta eile dliteanais do cháin 
mhaoine áitiúil i.e. ó 1/11/2016 go 30/10/2017 agus tar éis an 
dáta sin téann an LPT ar ais ag an ráta tosaigh (bunráta) mar a 
shainítear in Acht 2012 mura mbíonn cinneadh eile déanta ag an 
gComhairle, mar fheidhm fhorchoiméadta, sa bhliain dar gcionn 
an t-athrú a choinneáil nó athrú eile a shocrú, agus bheadh 
éifeacht ag an athrú nua sin ón gcéad dáta dliteanais eile i.e, ó 
1/11/2017 go 31/10/2018. 

Tá rátaí géilliúntais sa Chontae mar a bhaineann le Cáin 
Mhaoine Áitiúil i measc na rátaí is airde sa Stát. 

Scéim Feabhsaithe Cheantar Gnó Dhún 
Laoghaire 
Ag cruinniú den Chomhairle a reáchtáladh ar 10ú Márta 2014 
ceadaíodh Scéim Feabhsaithe Cheantar Gnó (BID) a chur i 
bhfeidhm laistigh de limistéar Bhaile Dhún Laoghaire a bheidh 
ag feidhmiú ar feadh tréimhse cúig bliana ó 1ú Aibreáin 2014. 
Ag cruinniú den Chomhairle a reáchtáladh ar 14ú Samhain 
2016 cheadaigh na Comhaltaí Scéim BID eile a chur i bhfeidhm 
laistigh den Chontae a bhaineann le Limistéar Cheantar Gnó Áth 
an Ghainimh agus oibreoidh an scéim sin ar feadh tréimhse cúig 
bliana ó 1ú Eanáir 2017.

Athainmniú Amharclann an Mhuilinn dlr, Pat Kinsley agus Karen Carlton ó 
Amharclann an Mhuilinn le Comhairleoir Barry Saul (An Cathaoirleach Meitheamh 
2015 go Meitheamh 2016)
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Beidh an dá scéim á maoiniú go príomha as ranníocaíochtaí 
tobhaigh BID atá le híoc ag gnóthaí laistigh de limistéar na 
Scéime BID. 

De réir fhorálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Ceantair 
Fheabhsúchán Gnó) ríomhann agus bailíonn an Chomhairle 
an tobhach BID atá iníoctha ag lucht gnó laistigh de cheantair 
na Scéime BID agus cuirtear an íocaíocht sin ar aghaidh chuig 
cuideachtaí BID de réir fhorálacha na reachtaíochta mar theacht 
isteach ag na Cuideachtaí BID. 

Bainistiú Airgeadais 
Tá tuairisciú faoi bhainistiú airgeadais na Comhairle láidir agus 
críochnúil. A bhuíochas le dianchóras míosúil monatóireachta 
airgeadais cinntítear go dtugtar faoi deara aon difear suntasach 
sa bhuiséad ag luathchéim agus go gníomhaítear go hiomchuí 
chun aon tionchar suntasach díobhálach féideartha a íoslaghdú.  
San áireamh i measc na srianta sin tá athbhreithnithe rialta 
airgeadais, tuairiscí airgeadais míosúla agus ráithiúla a thugann 
léargas ar fheidhmíocht airgeadais mar a bhaineann le buiséid ó 
thaobh caiteachas agus ioncam de agus measúnú anailíseach ar 
athraitheachas. 

Tuarascálacha Airgeadais Ráithiúla chuig an 
Roinn Tithíochta, Pleanála, Comhshaoil & 
Rialtais Áitiúil 
Cuireann gach údarás áitiúil sonraí ráithiúla ar fáil don 
Roinn laistigh de 60 lá ó dheireadh na ráithe. Is iad seo na 
tuarascálacha is gá a sholáthar:

Tuarascáil Ioncaim a thugann sonraí faoi chaiteachas agus 
ioncam sa chuntas ioncaim don bhliain go deireadh gach ráithe 
curtha in aghaidh bhuiséad na bliana. 

Tuarascáil Chaipitil a thugann sonraí iarmhéideanna tosaigh an 
chuntais chaipitil, caiteachas agus ioncam agus iarmhéideanna 
deiridh don bhliain go deireadh gach ráithe. 

Tuarascáil na bhFeichiúnaithe a thugann sonraí faoi 
ghluaiseachtaí i ngach catagóir féichiúnaí don bhliain go 
deireadh gach ráithe. 

Tuarascáil ar Iasachtaí a thugann réamh-mheastachán 
mionsonrach faoin ús agus na haisíocaíochtaí príomhshuime ar 
gach iasacht reatha agus faofa.

Tuarascáil Párolla/Aoisliúntais a thugann sonraí faoi íocaíochtaí 
a bhaineann le párolla agus pinsean don tréimhse sonraithe. 

Cuireadh na tuarascálacha seo ar fad faoi bhráid na Roinne 
laistigh de na hamscálaí sonraithe sna 4 ráithe in 2016. 

Íocaíocht Cuntas 
Déantar íocaíocht le soláthróirí faoi réir cháipéisíocht cánach 
bhailí a chur ar fáil. Déantar mórchuid na n-íocaíochtaí trí 
Ríomhaistriú Leictreonach (EFT), ina ndéantar íocaíochtaí go 
díreach isteach i gcuntais bhainc na soláthróirí, agus déantar 
corríocaíocht le seic nuair nach bhfuil Ríomhaistriú Leictreonach 
indéanta. Íoctar baill foirne agus Comhairleoirí trí EFT chomh 
maith. 

Is é Banc na Comhairle ná: Banc na hÉireann, 101 Sráid Sheoirse 
Uachtarach, Dún Laoghaire, Contae Baile Átha Cliath. 

Bainistiú Riosca 
Is cur chuige pleanáilte córasach é Bainistiú Riosca chun rioscaí 
a shainaithint agus a mheas, chun freagairt dóibh agus chun 
dearbhuithe a thabhairt go bhfuil na freagraí sin éifeachtúil. 
Tá bainistiú riosca éifeachtúil agus meicníochtaí inmheánacha 
rialaithe tábhachtach d' eagraíochtaí ar mhaithe leis na torthaí 
gnó inmhianaithe a bhaint amach.  

Tá Cláir Rioscaí ina gcuid bunúsach, riachtanach de chóras 
éifeachtúil bainistithe riosca agus tugann siad an mheicníocht 
chun cur chuige láidir i leith bainistithe riosca a bhunú agus a 
chothabháil ar fud na heagraíochta. Rinneadh athbhreithniú 
agus nuashonrú ar Chlár Corparáideach Riosca na Comhairle 
in 2015 agus críochnaíodh an obair ar athbhreithniú agus 
nuashonrú ar chláir riosca roinn-bhunaithe na Comhairle in 
2016. Mar chuid de straitéis na Comhairle le leorgacht, éifeacht 
agus éifeachtúlacht a cuid próiseas bainistithe riosca a chinntiú 
cuirtear na cláir faoi bhráid Choiste Iniúchta na Comhairle ar 
mhaithe lena gcuid tuairimí agus moltaí a fháil.   

Árachais
Is iad na príomhréimsí gníomhaíochta ná Dliteanas Poiblí, 
Dliteanas Fostóra, Tine (Stoc Tithe) Tine (Áitribh Ghinearálta) 
agus Árachas Carr. Cuirtear clúdach iomlán ar fáil. 

Ráiteas Bliantúil Airgeadais 
Réitíodh an Ráiteas Bliantúil Airgeadais 2015, a chríochnaíodh in 
2016, ar bhonn fabhraithe cuntasaíochta agus cuimsíonn sé Clár 
Comhordaithe iomlán a léiríonn sócmhainní faoi úinéireacht 
na Comhairle agus dliteanais dlite ag an gComhairle agus 
críochnaíodh é laistigh den tréimhse ama reachtúil. Déanann 
Iniúchóir an Rialtais Áitiúil, a thuairiscíonn don Aire Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, iniúchadh ar na cuntais.  
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An Roinn Tithíochta 
Déanann an Roinn Tithíochta breis is 4,500 áitreabh atá faoi úinéireacht na Comhairle 
a bhainistiú. Tá an Roinn freagrach as an mBeartas Náisiúnta Tithíochta a chur 
i bhfeidhm agus i measc a cuid feidhmeanna eile tá leithdháileadh, cothabháil, 
athchóiriú agus díol áitreabh, measúnú agus bailiú cíosa, iasachtaí agus deontais 
áirithe a sholáthar chun tithe a cheannach agus cóiríocht do theaghlaigh gan dídean a 
chur ar fáil. 
Tá an Roinn freagrach as forfheidhmiú caighdeán agus as 
coinneáil na leabhar cíosa i gcóiríocht phríobháideach ar cíos 
agus as riar na Scéime um Chóiríocht ar Cíos (RAS). Tá an Roinn 
freagrach leis as réadmhaoin a fháil i leith tithíochta sóisialta trí 
léasú ar áitribh phríobháideacha, as bainistiú agus cothabháil 
Grúpscéimeanna Tithíochta agus láithreáin staid agus as Clár na 
Comhairle um Chóiríocht do Thaistealaithe a chur i bhfeidhm. 

An Scéim Cheannaigh do Thionóntaí 2016 
Seoladh scéim nua de chineál ceannaigh incrimintigh in 2016. 
Fuarthas 12 iarratas. Diúltaíodh do iarratas amháin agus faoi 
láthair tá aon iarratas déag beo ag céimeanna éagsúla. 

An Tionscnamh um Léasú Tithíochta Sóisialta 
In 2016 fuarthas8 bhfiosrú faoin tionscnamh seo ó thiarnaí 
talún príobháideacha ach níor cuireadh aonad ar bith ar fáil mar 
thoradh ar na fiosruithe sin. Aimsíodh iomlán 42 aonad in 2016 
faoin Tionscnamh um Léasú Tithíochta Sóisialta. 

• Fuartha 7 n-iarratas ar Áis Chaipitil Réamhléasaithe (CALF) 
agus críochnaíodh 3 iarratas a d' fhág 3 aonad dá mbarr

• Faoi léasú díreach ag Foras Tithíochta Ceadaithe fuarthas 5 
iarratas agus tá 39 aonad dá mbarr 

Athchóiriú
Críochnaíodh 56 athrú ar sheomraí folctha, 20 cathaoir staighre, 
16 rampa agus 30 mionathrú eile ar áitribh na Comhairle atá ar 
cíos ar mhaithe le tionóntaí atá faoi mhíchumas. 

An Cathaoirleach, Comhairleoir Cormac Devlin agus Simon Coyle as Mazars, ag Forbairt Tithíochta Chearnóg Hazelbrook 
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Scéimeanna Tógála Tithíochta 
Críochnaíodh iomlán 54 aonad in 2016 

• 15 Aonad nua ag Clós na Cromleice, Cill Tiarnáin, Baile Átha 
Cliath 18 

• 34 Aonad ag Teach Bhaile an Róistigh, (Céim 2) An Naigín, 
Contae Bhaile Átha Cliath 

• 4 Aonad ag Teach Chluain Tiobrad, Bóthar Frascati, An 
Charraig Dhubh, Co Bhaile Átha Cliath 

• 1 Aonad ag Lóiste Pháirc Sheangánach, Seanchill, Co Bhaile 
Átha Cliath. 

Tosaithe ar an Suíomh 
Tosaíodh ar an suíomh ar 72 aonad in 2016

• 14 Aonad ag Teach Bhaile an Róistigh (Céim 3) An Naigín, 
Contae Bhaile Átha Cliath 

• 50 Aonad ag Páirc Mhic Gearailt, Dún Laoghaire, Contae 
Bhaile Átha Cliath. 

• 4 Aonad ag Ardán N. Mícheál, Dún Laoghaire, Contae Bhaile 
Átha Cliath 

• 4 Aonad ag An Eachlann, Páirc an Naigín, Contae Bhaile Átha 
Cliath

Cead Pleanála (Cuid 8) 
Ceadaíodh Cead Pleanála, Cuid 8, do 5 Scéim i leith iomlán 25 aonad.   

• 2 Aonad ag Teachín an Mháistir Chuain, Dún Laoghaire. 

• 4 bhá ag Cóiríocht do Thaistealaithe Bóthar Ghleann na Muc 

• 12 Aonad ag Plás Seoirse, Dún Laoghaire. 

• 3 Aonad ag Bóthar an Teampaill, An Charraig Dhubh. 

• 4 Aonad ag Bóthar na Potaireachta, Dún Laoghaire. 

Scéim Deontais Oiriúnaithe Tithíochta (Úinéirí 
Tithe Príobháideacha) 
Deontas Oiriúnaithe Tithíochta – daoine faoi mhíchumas 
Íocadh 111 Deontas Oiriúnaithe Tithe den tsuim €888,631.00

Deontais Tithíochta Áiseanna Soghluaiseachta;
Íocadh 34 sa suim €169,968.32 

Cúnamh Tithíochta do Sheanóirí 
Íocadh 13 sa suim €65,394.00

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
Tugann an chomhairle faoi sheirbhísí i réimse na heaspa 
dídine de réir Phlean Gníomhaíochta Bhaile Átha Cliath i leith 
Creat Reachtúil do Dhaoine gan Dídean 2014-2016 ar ghlac 
an Chomhairle leis i Samhain 2013. Lean an Chomhairle lena 
socruithe le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le 
soláthar cóiríochta éigeandála do dhaoine gan dídean.

Mar thoradh ar an méadú atá ar líon na ndaoine aonaracha agus 
na dteaghlaigh atá gan dídean bhí méadú dá bharr ar sholáthar 
ar chóiríocht shealadach agus cóiríocht thacaithe in 2016 

In 2016, chuir an Chomhairle tithe ar fáil/chuir siad ar chumas 
124 teaghlach dídean a fháil: 

• fuair 6 theaghlach tithíocht le Forais Tithíochta Cheadaithe 

• fuair 19 teaghlach tithíocht as stoc tithíochta na Comhairle 
féin. 

• fuair 99 teaghlach cúnamh chun cóiríocht a fháil san earnáil 
phríobháideach ar cíos faoi Scéim HAP do Dhaoine gan 
Dídean.  

Seirbhísí Leasa Tithíochta 
Leanann Seirbhísí Leasa Tithíochta ag tairiscint seirbhisí 
tacaíochta do thionóntaí leochaileacha agus d' iarrthóirí le 
haghaidh tithíochta sóisialta. 

Seirbhísí Tacaíochta 
Cuireann Pobal Simon an tseirbhís Tacaíochta um Maireachtáil 
Neamhspleách (SLI) ar fáil do theaghlaigh atá ag dul ó bheith 
gan dídean go dtí ag maireachtáil go neamhspleách. Eisíodh 
100 tarchur SLI in 2016i leith teaghlaigh nua a bhog amach as 
cóiríocht do dhaoine gan dídean. 

Chuir Seirbhís Tacaíochta Cuairte HAIL tacaíocht ar fáil do 6 
theaghlach nua in 2016. 

Cuireadh tús le Seirbhís Tacaíochta Tionóntachta, atá á reáchtáil 
ag Focus Ireland, i Feabhra 2012. Cuirtear an tseirbhís ar fáil 
go príomha do theaghlaigh Tithíochta Sóisialta a mbíonn 
deacrachtaí acu lena gcuid tionóntachtaí. 

Iompraíocht Fhrithshóisialta in Eastáit na 
Comhairle 
Lean an Chomhairle lena beartas de bheith ag déileáil go 
cuimsitheach le cásanna iompraíochta frithshóisialta ina cuid 
eastát le linn 2016. 

Le linn na bliana rinneadh iomlán 95 cás d' iompraíocht 
frithshóisialta a fhiosrú agus a thabhairt chun críche. Is méadú 
30% é seo ar chásanna iompraíochta frithshóisialta i gcomparáid 
le 2015. 

D' oscail Clós na Cromleice go hoifigiúil i Samhain 2016 
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Cuireadh caingean dlí i bhfeidhm i gcás gurbh iomchuí é. 
Seirbheáladh Imeachtaí Fágála i gcás amháin agus fuarthas 2 
Ordú Eisiamh ón gCúirt Dúiche. 

Géilleadh 2 áitreabh in ionad caingean dlí. Eisíodh 10 Rabha 
Tionóntachta.

Chuir an Rannóg iarratasóirí tithíochta a raibh stair 
iompraíochta frithshóisialta acu faoi agallamh, agus ceadaíodh 
69% díobh le haghaidh tithíochta ina dhiaidh sin. 

D'f hiosraigh an Rannóg Leithdháilte 3 thuairisc eile núise/sarú 
tionóntachta a bhain le daoine scothaosta in 2016. Réitíodh gach 
clamhsán.

Tithíocht agus Liostaí Aistrithe 
Ag 31ú Nollaig 2016 bhí 4,991 iarratasóir measúnaithe a bheith 
i ngátar thacaíocht shóisialta tithíochta. Rinneadh áiteanna 
cónaithe a leithdháileadh ar 170 iarratasóir tithíochta in 2016. 
San áireamh anseo bhí 47 leithdháileadh go háiteanna cónaithe 
le Comhlachais Dheonacha Tithíochta, 6 leithdháileadh faoin 
Scéim Cóiríochta ar Cíos agus 121 leithdháileadh go stoc na 
Comhairle. Leithdáileadh aistrithe do 80 tionónta go cóiríocht 
mhalartach. San áireamh ansin bhí 8 n-aistriú ón Liosta Aistrithe 
Socraithe RAS, 34 aistriú RAS go RAS agus 17 aistriú go háiteanna 
cónaithe le nó faoi bhainistíocht Chomhlachais Dheonacha 
Tithíochta. 

Tá Córas Ligin Roghabhunaithe Ar Líne forbartha agus déanfar é 
a sheoladh go luath i 2017. 

Cíosanna Tithíochta 
Faoi Scéimeanna Cíosanna Difreálacha na Comhairle déantar 
cíosanna a ríomh ar bhonn theacht isteach reatha an 
teaghlaigh. Ní raibh aon ardú ar rátaí cíosanna difreálacha in 
2016 agus mhéadaigh an meánioncam cíosa sa seachtain ar 
réadmhaoin na Comhairle go €65.03 ag deireadh 2016, méadú 
de bheagnach 4% ar an mbliain roimhe sin. Cé go dtagann an 
méadú ar mheánchíosanna go pointe áirithe leis an gcor chun 
feabhais san eacnamaíocht, tharla sé chomh maith mar gheall 
ar an méadú a tháinig ar líon na ndaoine fásta as an gclann atá 
ina gcónaí sa bhaile. 

Méadaigh ioncam as cíosanna tithíochta na Comhairle de 4.5% 
ó €13.2m in 2015 go €13.8m in 2016.

Tithíocht Inacmhainne/ Scéimeanna Cíosa ar 
mhaithe le Ceannach 
In ainneoin na deacrachtaí leanúnacha sa mhargadh tithíochta 
díoladh ocht n-áitreabh inacmhainne le linn 2016.Díoladh na 

háitribh seo faoin Scéim Cíosa ar mhaithe le Ceannach a tugadh 
isteach i Samhain 2011 agus a thugann an deis d' áitritheoirí 
cíos a íoc ar feadh tréimhse suas go trí bliana agus an rogha a 
bheith ann ansin an réadmhaoin a fháil faoin Scéim Tithíochta 
Inacmhainne ar phraghas lascainithe lúide 80% den cíos atá 
íoctha. Tá an Tithíocht Inacmhainne ar fad díolta anois. 

Cuid V – Straitéis Tithíochta 
Rinneadh 11 Comhaontú Cuid V san iomlán in 2016 de bhun 
forálacha de Chuid V den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 
(arna leasú) agus an tAcht um Athghiniúint Uirbeach agus 
Tithíocht 2015agus tá sé d' acmhainn acu 145 aonad tithíochta 
sóisialta a chur ar fáil. 

Rinneadh dul chun cinn leis an idirbheartaíocht faoi 23 forbairt 
eile a bhfuil sé d' acmhainn acu 114 aonad tithíochta a chur ar fáil. 
Tá téarmaí comhaontaithe socraithe i 6 thionscadal díobh agus 
faoi réir comhaontú foirmiúil, a thabharfar chun críche in 2017. 

Cé nár tugadh aon aonad tithíochta sóisialta ar láimh don 
Chomhairle in 2016 táthar ag súil go dtabharfar suas le 170 
aonad ar láimh in 2017 mar thoradh ar Chomhaontuithe atá 
déanta. 

Scéim Iasachta chun Teach a Cheannach 
Tá Scéim Iasachta chun Teach a Cheannach á tairiscint ag 
an gComhairle inar féidir le hiarratasóirí inghlactha cáiliú 
le haghaidh mhaoiniú morgáiste suas le 97% de chostas na 
réadmhaoine go dtí uasmhéid €200,000. In 2016 ceadaíodh 
iasacht amháin Cheannach Tí chun réadmhaoin a cheannach a 
bhí ar léas faoin Scéim Cíosa ar mhaithe Ceannach. Ceadaíodh 
dhá iasacht Cheannach Tí in 2016 i leith iarratas faoi Scéim 
Ceannaigh Incrimintigh do Thionóntaí agus ceadaíodh dhá 
Iasacht Cheannach Tí in 2016 chun iasachtaí reatha Scéim 
Comh-úinéireachta a thiontú.

Teach Bhaile an Róistigh Céim 2 a d' oscail go hoifigiúil i nDeireadh Fómhair 2016 
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Sealbhú Tithíochta 
Faoi Chlár Infheistíochta Caipitil um Tithíocht na Roinne 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil tá sealbhú 
réadmhaoine ar cheann de na modhanna chun aonaid 
thithíochta sóisialta a chur ar fáil. Shealbhaigh an Chomhairle 
20 aonad cónaithe i leith tithíochta sóisialta in 2016. 

Scéimeanna Deonacha Tithíochta  
Cuireadh maoiniú ar fáil le linn 2016 trí Chlár 2016 Scéim 
Chúnamh Caipitil (CAS) i leith soláthar 22 aonad cóiríochta do 
dhaoine i gcatagóirí áirithe riachtanais tithíochta (gan dídean, 
sean agus faoi mhíchumas)  

An Grúpa Stiúrtha um Tithíocht agus Míchumas 
Bhí ceithre chruinniú ag an nGrúpa Stiúrtha, ar a bhfuil 
ionadaithe ón Roinn Tithíochta, an FSS, ceithre Earnáil 
Mhíchumais agus Forais Tithíochta Faofa, in 2016. 

Cuireadh figiúirí Riachtanas Éiritheach, ag teacht leis an bplean 
straitéiseach do limistéar dlr, faoi bhráid na Roinne i Meitheamh 
2016. Cuireadh aiseolas agus tuairimí chuig an Roinn chomh 
maith, faoi na Dréacht Treoirlínte Náisiúnta don Phróiseas 
Measúnachta agus Leithdháilte i leith Sholáthar Tithíochta do 
dhaoine faoi mhíchumas. 

Cóiríocht don Lucht Taistil 2016 
Réitíodh dearadh mionsonrach le suíomh 4 bhuan bhá staid a 
thógáil ag Bóthar Ghleann na Muc. Tá an suíomh seo aitheanta 
sa Chlár Cóiríochta do Thaistealaithe 2014-2018. Ag teacht 
le Cuid 8, Airteagal 81 de Rialacháin Pleanála agus Forbartha 
cuireadh an moladh amach ar chomhairliúchán poiblí go luath 
in Aibreán 2016 agus ceadaíodh an scéim in Iúil 2016. Táthar ag 
súil go mbeidh sé críochnaithe i Ráithe 3 de 2017. 

Tháinig an Coiste Comhairleach um Chóiríocht do Thaistealaithe 
(LTACC) le chéile sé uair le linn 2016.  

Ghlac an Chomhairle leis an gClár Cóiríochta do Thaistealaithe 
2014-2018, lena n-áirítear measúnú riachtanas, in Eanáir 2014, 
i ndiaidh thréimhse comhairliúcháin phoiblí agus rinneadh 
athbhreithniú ar an gclár in 2016. 

Rinneadh dhá aonad ag Páirc N. Louise, Grúpscéim Tithíochta 
na Carraige Duibhe, a athchóiriú agus a athligean. Rinneadh 
dhá aonad leis ag Láithreán Staid Pháirc Bhaile an Bhóthair a 
athchóiriú agus a athligean in 2016.

Rinneadh clár mionoibreacha cothabhála pleanáilte ar 
shainthíthíocht do Thaistealaithe.   

Sábháilteacht Tine – Cóiríocht do Thaistealaithe 
Réitigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
bileoga Sábháilteachta Tine a dháileadh ar na tionóntaí ar fad 
i sainchóiríocht do Thaistealaithe le linn 2016. Rinne Briogáid 
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath Iniúchadh Shábháilteacht Tine ar 
gach suíomh in 2016 agus bíonn an Chomhairle i dteagmháil 
go rialta le Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath i dtaobh 
Shábháilteacht Tine i Sainchóiríocht do Thaistealaithe. 

Tá na céimeanna seo leanas tógtha i dtaobh shábháilteacht tine: 

• Scríobhadh ag tionóntaí chun saincheisteanna a ardaíodh 
san iniúchadh dóiteáin a aibhsiú 

• Rinneadh tairiscint d' áitritheoirí gach carbhán/aonad i 
limistéar riaracháin na Comhairle pluid dóiteáin, Aláram CO2 
agus Brathadóir deataigh a fheistiú. 

• Rinne Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath socruithe le 
traenáil feasachta dóiteáin a chur ar siúl faoi dhó in 2016. 

Cothabháil ar Stoc Tithíochta Údaráis Áitiúil 
Fuarthas iomlán 5,514 iarratas cothabhála in 2016. 

Tá staid stoc tithíochta na Comhairle ag feabhsú leis agus tá 
roinnt aonad nua d' ardchaighdeán curtha leis an stoc reatha. 

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos 
Cuireadh tús leis an Scéim um Chóiríocht ar Cíos i gComhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin i Lúnasa 2006. Ba é líon na 
dtionóntaí a bhí le tiarnaí talún príobháideacha agus a d' aistrigh 
chuig an Scéim ar 31 Nollaig 2016 ná 368 agus líon na dtionóntaí 
deonacha a d' aistrigh chuig an Scéim ar 31 Nollaig ná 182. 

Forfheidhmiú na gcaighdeán íosta in áitribh 
phríobháideacha tithíochta ar cíos faoi na 
Rialacháin Tithíochta 2008(Caighdeáin do 
Thithe Ar Cíos) agus Rialacháin Leasaithe 2009 
Seo a leanas na staitisticí le haghaidh 2016: 

• Rinneadh 448 cigireacht ar fad le linn 2016 

• As na 448 cigireacht a rinneadh fuarthas go raibh 265 
nár shásaigh na ceanglais agus bhí 8 gcinn a shásaigh na 
ceanglais ar an gcéad cuairt. 

• Fógraí Forfheidhmiúcháin a sheirbheáladh – eisíodh 351 fógra 
neamhfhoirmiúil deisiúcháin in 2016 

• Seirbheáladh 8 bhFógra Feabhsúcháin in 2016 

• Seirbheáladh 4 Fhógra Toirmisc

• Níor ghlacadh aon Chaingean Dlí 

Teach Chluain Tiobrad 4 Aonad 
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An Roinn Bonneagair agus Athraithe Aeráide  
Cuimsíonn an Stiúrthóireacht Bonneagair agus Athraithe Aeráide raon leathan 
seirbhísí do shaoránaigh agus do chuairteoirí chun comhshaol ar ardchaighdeán agus 
fearann poiblí ar ardchaighdeán a chur ar fáil. 

Is iad na croísheirbhísí: 

Comhshaol
In 2015 ghlac an Chomhairle lena Plean Bainistithe Bruscair don 
tréimhse trí bliana 2015-2017. 

Sa phlean sonraítear spriocanna agus cuspóirí chun dul i ngleic 
le fadhb an truaillithe bruscair agus féachann sé le feabhsúcháin 
inchainníochtaithe a bhaint amach i leith bruscar a chosc.

Le linn 2016 lean Maoir Bhruscair na Comhairle ag forfheidhmiú 
na reachtaíochta ábhartha lena n-áirítear na Fodhlíthe Bruscair. 
Eisíodh 367 fíneáil bruscair le linn na bliana 

Lean Maor Madraí na Comhairle ag forfheidhmiú na 
reachtaíochta faoi Rialú Madraí le linn na bliana. 

Tógadh isteach 80 madra ar fad i bpóna na Comhairle in 2016 

Leanadh le clár leanúnach bainte graffiti le linn 2016 inar 
glanadh 6,855 m2de ghraffiti le linn na bliana. 

Ghlac 40 grúpa idir Grúpaí Áitritheoirí, Coistí Bailte Slachtmhara 
agus Grupaí Bainistithe Eastát páirt i gcomórtas na gCeantar 
Slachtmhar in 2016. An Seanchill a bhuaigh an mórdhuais. 

Bhí 32 scoil páirteach sa chomórtas do Scoileanna Slachtmhara 
in 2016. Rinne an tOifigeach Feasachta Comhshaoil an clár 
Scoileanna Glasa a bhainistiú agus tá brat glas ag 97 scoil. 

Tugadh 52 carr Dóite/Tréigthe chun bealaigh in 2016

Tógadh 29 Capall isteach sa phóna le linn 2016. 

Bainistiú Réadmhaoine 
Déanann Rannóg bainistithe réadmhaoine na Comhairle tailte 
agus réadmhaoin leis an gComhairle a bhainistiú agus déanann 
sé an Clár Leasa Réadmhaoine agus an cartlann a fhorbairt agus 
a riaradh. 

Tá an Rannóg freagrach as ionrachas na nósanna imeachta i 
bpróisis éadála, diúscartha, orduithe ceannaigh éigeantaigh, 
litreacha toilithe agus léasaithe, a chinntiú. Déanann an 
Rannóg seo achtú ar fhreagrachtaí na Comhairle faoin Acht um 

Radharc ón Aer ar Scéim Fheabhsúcháin Bhóthar na Potaireachta 
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Láithreáin Thréigthe 1990 agus tugann sí freagraí oifigiúla ar 
fhiosruithe inmheánacha agus poiblí faoi úinéireacht talún. 

Faoi láthair tá 28 ligean sealadach/léasú tráchtála á n-oibriú 
ag an Rannóg agus uathu sin fuair an Chomhairle ioncam de 
€266,000 in 2016.

Mar chuid de fhreagrachtaí na Comhairle faoin Acht um 
Láithreáin Thréigthe 1990 coinníonn an Chomhairle Clár na 
Láithreán Tréigthe, déanann sí cigireachtaí oifigiúla láithreáin 
a chomhordú, eisíonn sí fógraí agus muirir tobhaigh i leith 
láithreán a meastar a bheith tréigthe. 

In 2016 fuair an Chomhairle ioncam €46,900 ó mhuirir 
thobhaigh a gearradh ar láithreáin thréigthe. In

2016 bhí 10 réadmhaoin ar Chlár na Láithreán Tréigthe, ar 
réadmhaoin chónaithe iad ar fad. 

Oifig na dTionscadal Caipitil 
Seo a leanas na Mórthionscadail/Scéimeanna Caipitil atá á 
ndearadh/á dtógáil nó a chríochnaigh an Chomhairle le gairid 
agus atá á maoiniú ag Tobhaigh/Deontais na Roinne:

Scéimeanna á dtógáil/críochnaithe: 
• Bóthar Ceangail Bhaile na Lobhar agus Athchumrú ar an 

Timpeallán (críochnaithe Márta 2016). 

• Carrchlós Shráidbhaile Charraig an tSionnaigh (tógáil 
tosaithe i Samhain 2016) 

• Athchóiriú Leabharlann Chábán tSíle (críochnaithe) 

• Campas Cathartha Samuel Beckett Céim 1 (críochnaithe 
Meitheamh 2016). 

• Páirc na Carraige Duibhe Céim 1 (críochnaithe). 

• Oidhreacht Pháirc Mharlaí – Clós Céim 2 (críochnaithe). 

• Halla Spóirt Laistigh Sheanchill – Bóthar Uí Chuinn 
(críochnaithe Aibreán 2016). 

• Na Miotail, Dún Laoghaire Céim 2. 

Scéimeanna ag Céim Mhionsonrach Dearaidh:
• M50 Acomhal 14 Bóthar Ceangail. 

• Bóthar an Ghleann Dhuibh/Bóthar Ghráinseach an Araltaigh 

• Folcadáin Dhún Laoghaire 

• Scéim Fheabhsúchán Tráchta Shráidbhaile Bhaile na Manach 
agus an Fhearainn Phoiblí 

• Pailliún Leadóige Pháirc Chnoc an Fhuaráin 

• Cosaint Chósta Lána na Coirre Baine. 

Scéimeanna ag Céim Dearaidh: 
• N11- Bóthar Ghleann an Draoi 

• Bóthar na Raithní Móire go Bóthar Ceangail Dhroim Mháirtín 

• Gleann na Brídeoige go Rotharbhealach agus cosán 
Sheanchill. 

• Bóthar Ghleann na Muc – Scéim Fheabhsúcháin Acomhal 
Golden Ball. 

• Scéim Bhainistithe Tráchta Bhóthar Bhaile Uí Bhraonáin 

• Linn Ghleann Alban 

Bóthar Ceangail Bhaile na Lobhar 
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An Rannóg um Phleanáil Iompair 
Rinne an Rannóg um Phleanáil Iompair an obair seo leanas in 
2016: 

• Tuairisciú ar 1,084 iarratas pleanála 

• Reáchtáladh thart ar 300 comhairliúchán réamh-phleanála 
agus comhlíonta le hailtirí, innealtóirí agus lucht pleanála ar 
mhaithe le dul chun cinn iarratais phleanála agus forbartha 
a éascú. 

• Tuairisciú ar 8 n-iarratas Cuid 8 

• Tuairisciú ar Achomhairc Bhord Pleanála 

• Ionchur Iompair inDréachtphlean Forbartha an Chontae, 
i mBainistiú Forbartha Pleanála SDZ Choill na Silíní, i 
gCreatphlean Uirbeach Stigh Lorgan agus i réamhiarratais 
Cuid 8. 

Bainistiú Dramhaíola 

An tAonad Forfheidhmiúcháin 
Déanann an tAonad Forfheidhmiúcháin monatóireacht agus 
forfheidhmiú ar ghéilleadh le Rialacháin maidir le (a) bainistiú 
dramhaíola (b) truailliú aer agus (c) truailliú torainn.    

San áireamh sna réimsí gníomhaíochta tosaíochta do 2016 bhí: 

• Fiosrúcháin, measúnú agus clabhsúir ar chlamhsáin a 
logáladh ar chóras CRM na Comhairle. 

• Fiosrúchán agus roghanna leasúcháin a aithint faoi iardumpa 
Bardasach Bré, atá suite ar an teorainn idir Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Rath an Dúin agus Comhairle Contae Chill 
Mhantáin. 

SCEIDEAL 1 – 2016

Saoráidí Cláraithe/Ceadúnais Eisithe 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce 

484

3
Cigireachtaí 

Forfheidhmiú Comhshaoil             787
Clamhsáin Faighte 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce Dromchla 

Truailliú Uisce                                   

279

12

73
Gníomhartha Forfheidhmiúcháin 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce

 
84

66

Cosaint Shibhialta agus Seirbhís Dóiteáin 
Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Chosaint 
Shibhialta ar fáil do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an 
Dúin. In 2016 an sciar den chostas a thit ar Dhún Laoghaire-Rath 
an Dúin ná €147,116. Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath an tSeirbhís Dóiteáin i nDún Laoghaire-Rath an Dúin ar 
fáil chomh maith de bhua comhaontaithe faoi Alt 59 den Acht 
Rialtais Áitiúil 1955. 

Tionscadal á Mhaoiniú ag NAPN (Líonra Cosanta 
Údarás Áitiúil)
Le linn Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2016 tairgeadh 
dhá shraith cheardlann CUIR STOP LE CUR AMÚ BIA do ghrúpaí 
áitritheoirí, le ceardlann amháin ag tarlú in Oirthear an Chontae 
agus ceann eile san Iarthar. Ghlac thart ar 40 áitritheoir, 
ag déanamh ionadaíochta ar 15-20 grúpa pobail, páirt sna 
ceardlanna 4 x 90 nóiméad inar fhoghlaim siad faoi chur 
amú bia trí shraith cur i láthair agus díospóireachtaí. Thug na 
rannpháirtithe leis faoi shraith gníomhartha cosanta cur amú 
bia ina gcuid tithe féin agus thuairisc siad don ghrúpa faoi mar 
ar éirigh leo. Chuidigh na rannpháirtithe leis le féilire CUIR STOP 
LE CUR AMÚ BIA a chruthú trí mholtaí a dhéanamh a bhí ag 
teacht óna dtaithí féin. Réitíodh 20,000 féilire agus scaipeadh 
iad via grúpaí pobail agus scoileanna agus cuireadh ar fáil iad 
i líonra na leabharlanna agus ag cúntair phoiblí i nDún Droma 
agus i Halla an Chontae. Tá sraith ceardlann leantach beartaithe 
i 2017 a bheidh ag tarlú i 5 nó 6 phobal áitiúil chun cuidiú leis 
an teachtaireacht a scaipeadh agus leis an eolas atá sna féilirí a 
threisiú. 

Gradaim EnviroCom 2016 
Tá cáil ar na Gradaim seo, atá anois deich mbliana ar bun, agus 
atá á gcomhóstáil ag Comhlachas Dhún Laoghaire-Rath an 
Dúin agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin, as 
sármhaitheas agus nuálaíocht comhshaoil i measc eagraíochtaí 
atá ag feidhmiú sa Chontae, a aibhsiú, beag beann ar a méid nó 
a earnáil. 

Rinne an tOifigeach Gnó Glas ionadaíocht ar son na Comhairle 
ar an gcoiste eagraithe agus ar an bpainéal moltóirí le haghaidh 
na nGradam. 

Tháinig na craobh-iomaitheoirí i mbliana as earnálacha 
a bhí an-éagsúil, cosúil le fáilteachas, cúram sláinte, 
baincéireacht, miondíolaíocht, tógáil, trádálaíthe aonair agus 
sainchomhairleoireacht. Seachas an Chomhairle, i measc 
na n-urraithe catagóire eile bhí Repak Teo, Amgen, Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, agus an Ghníomhaireacht 
um Chosaint Comhshaoil. Rinne Óstán Royal Marine urraíocht 
ar an bhfáilteachas agus bhí Grúpa Nuachtán The Dublin People 
ina chomhpháirtí meáin.  

Bhí aon bhuaiteoir déag ar fad ann as roinnt catagóirí difriúla. 
Tá tuilleadh eolais ag http://www.dlrcoco.ie/en/news/general-
news/finalists-2016-envirocom-awards-announced

Dean Eaton, agus Gradam 2016 Sármhaitheas in L.G. á fháil aige le Ian Talbot, 
Comhlachais na hÉireann, an tAire Damien English TD, Martin Tobin, ERD (Clár 
Athchúrsála na hEorpa) agus Comhairleoir Ossian Smyth.
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Clár €coMerit 
Seoladh Clár €coMerit in 2008 agus tá sé deartha le cuidiú le 
gnóthaí (Fiontair Bheaga &Mheánmhéide go príomha) chun 
coigiltis a dhéanamh maidir le fuinneamh, costas dramhaíola 
agus uisce agus san am céanna a bheith ag éirí `ní os glaise' . Tá 
sé á reáchtáil ag comhpháirtíocht Údarás Áitiúil, (lena n-áirítear 
Comhairle Contae dlr) Oifig Réigiúnach an Oirthir agus Lártíre 
Bainistithe Dramhaíola, €concertive agus an Gníomhaireacht 
um Chosaint Comhshaoil. Baineann rannpháirtithe aitheantas 
amach as a bhfuil á dhéanamh acu ar son an chomhshaoil 
trí theastas €coMerit a bheith bronnta orthu agus déantar 
athbhreithniú air gach bliain lena chinntiú go leanann 
feabhsúcháin chomhshaoil ag tarlú. 

Go dáta tá tacaíocht faighte ag 121 cuideachta chun teastas 
€coMerit a fháil. Ar an meán tá coigilteas bliantúil de €5,683 ar 
chostas fuinnimh, uisce agus dramhaíola déanta ag sealbhóirí 
teastas bunaithe ar an bhfeabhsúchán i mBliain 1 amháin. Ina 
dhiaidh sin tá meán-laghduithe bliain ar bhliain ar astuithe 
carbóin de 9.4% fógartha ag sealbhóirí teastas €coMerit Ó 
seoladh scéim deontas SEAI “Pobail Níor Fearr Fuinnimh” in 2012 
tá iarratais ar dheontais déanta ag an gClár €coMerit gach bliain 
ar son Sealbhóirí teastas. 

Go dáta tá rochtain faighte ag cuideachtaí €coMerit chuig 
maoiniú deontais SEAI de €992,446 i leith 48 tionscadal 
choigilteas fuinnimh difriúla. 

Ionaid Athchúrsála 
Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin 
Tugadh 7,848 tonna d' ábhar in-athchúrsáilte chuig Páirc 
Athchúrsála Bhaile Uí Ógain in 2016. 

Ionad Athchúrsála Pháirc Éidin 
Tugadh 454 tonna d' ábhar in-athchúrsáilte chuig Ionad 
Athchúrsála Pháirc Éidin in 2016.

Ionad Athchúrsála Sheangánach 
Tugadh 229 tonna d' ábhar in-athchúrsáilte chuig Ionad 
Athchúrsála Sheangánach in 2016. 

Ionaid Fág Anseo 
Cuireann an Chomhairle 37 ionad ar fáil. Fágadh iomlán 2.214 
tonna d' ábhar in-athchúrsáilte sna hionaid le linn na bliana. 

Bronnadh “Gradam Ionad Fág Anseo na Bliana” ar Pháirc Athchúrsála Bhaile 
Uí Ógáin, ag Gradaim Bhliantúla Pakman 2016. Sa phictiúr tá an tAire Denis 
Naughten, T.D., Seamus Moran, dlrcc, Derek Turner, Athchúrsáil Thorntons agus 
Caroline Walsh ó Chomhlachas Dramhaíola Éireann. 

An Cathaoirleach, Comhairleoir Cormac Devlin ag bronnadh Teastas Eco-Merit ar 
Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 
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Zón Fhorbairt Straitéiseach Choill na 
Silíní (SDZ)
Tá Foireann thiomnaithe Thionscadal Choill na Silíní (Foireann 
Ghníomhaireacht Forbartha an Tionscadail – DAPT)curtha ar 
bun chun na disciplíní ar fad – pleanáil, bóithre, innealtóireacht 
shibhialta agus tírdhreachadh – a chlúdú chun Zón Fhorbairt 
Straitéiseach Choill na Silíní a chur chun cinn. In 2016 tugadh 
cead pleanála le haghaidh thart ar 4.1km de bhóthar nua agus 
thart ar 1.3km d'o ibreacha ar bhóithre atá ann cheana ina 
n-áirítear athchumrú ar an timpeallán mór ar Bhóthar Ceangail 
Wyattville go h-acomhal le soilse.

Tugadh cead leis le haghaidh Páirceanna an Tullaigh, Beckett 
agus Ticknick. Cuireann Páirc an Tullaigh páirc atá iomráiteach, 
ar ardchaighdeán, sainiúil, de thart ar 9ha ar fáil agus tá Páirc 
Beckett, ar scála níos lú de thart ar 5ha, ina mórpháirc áitiúil 
agus cuireann Páirc Ticknick páirceanna spóirt faoi fhéar ar fáil 
chomh maith le saoráidí coimhdeacha. Cuireadh tús leis an obair 
suímh chun an bóthar a thógail go déanach in 2016. 

Tugadh cead le haghaidh shuiteáil gáis os cionn talún in 2016 
chun tacú le forbairt Pháirc na Silíní. 

Fuarthas cead leis le haghaidh cuid de Bhóthar Ghleann an Draoi 
(cuid den bhóthar go bhfuil Q-P3 air) in 2016.

Tosaíodh ar thaispeántas poiblí Cuid 8 d' acomhal nua le soilse, 
ar a dtugtar ` Q'  leis an N11. 

Chuaigh an obair ar aghaidh ar an gCreatphlean d'F horbairt Lár 
Bhaile Foirme Uirbí (UFDF) i gcomhoibriú leis na húinéirí talún 
bainteacha. Is réamhriachtanas é go réiteofaí an UFDF sular 
féidir iarratas pleanála a cheadú do Lár an Bhaile.

Osclaíodh Acomhal Ascaill Choill na Silíní/Síneadh Ascaill Choill 
na Silíní in Aibreán 2016 chun rochtain le haghaidh busanna 
chuig Páirc Gnó Choill na Silíní, agus rochtain chuig páirceáil 
íoctha ar an mbóthar poiblí, a éascú. 

Rinneadh dul chun cinn le meastachán chostas bonneagar agus 
roghanna maoinithe chun an Bonneagar le tacú le SDZ a chur 

ar fáil, lena n-áirítear iarratas ar Mhaoiniú Gníomhachtaithe 
um Bonneagar Tithíochta Áitiúla an Rialtais (LIHAF) agus Scéim 
Ranníocaíocht Forbartha Ailt 48 Choill na Silíní. 

Oibríonn Foireann Tionscadail Ghníomhaireacht Forbartha 
Choill na Silíní go dlúth leis na páirtithe leasmhara ar fad, 
lena n-áirítear úinéirí talún, gealltóirí agus gníomhaireachta 
reachtúla, comhaltaí tofa agus Ranna Rialtais, an Oifig Sholáthar 
Tithíochta nuabhunaithe laistigh den Roinn Tithíochta, Pleanála, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil san áireamh. 

Rinne an tAcht Pleanála agus Forbartha (Leasú) 2015 cuíchóiriú 
ar an meicníocht do rialtais áitiúla chun Scéim pleanála a leasú 
leis an mBord Pleanála agus in 2016 chuaigh DAPT chun cinn le 
réiteach roinnt leasuithe don Scéim Pleanála. 

Athrú Aeráide 
In 2016, cheadaigh an Chomhairle agus shínigh an Cathaoirleach 
Cúnant na Maor i leith Athrú Aeráide agus Fuinnimh. Ina 
theannta sin réitíodh tuarascáil Anailíse ar Éileamh ar 
Fhuinneamh Spásúil do Chontae dlr agus réitíodh Straitéis i 
dtreo Pleananna Gníomhaíochta Athrú Aeráide do cheithre 
Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath agus ghlac an Chomhairle leis 
an Straitéis. 

Cuideachta Chuan Dhún Laoghaire 
Le linn 2016 chuaigh an Grúpa Aistrithe, a bunaíodh chun 
bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas aistrithe ar rialachas 
Chuan Dhún Laoghaire, ar aghaidh lena chuid oibre. Ceapadh 
comhairleoirí chun tuarascáil dícheall cuí a réiteach agus 
críochnaíodh é in 2016. An chéad chéim eile ná le tabhairt faoi 
mheasúnú riosca iomlán ar mhaithe le teacht ar na roghanna is 
fearr ó thaobh na Comhairle de. 

Radharc ón Aer de SDZ Choill na Silíní 
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An Roinn Seirbhísí Dlí  
Cuireann an Roinn Seirbhísí Dlí, mar sheirbhís inmheánach, seirbhís ardchaighdeáin, 
ríthábháchtach dlí ar fáil don Chomhairle, do gach Roinn den Chomhairle, agus do 
Chomhlachtaí atá cleamhnaithe leis an gComhairle. Tá saineolas suntasach ag an 
Roinn i ngach réimse dlí, cleachtas agus riar Rialtais Áitiúil
Cuimsíonn an tseirbhís atá á cur ar fáil réimsí mar: 

• Forfheidhmiú agus Bainistiú Cóid Dlíthíochta agus 
saincheisteanna ag eascairt as. 

• Idirbhearta agus Tíolacadh 

• Comhairle Dlí le haghaidh na Comhairle agus na 
Bainistíochta 

• Athbhreithniú Breithiúnach 

• Fiosrúcháin Phoiblí 

• Rialachas Corparáideach agus saincheisteanna bainteacha 

• Ceannach Éigeantach, Eadráin agus Idirbheartaíocht 

• Rialachas Rialtais Áitiúil 

Éilíonn obair na Roinne go gcoinneodh baill foirne dlúth-naisc 
le client-ranna agus go n-oibreodh siad mar chuid d' fhoirne 
le hoifigigh na Ranna sin ar fhorbairt beartas, prótacal agus 
tionscadal a mbíonn idir lámha ag an gComhairle. Bíonn an 
fhoireann sa Roinn i dteagmháil, chomh maith, thar cheann 
an chliaint le Ranna Rialtais, le Seirbhís na gCúirteanna, leis an 
Údarás Chlárúchán Maoine agus le haturnaetha, abhcóidí agus 
sainchomhairleoirí iomadúla eile. 

Agus seirbhísí dlí á gcur ar fáil féachann an Roinn lena 
hualach oibre a bhainistiú ar bhealach cosúil mar a dhéanfaí i 
gcleachtadh príobháideach Dlíodóra a bheadh ar chomh-mhéid. 

Déanann an fhoireann na cóid a phróiseáil agus a bhainistiú 
agus feidhm á bhaint acu as an gcóras bainistithe cás is nua-
aimseartha.

Bíonn an fhoireann i mbun oiliúint forbartha gairme, ghairmiúil 
agus pearsanta trí thagairt do chuspóirí Phlean Corparáideach 
na Comhairle agus Phlean Fhoireann PMDS na Roinne. 

Kish le hEalaíontóir Damien Flood –Taispeántas LexIcon Clár Chomóradh Céad Bliain 1916 

Fuair LexIcon dlr Gradam RIBA i leith Barr Feabhais Idirnáisiúnta. Griangraf le Dennis 
Gilbert
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An Roinn Seirbhísí Bardasacha 
An Rannóg Seirbhísí Uisce 
Tá an Rannóg Seirbhísí Uisce freagrach as an líonra uisce 
dromchla sa chontae a bhainistiú. Déantar an t-uisce dromchla 
a bhailiú agus ansin é a scaoileadh isteach sna haibhneacha in 
aice lámha nó amach sa bhfarraige. 

Déanann an Rannóg monatóireacht leis ar an riosca tuile sa 
chontae ar bhonn laethúil agus cuireann sé an Fhoireann 
Bainistithe Tuilte agus na Foirne Oibríochtaí i mbun gnímh 
roinnt mhaith uaireanta gach bliain nuair a eisíonn Met Éireann 
foláirimh drochaimsire. 

Léiríonn na gníomhaíochtaí seo leanas an dul chun cinn 
maith a rinne an Rannóg Seirbhísí Uisce le linn 2016 chun a 
Sprioc Corparáideach a bhaint amach, i.e. le minicíocht tuilte a 
íoslaghdú.

Bainistiú Riosca Tuilte 
Cuireann an Rannóg Seirbhísí Uisce chun cinn, ina theannta 
sin, Scéimeanna Faoisimh ó Thuilte i gcomhpháirt le hOifig 
na nOibreacha Poiblí (OPW) arb é an foras a dtiteann an 
príomhdhualgas air as dobharthuilte agus as clár pleanáilte 
tosaíochta d'o ibreacha indéanta a fhorbairt. 

In 2016, críochnaíodh na Tionscadail Bhainistithe Riosca Tuilte 
seo leanas: 

• Uasghradú SciathCosanta Radharc na Deargaile 

• Uasghrádú Sciath Cosanta Sheanbhóthar Bhaile Átha Cliath 

• Oibreacha Faoisimh Pháirc Loreto 

Críochnaíodh staidéir fhéidearthachta in 2016 i leith na 
dtionscadal seo leanas:  

• Staidéar Féidearthachta Stóráil Tuilte Pháirc Mharlaí

• Uasghrádú Sciath Cosanta Ard Glais agus Staidéar Stórála 

Tá an Roinn Seirbhísí Uisce ag obair go dlúth leis an OPW ar 
réiteach an ECFRAM (Measúnú agus Bainistiú Riosca Tuilte an 
Dobharcheantair Thoir) maidir le dréachtmhapaí tuilte agus 
pleananna agus na staideanna comhairliúcháin phoiblí. 

Tiocfar chun cinn leis na Scéimeanna Bainistithe Riosca Tuilte 
seo leanas in 2017:

• Stóráil Tuilte Pháirc Chill Bheagóide – Dearadh agus 
Comhairliúchán 

• Stóráil Tuilte Pháirc Ghleann Abhann - Anailís Mhionsonrach 
agus Dearadh 

• Stóráil Tuilte Pháirc Mharlaí - Measúnú Eiceolaíochta

• Stóráil Tuilte Pháirc Chábán tSíle - Anailís agus Dearadh 

• Measúnú Stóráil Tuilte Pháirc Áth an Ghainimh 

• Staidéar Stórail Tuilte Pháirc Chnoc na Raithní 

• Suiteáil Cheamara Scéithe 

Cosaint Cósta 
Tagann feidhmiú Staidéar Straitéis Chósta faoi chúram na 
Ranna Seirbhísí Uisce, chomh maith. I measc na n-oibreacha atá 
beartaithe in 2017 tá suiteáil stáisiún monatóireachta cósta ag 
príomháiteanna ar feadh Aillte Sheangánach. 

Tá móroibreacha cósta beartaithe chun céimeanna rochtana 
Lána na Coirre Báine a bhuntacú agus a athchóiriú agus chun na 
haillte atá fíor-chóngarach a chosaint. Tá na hoibreacha ceaptha 
tosú in 2017 faoi réir aontú an úinéara talún.  

D' oscail Campas Cathartha Samuel Beckett ar 8 Meitheamh 2016
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Rialú Thruailliú Uisce 
An príomh-fheidhm atá ag an Rannóg um Rialú Thruailliú Uisce 
(WPCS) ná le caighdeán uisce sna dobharlaigh sa chontae 
a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. Éilíonn an Creat-
treoir Uisce go mbeadh stádas maith éiceolaíochta ag gach 
dobharlach in Éirinn faoi 2021. Chuige sin tá WPCS gafa leis na 
gníomhartha seo leanas atá ag cur leis an Sprioc Corparáideach 
le ceangaltais an Chreat-treoir Uisce a bhaint amach. 

• Suirbhéanna ar mhí-cheangail 

• Ceadúnú dhoirteadh eisiltigh trádála 

• Fiosrú faoi tharluithe thruailliú uisce

• Sampláil uisce abhann ar gach sruthán sa chontae. 

• Monatóireacht ar obair thógála chun truailliú uisce a 
choinneáil faoi smacht 

• Measúnachtaí i leith srutháin sa chontae a fhiosrú. 

• Cigireachtaí ar chórais chóireála dramhuisce tí agus feirme 

Rannóg Seirbhísí 
Déanann an Rannóg Seirbhísí Uisce na córais uisce phoiblí agus 
séarachais sa chontae a bhainistiú agus a chothabháil faoi 
Chomhaontú Seirbhíse le hUisce Éireann agus ag teacht leis an 
bPlean Bliantúil Seirbhíse.  Áirítear leis sa Chomhaontú Seirbhíse 
go gcuidíonn foireann Sheirbhísí Uisce dlr le hUisce Éireann 
chun an bonneagar don todhchaí a phleanáil, ar chomhchuid 
riachtanach í chun an Sprioc Corparáideach a bhaint amach i.e, 
an soláthar tithíocht a mhéadú agus na deiseanna fostaíochta 
sa Chontae a leathnú.  

An Rannóg Seirbhísí Iompair 

Áirítear iad seo i measc 
phríomhghníomhaíochtaí na Rannóige Tráchta 
agus Sábháilteachta ar Bhóithre: 
• Dearadh, tógáil agus uasghrádú líonra bóithre na Comhairle, 

feabhsúcháin ar acomhail agus bainistiú tráchta. 

• Bainistiú an chórais soilse tráchta (SCATS) 

• Comharthaíocht & Líneáil Reachtúil a sholáthar 

• Áiseanna do choisithe agus do rothaithe a sholáthar agus 
a uasghrádú ar fud an Chontae agus feabhas a chur ar 
áiseanna d' úsáideoirí bóthair atá ar laghdú gluaiseachta agus 
faoi mhíchumas. 

• Measúnú ar iarratais pleanála ag leibhéal áitiúil agus 
rannpháirtíocht réitithe i bpleananna Áitiúla agus Náisiúnta 
araon m.sh. Plean Forbartha an Chontae agus Straitéis 
Iompar Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

• Cur chun cinn ar rothaíocht agus ar thaisteal inbhuanaithe

• Bearta Sábháilteachta Bóthair agus Fiosrú & Cosc ar 
Thimpistí (AIP). 

• Oideachas faoi Shábháilteacht Bóthar agus oibriú na 
Seirbhíse Maor Scoile. 

• Soláthar céimeanna Tosaíochta do Bhusanna/Stopanna Bus/
Eolas Fíor-Ama do Phaisinéirí 

Ní bheadh na gníomhaíochtaí seo indéanta murach 
rannpháirtíocht ár bpáirtithe leasmhara ar fad, lena n-áirítear 
Ionadaithe Poiblí, An Garda Síochána, Bus Átha Cliath, an 
tÚdarás Náisiúnta Iompar, Bord Chuan Dhún Laoghaire, na 
Seirbhísí Éigeandála, Gnóthaí agus Pobail. 

Feasacht faoi Shábháilteacht Bóthair – Scoláirí ó Bhunscoil na nDoiminiceach 
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Faoi Chreat-Infheistíocht an Údaráis 
Náisiúnta Iompair (NTA) i réimse Beartas 
Iompair Inbhuanaithe ar mhaithe le 
Rothaíocht agus Siúl 

Cuireadh i gcrích na scéimeanna seo leanas: 
• Scéim Fheabhsúcháin Bhóthar Frascati/Chnoc an Teampaill 

• Raon rothar in aghaidh tráchta Bhóthar an Choimín (ag 
Acomhal N11) 

• Feabhsúcháin ar Stad an Bhus ar Bhóthar Ghleann Saileach 

• Feabhsúcháin ar Stad an Bhus ar Bhóthar na Potaireachta 

• Páirceáil rothar ar fud an Chontae – 108 spás rothair feistithe 

• Páirc Gnó Choill na Silíní – Acomhal Bus ag Gleann Bríde 

The following schemes were advanced:
• Scéim Fheabhsúcháin N11 Bóthar Bhaile Sheáin – á tógáil

• Scéim Fheabhsúcháin Bóthar Wyattville –Staid Tairisceana

• Bealach Rothaíochta Áth an Ghainimh – Staid Deartha 

• Cosán Bhóthar Gleanntáin na Raithní - Rath Michíl – 
Réamhshuirbhé agus Dearadh 

• Feabhsúcháin Acomhail Bhóthar Theach Naithí/Bóthar Bhaile 
an Teampaill – Staid Deartha 

• Glasbhealach na Dothra – Roghanna Deartha i gcomhairle le 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

• Coill na Craobhaí go Nasc Ghlasbhealach Bhaile Uí Ógáin – 
réamhdhearadh tosaithe 

• Oibreacha Feabhsúcháin Chaighdeán Seirbhísí N11 – Staid 
Deartha 

Clár Uasghrádaithe Acomhal

Rinneadh uasghrádú ar na h-acomhail seo leanas: 
• Acomhal Bhóthar Halla na gCarraeirí le hIonad 

Siopadóireachta Beacon – críochnaithe 

• Bóthar Tivoli comharthaí nua coisithe suiteáilte. 

• Uasghrádú ar shoilse tráchta ag Bóthar Bhaile na Lobhar/
Bóthar na Grúdlainne. 

• Achumrú Acomhail 

• Ascaill Foster/An Ascaill Thuaidh –comharthaí agus rialtáin 
tráchta uasghrádaithe 

Ar na Scéimeanna Sábháilteachta Bóthair 
agus Fearainn Phoiblí a ndearnadh dul 
chun cinn orthu bhí: 
• Uasghrádú ar Chosán Ascaill Bhaile an Róistigh agus ar Staid 

an Bhus – Críochnaithe 

• Bóthar an Chlochair, Scéim Fheabhsúcháin Siúil na Carraige 
Duibhe. 

• Scéim AIP Chéide Bhaile Uí Lachnáin – Críochnaithe 

• Críochnaíodh Feabhsúcháin ar Bhealach Siúil ar Bhóthar 
Ghleann Alban gar do Pháirc Bán na Teile. 

• AIP Bhóthar Chill Iníon Léinín / Bóthar Bhaile an tSléibhe – 
Tógáil ar siúl 

• Zón Sábháilteachta Scoile ag Scoil Harold ar Bhóthar Éidin 
Íochtarach – Críochnaithe 

• Scéim Fheabhsúcháin Sábháilteachta Bóthair Ascaill na nÉan 
– Críochnaithe 

• Scéim Fheabhsúcháin Sábháilteachta Bóthair Shráidbhaile 
Bhaile na Manach – Staid Tairisceana 

• Páirc N. Pádraig, An Chéim, Feabhsúcháin ar Bhealach Siúil – 
Conraitheoir ceaptha – le críochnú go luath in 2017 

• Oibreacha Feabhsúcháin ar Bhealach Siúil Bhóthar Halla na 
gCarraeirí – Staid Deartha 

• Scéim Fheabhsúcháin Tráchta An Bhóthair Trasna, Dún 
Laoghaire agus na Comharsanachta – Tógáil ar siúl 

• Carrchlós Dom Marmion, Lárbhaile Dhún Droma – Staid 
Deartha 

• Lána Tráchta N11 ag Bóthar an Ghoirt Ghlais – athlonnú Stad 
an Bhus ó Bhóthar Chnoc Mhuirfean – Comhairliúchán Poiblí 

• Scéim Fheabhsaithe Bhóthar Bhaile an tSaoir Cuid II – An 
Dearadh ar siúl. 

Stad Nua Bus ar Bhóthar Ghleann Saileach 

Stad Nua Bus ar Bhóthar na Potaireachta 
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Comharthaí Tráchta & Córais Chliste 
Iompair (ITS) 
Is é SCATS, an córas oiriúnaitheach tráchtrialaithe a riarann 148 
acomhal ar fud an Chontae faoi láthair. 

• Gach bliain déanann na Rannóga Tráchta agus ITS uasghrádú 
ar 20 trasrian do choisithe. 

• Déanann an Rannóg ITS 61.5 km de Líonra Snáithoptaice a 
bhainistiú. 

• Déantar cothabháil ar 315 acomhal tráchta soilsithe& 
trasrianta do choisithe. 

• Tá 85% de chomharthaí tráchta acomhail sa Chontae ar 
an gcóras SCATS anois agus déanann siad tuairisciú go 
huathoibríoch ar lochtanna chuig an gCóras Bainistithe 
Lochtanna. 

• Comharthaíocht VMS (N11 agus Bóthar na Carraige) – Obair 
thógála ar siúl 

• Ina theannta sin déanann an Rannóg Comharthaí Tráchta 
cothabháil agus bainistiú ar na Réamhchomharthaí Rabhaidh 
Scoile agus an Chomharthaíocht Fholáireamh Luais ar fud an 
Chontae, a bhfuil 138 díobh ann san iomlán. 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
Tá Comhairle Contae Dún Laoghaire-Rath an Dúin tiomanta do 
líon na dtimpistí agus na dtaismeach ar bhóithre an Chontae 
a laghdú trí shiúl, rothaíocht agus tiomáint shábháilte a chur 
chun cinn tríd an oideachas agus feachtais shábháilteachta ar 
bhóithre. D'f héadfadh sé go mbeadh innealtóireacht bóthair 
agus tráchta chomh maith le forfheidhmiú cionta tráchta i 
measc idirghabhálacha chun líon na dtaismeach a laghdú. 
Cuireadh na céimeanna seo leanas i gcrích in 2016: 

• Athbhreithniú ar Bhliain 1 de Phlean Sábháilteachta ar 
Bhóithre 2015 go 2020 

• Cuireadh i bhfeidhm an teorainn luais speisialta 30km/uair in 
eastáit tithíochta agus ar bhóithre áitiúla cónaithe – ceantair 
phíolótacha aitheanta 

• Cuireadh ar bun grúpa Sábháilteacht ar Bhóithre ag obair 
Le Chéile ar a bhfuil ionadaithe ó An Garda Síochána, ón 
Údarás um Sábháilteacht ar Bhóithre agus TII chun fócas ar 
shábháilteacht ar bhóithre a thabhairt – bhí 2 chruinniú ann 

• Soláthar Sheirbhís Mhaor Scoile 
• Reáchtáladh Seó Sábháilteachta ar Bhóithre dlr/AXA le 2,000 

Scoláire Idirbhliana i láthair ar 10ú agus 11ú Deireadh Fómhair 
• Reáchtáiltear traenáil rothaíochta ar an láthair le haghaidh 

thart ar 2,500 scoláire gach bliain. 

• Reáchtáladh roinnt laethanta Feasachta faoi Shábháilteacht 
ar Bhóithre i gcomhar le An Garda Síochána agus Seirbhís 
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

• Cuireadh Tionscadal EDWARD (Lá gan Bás ar Bhóithre na 
hEorpa) chun cinn ar 21ú Meán Fómhair 

• Cainteanna agus léirithe ar an láthair faoi shábháilteacht ar 
bhóithre i scoileanna ar fud an Chontae 

• D' fhreastail breis is 300 scoláire as 8 Meánscoil ar fud an 
Chontae ar EXPO Tús Áite don Sábháilteacht ag Cuan Dhún 
Laoghaire ar 11ú Feabhra 

Rothaíocht agus Taisteal Inbhuanaithe 
San áireamh i measc tionscnamh in 2016 chun rothaíocht agus 
taisteal inbhuanaithe a chur chun cinn bhí:

• Tugadh isteach treoir siúlóide, bus agus plean taistil 

• Rinneadh obair le An Taisce i scoileanna chun taisteal 
inbhuanaithe a chur chun cinn. 

• Reáchtáladh imeachtaí le linn Sheachtain na Rothar chun 
rothaíocht shábháilte a chur chun cinn 

• Cuireadh Fóram Rothaíochta na Comhairle ar bun le 
hionadaithe ó An Garda Síochána, Feachtas Rothaíocht 
Bhaile Átha Cliath agus ó Chomhaltaí Tofa chun fócas a 
chur ar shábháilteacht ar rothair agus ar thionscnaimh eile 
rothaíochta. 

• Cuireadh le líonra na bpointí Luchtaithe Feithiclí Leictreacha 

• Tugadh isteach club carranna ar bhonn píolótach le cur ag 
feidhmiú go luath in 2017. 

• I ndiaidh phróiseas tairisceana ceapadh conraitheoir chun 
staidéar idirnáisiúnta a dhéanamh ar scéimeanna beaga 
poiblí Roinnt Rothar a d' fhéadfadh a bheith feiliúnach do dlr. 

Bí le Feiceáil ar Oíche na bPúcaí 2016
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An Rannóg Rialaithe Páirceála Íoc agus Taispeáin 
Tá Scéim Rialaithe Páirceála Íoc agus Taispeáin i bhfeidhm ag an 
gComhairle ar roinnt de na bóithre/carrchlóis phoiblí laistigh dá 
limistéar riaracháin. Tá an Scéim á cur i bhfeidhm faoi Fhodhlithe 
Rialaithe Páirceála na Comhairle, 2007 go 2011. 

In 2016 rinneadh an Scéim Rialaithe Páirceála Íoc agus Taispeáin 
a leathnú go: 

• Páirc Dhroim Meala agus Na Labhrais, Dún Droma. 

• Limistéar Miondíola Pháirc an Fheithlinn, Baile an Bhóthair. 

• Ascaill Pháirc na Silíní, Gleann Bhríde 

Eisíodh 32,764 fíneáil i leith cionta páirceála agus tráchta bóthair 
in 2016 

Íocadh 25,352 fíneáil pháirceála bailí in 2016.

Fuarthas 859 ciontú sa Chúirt Dúiche le linn 2016 i leith 
fíneálacha páirceála nár íocadh. 

Tá an conradh forfheidhmithe páirceála á oibriú ag ParkRite 
t/a dlr Seirbhísí Páirceála ar son Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin. 

Tosaíochtaí Straitéiseacha:
I measc na bhfeabhsúcháin a rinneadh le linn 2016 tá:

Leanúint leis an bhfeidhmiú céimneach ar mhéadair pháirceála 
Íoc agus Taispeáin a bhfuil an cumas acu saoráidí íocaíochta mar 
Chárta Creidmheasa agus Wave a úsáid. 

Cur chun cinn agus uasghrádú ar shaoráid ar líne Cead Páirceála 
do Chónaitheoirí na Comhairle.

Meastóireacht leanúnach ar sheirbhísí chun coigilteas ar 
chostais agus éifeachtaí a dhéanamh agus le cumarsáid níos 
éifeachtaí le húsáideoirí a bhaint amach. 

An tSeirbhís Cothabhála Bóithre 

An Clár Athchóirithe Bóithre 
Cuireadh suim €2,672,000 ar fáil do Clár na mBóithre trí 
leithdháiltí sonracha as airgead ón gCáin Mhaoine Áitiúil. 

Rinneadh 14 bóthar san iomlán a athchóiriú agus/nó a 
athdhromchlú leis an airgead sin in 2016 mar a leanas:-

• Bóthar Rochtana Stáisiún Dart Chnoc an tSalainn (rinneadh 
oibreacha tírdhreacha chomh maith) 

• Bailtíní an Phiarsaigh, An Naigín – 2 cul de sac agus limistéir 
chóngaracha 

• Limistéir Shleas an Chnoic agus Pháirc Dheilginse

• Ardáin Tivoli Theas (lena n-áirítear athshlánú ar 
phríomhphíobán uisce)

• Eastát Fairlawns,ag teacht ó Bhóthar Pháirc Saval, Deilginis 

• Bóthar an Choimín, Baile Uí Lachnáin (Cuid de) 

• Bóthar & Céide Pháirc Ailín, Stigh Lorgan 

• Na Mínligh, Gleann Shruthán na Coille 

• Páirc N. Bríde & Céide Ghort na Móna, Cúirt Choirnéil 

• Garrán Mhiortail, Stigh Lorgan 

• Ascaill na nÉan, Dún Droma (lena n-áirítear oibreacha ar son 
na Rannóige Tráchta) 

Cóiriú Dromchla ag na láithreacha seo leanas:- 
• Uillinn an Deabhail, Cill Tiarnáin 

• Teach Bhaile Éamainn Duibh, Bóthar Bhaile Éamainn Duibh 

• Lána Chill Adhgair 

Oibreacha eile a rinneadh in 2016 
I dteannta na mbóithre atá liostaithe thuas tugadh faoi na 
hoibreacha seo leanas trí úsáid a bhaint as acmhainní na 
Comhairle féin:-

Clár Deisithe Silteán 
Tosaíodh ar Chlár Deisithe Silteán in 2016. Bhí gá leis an gclár 
seo chun deisithe a dhéanamh ar chórais draenála bóithre in 
áiteanna nár éirigh le hoibríochtaí glanta silteán deacrachtaí le 
locháin/tuilte a réiteach.  

Ag leanúint de phróiseas soláthair, glacadh le 3 thairiscint ó 
Chonraitheoirí chun oibreacha deisithe a éascú ag 37 láthair san 
iomlán in 2016. 
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Clár Paisteála 
Tá an clár oibre seo tosaithe ó 2016. Is próiseas é “Paisteáil 
Bóithre” ina ndéanann Conraitheoirí cuid nó codanna de 
bhóthar a athchóiriú nó a athdhromchlú i gcásanna a meastar 
nach bhfuil sé inmharthana a bheith ag líonadh poll nó ag 
déanamh deisithe sealadacha.

Cuidíonn an próiseas le caoi sábháilte a choinneáil ar bhóithre 
go dtí go ndéanfar athchóiriú iomlán orthu agus cuireann sé fad 
le saol struchtúr reatha an bhóthair. 

Críochnaíodh an obair seo ar na láithreacha seo in 2016:- 

• Coirnéal Baker, Gráinseach an Déin 

• Ascaill Wolfe Tone, Dún Laoghaire

• Bóthar & Ascaill an Tobair Mhóir, Deilginis 

• Bóthar Bhaile Mhic Fheorais, Seanchill 

• Bóthar Rath Michíl, Seanchill 

• Plasóg Laighean, Cluain Sceach 

• Bóthar Theach Naithí, Dún Droma 

• Bothar Charraig Bhraonáin, Baile na Manach 

• Crosbhóthar Shráidbhaile Chabán tSíle, Cábán tSíle 

• Lána na Cille, le taobh Clós Charraig an tSionnaigh (Lána bus 
& cosán rothaíochta) 

• Cúirt Dorney, Seanchill 

Clár Athchóirithe Cosán 
Rinneadh Oibreacha ar chonradh ag 14 láthair le maoiniú de 
€780,000.00 a tháinig as acmhainní na Comhairle féin.

Seo leanas láithreacha na gcosán a ndearnadh 
athchóiriú orthu in 2016:- 
• Ardán Tivoli Theas, Dún Laoghaire

• Ascaill Avoca, An Charraig Dhubh 

• Bóthar Sheangánach ag Rath Salach& Garáiste Texaco go An 
Chollchoill 

• Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath ó Ionad Bar-B-Qgo Reilig 
Sheangánach 

• Bóthar San Tomás & Móinéar San Tomás 

• An tArd, Cnoc Mhuirfean (Cuid de) 

• Faiche an Droma Ard, Cill Mochuda 

• Ascaill na nÉan, Dun Droma 

• Eastát Ghráinseach Mharlaí, Rath Fearnáin 

• Eastát Bhaile Amhlaoibh, Dún Droma 

• Eastát Broadford, Baile an tSaoir 

• Eastát Lynwood, Baile an tSaoir 

• Íostáin Fhearann na Buaile Dún Droma 

• Íostáin Bóthar na Gráinsí 

Lucht Oibre Saothair Dhírigh 
Sa bhreis ar na hoibreacha ar conradh atá sonraithe thuas rinne 
Lucht Oibre Cothabhála an tSaothair Dhírigh feidhmeanna 
tábhachtacha éagsúla lena n-áirítear:- 

• Seirbhís Cothabhála Geimhridh 

• Deisiú ar phoill sna bóithre 

• Deisiú ar Chosáin 

• Comharthaíocht – comharthaí nua a chur in airde agus 
cothabháil ar chomharthaíocht a bhí ann cheana 

• Gearradh Fálta 

• Oibreacha a dhéanamh chun dul i ngleic le tuilte/locháin ar 
bhóithre agus ar chosáin. 

• Leacú Cosán 

An Rannóg Rialú Bóithre 

Oifig Bainistithe Bóithre – Córas MRL (Ceadúnú 
Bóithre de réir Mapa)
Baineadh triail as an gcóras MRL in dlr le linn 2016 ag úsáid 
Virgin Media mar iarratasóir. Cé go bhfuil go leor pointí maithe 
ar son MRL cruthaíodh sa triail nach bhfuil an córas réidh fós le 
tabhairt isteach in dlr.  

Tá comhráití ag leanúint ar aghaidh idir an Oifig Bainistithe 
Bóithre agus dlr ar mhaithe le bealach chun cinn a aimsiú chun 
an córas MRL a thabhairt isteach. Ach ní bhainfear úsáid as an 
gcóras go dtí go mbeidh ar a chumas déileáil le riachtanais dlr. 

Líonraí Gáis Éireann (GNI) 
Bhí méadú ar líon na n-iarratas GNI le haghaidh ceangal aon-
uaire in 2016. 

An Cosán nua níos leithne ag dul ó Bhunscoil Dhún Carúin 

Bearta Moillithe Tráchta ar Ascaill na nÉan 
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Rinneadh roinnt atreisiúchán ar an Líonra Gais in 2016 ag Bóthar 
Glas, An Charraig Dhubh agus ag Bóthar Bhaile Átha Cliath, Bré. 

Rinneadh obair cothabhála chomh maith ar roinnt 
Príomhphíopaí Cruacha Ardbhrú Seolta Gáis.  

UPC-NTL (Virgin Media anois)
Lean Virgin Media (UPC roimhe seo) le ceangail do chustaiméirí 
agus do lucht gnó in 2016. 

Open Eir Teo 
Chuir Open Eir tús le Clár uasghrádaithe ar a líonra maidir le 
ceangail shnáithín in 2013 (FTTH Snáithín chuig an mBaile) 

Lean an clár sin isteach in 2016 agus áirítear ann fodhuchtú 
cuimsitheach i líonraí a bhí ann cheana chomh maith le suiteáil 
Caibinéid nua Copair agus VSDL mar aon le mionbhoscaí 
gaolmhara BSL le freastal ar na caibinéid nua. An aidhm atá ann 
ar deireadh ná le rochtain ar leathanbhanda laistigh de dlr a 
fheabhsú. Chuir Eir tús leis le Clár cuimsitheach Athraithe Cuaillí 
in 2016.  

Is éard ata i gceist sa chlár seo ná cuaillí atá dainséarach a 
bhaint anuas agus cuaillí nua a chur ina n-áit ar fud dlr. 

I dtreo dheireadh 2016 bhí dlús ag teacht le clár i leith scéim 
Leathanbhanda Tuaithe ar mhaithe leis na hoibreacha a thosú 
go luath in 2017. 

Bhain Eir anuas 8 mbosca teileafóin a bhí seanchaite agus ina 
n-áit chuir siad seastáin fograíochta/teileafóin phoiblí. 

Ceadúnais tugtha do Chuideachtaí Fóntais 
Reachtúla 
Ceadaíodh 876 ceadúnas do Chuideachtaí Fóntais Reachtúla in 
2016 

An Rannóg Soilsithe Phoiblí 
Tá breis is 22,000 solas sa Chontae atá á gcothabháil ag 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin. Bíonn an líon 
ag dul i méid go sioraí le tógáil i gcúram eastát agus bóithre. 
Mar aon leis an gcothabháil ó lá go lá tá clár uasghrádaithe ann 
ar cholúin, lúibíní, líonraí agus díchúpláil le déanamh ar líonraí a 
dtéann soláthar díreach tríothu. 

Tá an Rannóg Soilsithe Phoiblí, trína chlár laghdaithe fuinnimh, 
tiomanta do shoilsiú atá ar mhaithe leis an gcomhshaol. Tá an 
clár seo dírithe ar lóchrainn LED éifeachtacha a bhaineann úsáid 
as solas bán, ballastaí leictreonacha agus ar féidir an solas atá 
uathu a ísliú, a shuiteáil. Féachann an clár seo leis an laghdú 
33% ar ídiú fuinnimh i leith soilsiú poiblí a bhaint amach faoin 
mbliain 2020.  

Tá an Rannóg Soilsithe Phoiblí páirteach i ndearadh an soilsithe 
phoiblí do scéimeanna nua mar Thimpeallán Bhaile na Lobhar 
agus Bóthar Ceangail Áth an Ghainimh agus tugann an Rannóg 
tacaíocht deartha leis le tionscadail mar Bhóthar Bhaile Sheáin, 
uasghrádú ar N11 agus tionscadail eile ar fud an Chontae. 
Déanann an Rannóg athbhreithniú ar iarratais phleanála don 
soilsiú poiblí d' eastáit, forbairtí agus bóithre nua. 

Tharla breis comhtháthaithe idir an Córas Bainistithe 
Sócmhainní Soilse Poiblí ríomhairithe agus na conraitheoirí 
cothabhála chun gníomhaíochta cothabhála ar Soilse Poiblí a 
bhainistiú idir thuairiscithe faoi lochtanna tríd go dtí sonrascú 
deiridh. 

Leanann fiosrú agus athbhreithniú ar aghaidh faoi úsáid 
bhonneagar Soilsithe poiblí chun cur chun feidhme córais 
Chathair CLISTE a éascú.  

Cuireadh Lóchrainn Ardéifeachtúla in áit 1,090 lóchrann san 
iomlán. 

Gairdín Cuimhneacháin 1916, Páirc na Carraige Duibhe. 
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An Rannóg Comhshaoil 
Cuimsíonn an Rannóg Comhshaoil raon leathan seirbhísí 
do shaoránaigh agus do chuairteoirí atá ceaptha conláistí 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus a chothabháil, fearann 
poiblí ar chaighdeán maith a chothabháil agus éagsúlacht 
ghníomhaíochta cultúrtha a éascú. Is iad na croísheirbhísí ná: 

Seirbhís Páirceanna agus Tírdhreachtaithe 
Tá an tSeirbhís Páirceanna agus Tírdhreachtaithe freagrach as 
breis is 350 spás oscailte a chlúdaíonn thart ar 1,000ha. Tá 6 
Phríomhpháirc nó Páirceanna Réigiúnacha ina n-áirítear Marlaí, 
Cábán tSíle, Cnoc na Raithní, Carraig Dhubh, Cnoc Chill Iníon 
Leinín agus Páirc an Phobail ann.

San áireamh i measc oibreacha leanúnacha bliantúla na 
Seirbhíse Páirceanna agus Tírdhreacha tá: 

• Clár Chúram Crann (thart ar 45,000 crann sráide) 

• Clár Cothabhála Tírdhreacha (Páirceanna, Spásanna Oscailte, 
Páirceanna Spóirt, ciúsanna bóthair, Tailte tithíochta, 
Coimpléisc Thithíochta do Sheanóirí, Ionaid Adhlactha Dúnta, 
Spás Cathartha) 

• Soláthar & Cothabháil Páirceanna Spóirt (26 páirc spóirt) 

• Soláthar Scéimeanna Plandaí Ceapaí Earraigh, Samhraidh 
agus Geimhridh. 

• Soláthar breis is 200 Maisiúchán Cathartha, - bláthchiseáin ar 
crochadh agus taispeáintí ar fud an Chontae. 

• Soláthar & Cothabháil Saoráidí Spóirt 

• Bainistiú & Cothabháil a dhéanamh ar 90 páirc imeartha 
an Chontae – lena n-áirítear páirceanna imeartha faoi fhéar 
agus páirceanna imeartha uile-aimseartha – ag 30 láthair ar 
fud an Chontae. 

• Bainistiú & Cothabháil ar shaoráidí spóirt eile – Cúirteanna 
Leadóige, Páirceanna Cruicéid, cúrsaí gailf, MUGA x 14 agus 
páirc scátála amháin, &rl 

• Soláthar Seomraí Tae sna Páirceanna – á n-oibriú faoi 
lamháltais – Cnoc Chill Iníon Léinín, Páirc an Phobail, Páirc 
Mharlaí (Café Boland agus Café `The  Wicklow Way' ) agus 
Páirc Chábán tSíle 

• Soláthar Rianta Aclaíochta & fearas aclaíochta lasmuigh 
(x12) ar fud an Chontae, mar atá in: Páirc Mharlaí, Páirc 
Sheangánach agus Baile Nua Mhic Gabhann. 

• Leathnú ar Thaispeáintí Bláthanna ar crochadh ar fud an 
Chontae. 

Tugadh faoi éagsúlacht mhór fheabhsúcháin áitiúla tírdhreacha 
i spásanna oscailte ar fud an Chontae, lena n-áirítear suíocháin 
nua, cosáin, cur /crann/tor/bleibíní, glanadh/coiriú fásra, 
athshuiteáil spásanna faoi fhéar, saoráidí fóillíochta agus cur 
crann le taobh sráide laistigh d' Eastáit Thithíochta. 

Lean Seirbhís na bPáirceanna ag tacú le agus ag forbairt 
tarraingtí eile sna páirceanna mar na Margaí CoCo agus 
imeachtaí eile. 

Máistirphlean a phróiseáil do: 
• Páirc & Gairdíní Chnoc na Raithní (staidéar féidearthachta 

críochnaithe) 

• Páirc Mharlaí 

• Páirc na Carraige Duibhe 

• Bóthar Hudson 

Forbairtí Nua san áireamh: 
• Oibreacha athchóirithe ar an Ardán Ceolbhuíne, Páirc na 

Carraige Duibhe 

• Gairdín Cuimhneacháin 1916 – Páirc na Carraige Duibhe & 
Páirc Chábhán tSíle. 

• Cur le taispeáintí Chiseáin ar crochadh an tSamhraidh ag 
láithreacha éagsúla sráidbhailte i limistéar Pháirc Iarthar an 
Chontae. 

• Gradam an Bhrait Ghlais faighte i leith Pháirc an Phobail agus 
Pháirc Chábán tSile. 

• Fearas Aclaíochta lasmuigh ag Páirc Chill Bheagóige 

• Soilsiú, binsí agus oibreacha gaolmhara tírdhreacha – Páirc 
Ghleann Mhainistir Corcaigh. 

• Feabhsúchán ar chosáin agus ar shoilsiú – Páirc Clarinda. 

• Athshuiteáil Chlárchosán Chúirt Choirnéil. 

• Feabhsúcháin ar Spás Oscailte Cnocán na Rós agus bealach 
isteach nua ag Bóthar Ghort na Learóige.

• Breis Gabhdán Plandaí i Sráidbhaile Chábán tSíle. 

• Críochnú Chuid 2 de Chlós Ceardaíochta Mharlaí 

• Athchóiriú ar Túr an Chloig i Marlaí. 

• Suiteáil Big Belly Bins i Marlaí & i gCábán tSíle 

• Uasghradú ar pháirc imeartha ag An Eachrais, Baile na Lobhar. 

• Uasghradú ar Pháirc Bhearna.

• Oibreacha Feabhsúcháin Chrann, glanadh ghairdín cistine 
agus oibreacha fálaithe i leith fianna déanta ag Páirc agus 
Gairdíní Chnoc na Raithní. 

Clár Athchóirithe Cosán 
Láithreacha na gcosán athchóirithe in 2016 mar a leanas: 

• Páirc na Carraige Duibhe 

• Páirc Dhún Éideann 
Tionscadal Miotal – radharc ar an gclós súgartha nua 
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• Bóthar an Hídigh 

• Páirc Uí Ruairc. 

• Páirc Dhún Charúin. 

Téann Rannóg na bPáirceanna i gcomhairle le hearnálacha 
rannacha eile chun cúnamh a thabhairt le Tionscadail Chaipitil mar; 

• Scéim Fheabhsúcháin Shráidbhaile Bhaile na Manach 

• Oibreacha Feabhsúcháin Bhóthar na Potaireachta 

• Scéim Fheabhsúcháin Frascati go Cnoc an Teampaill - Céim 11. 

• Scéim Soilse Poiblí i bPáirc Rath Salach 

• Ascaill na nÉan 

Lean Rannóg na bPáirceanna ag obair go dlúth le pobail áitiúla - 

Ag freastal ar chruinnithe, ag roinnt eolais, ag cuidiú agus 
ag comhairliú faoi fheabhsúcháin don eastát in eastáit na 
Comhairle. 

Forbairt ar phleananna oibre áitiúla agus ag aontú faoi 
oibreacha riachtanacha chun dul i ngleic leis na fadhbanna 
áirithe sin. 

Scéimeanna cuir agus tírdhreacha (athshuiteáil ar spásanna faoi 
fhéar, cur crann/tor/bleibíní/bláthanna).

Cur Crann laistigh d'e astáit tithíochta. 

Seirbhísí Reiligí 
Rinneadh 605 imthreorannú ag Reilig Ghráinseach an Déin agus 
506 i Reilig Sheangánach

Díoladh 32 uaigh i Reilig Ghráinseach an Déin agus 210 i Reilig 
Sheangánach in 2016. 

Díoladh 32 uaigh i Reilig Ghráinseach an Déin agus 210 i Reilig 
Sheangánach in 2016. 

Leanadh ag déanamhuathoibrithe ar thaifi d na reiligí in 
2016 agus leanadh leis ag déanamh tástáil ar an gcóras 
nua Bainistithe Reiligí. Táthar ag súil go dtosóidh feidhmiú 
céimneach na gcóras seo in 2017. 

Imeachtaí dlr 
Lean Imeachtaí dlr lena chlár d' Imeachtaí Saor in Aisce in 2016 le 
himeachtaí móréilimh mar Charnabhal Chábán tSíle, Scannáin 
sa Pháirc agus ócáid mhóréileamh Samhain. 

Rinne Páirc Mharlaí breis coirmeacha ceoil a óstáil in 2016 lena 
n-áirítear ainmneacha mar; Kodaline, Stone Roses, Major Lazer, 
Kendrick Lamar agus The National. 

Forbairt Spóirt i nDún Laoghaire-Rath an 
Dúin 
In 2016 lean an Oifi g Forbartha Spóirt ag soláthar agus ag 
forbairt a Clár Forbartha Spóirt ar fud an Chontae, clár a 
chlúdaíonn an Scéim Rochtana Spóirt agus deontais i gcóir 
ócáidí. San áireamh anseo leis bhí soláthar sonrach i leith Clár 
Rochtana do Mhná sa Spóirt, don Óige i mBaol agus do Dhaoine 
Fásta níos Sine. 

Lean an Oifi g Forbartha Spóirt ag fás a clár comhoibríoch 
oibre leis an FAI, le Seirbhísí Fóillíochta dlr, le Rugbaí Leighin, le 
COBÁC agus le forbairt an Chláir Chruicéid Phobail i gcomhar le 
Cruicéad Laighin. 

Is leis an gComhairle 90 Páirc Imeartha atá faoi fhéar agus 
8 bPáirc uile-aimsire ar fud an Chontae agus déanann sí 
cothabháil orthu ar fad. 

Seo samplaí de na dea-scéalta ó 2016:

• Ghlac thart ar 1,400 duine páirt i Rás Bóthair 10k an Chuain. 

• Clár sacair dlr Little & Mini Waves le 3 ionad ar fud an 
Chontae – glacann 70 buachaillí agus cailíní 3–9 mbliana 
d' aois ar an meán, páirt in aghaidh na seachtaine. 

• Oideachas faoi Chóitseáil trí chomhpháirtíochtaí: FAI - ghlac 
121 cóitseálaí páirt in Kick-start 1 & 2, 4x4 ceardlann, Neart& 
Aclú. Rugbaí Laighin – ghlac 240 cóitseálaí páirt i gceardlanna 
teicniúla & i mionchúrsaí cóitseála. 

• Trí chomhpháirtíocht na Comhairle leis an FAI, Rugbaí 
Laighin & clár scoileanna Chruicéid Laighin tá isteach is 
amach le 6,000 rannpháirtí i mbunscoileanna agus 3,000 i 
meánscoileanna ar fud Dhún Laoghaire-Rath an Dúin. 

Dealbh Cuimhneacháin Chéad Bliain 1916 ag Reilig Ghráinseach an Déin. 

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

60

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   60 04/10/2017   15:10



• Clár DRAFTS (Spraoi tar éis Scoile trí Spóirt in Dún Laoghaire-
Rath an Dúin) le 12 scoil ag freastal ar 318 rannpháirtí i 
ngníomhaíochtaí seachtainiúla ó Bhoghdóireacht go 
Seoltóireacht. 

• D'é ascaigh clár spóirt an Phobail breis is 37 clár spóirt do 
thart ar 2,500 rannpháirtí ar fud an Chontae. Ar chuid de na 
spóirt a bhí ar siúl bhí boghdóireacht, eitpheil, haca, sacar, 
seoltóireacht, rugbaí, cispheil agus eile. 

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin 
In 2016 d'e agraigh agus sheachaid an Chomhpháirtíocht Spóirt 
raon leathan cúrsaí oiliúna, ceardlanna agus clár sprioctha 
ghníomhaíocht coirp do gach aois, leibhéal cumais agus cineál 
lúthchleasaíochta. Feidhmíonn an Chomhpháirtíocht Spóirt 
leis mar phointe teagmhála dóibh sin ar mhian leo a bheith 
gníomhach nó a leibhéil rannpháirtíochta i spóirt a ardú. 

Cláir & Imeachtaí Rannpháirtíochta 
• 5k Pobail dlr – 8ú bliain - 1,200 rannpháirtí de gach aois agus 

cumas. 

• An Míle Laethúil – rith/siúil/bogsodar – rinne scoláirí 15 
nóiméad gach lá (25 Bunscoil)

• Laethanta Gníomhaíochta do Dhaoine Fásta níos sine – 2 
imeacht i mBaile Uí Lachtnáin le 180 rannpháirtí. 

• Damhsa Gníomhach – 360 cailín idirbhliana as 8 scoil in 2016. 

• Operation Transformation – ócáid shiúlóide in Eanáir i nDún 
Laoghaire le 350 rannpháirtí. Cláir leanúnacha seachtainiúla 
ghníomhaíocht choirp.  

• Coillte don tSlainte – tionscadal 12 seachtain ag díriú ar 
dhaoine le fadhbanna troma meabharshláinte- siúlóidí 
seachtainiúla treoraithe chun siomptóim a bhainistiú. 

• Clár Gníomhaíochta do Thaistealaithe Mná –seisiúin 
ilghníomhaíochta 5 sheachtain i mBaile Uí Ógáin. 

• Roghanna i dtreo Sláinte – clár gníomhaíochta/cothaithe 
d'o thair i gCluain Mhuire. 

• Ceannaire Spóirt – clár forbartha Óige i rang idirbhliana 
Naomh Tiarnáin (38 scoláire) 

Oiliúint & Forbairt Oibrithe Deonacha 
• Fóram Spóirt – 4 chruinniú in 2016 (ag díriú ar Phleanáil/

Fhorbairt Shaoráide, Reachtaíocht Chosaint Leanaí & Andúil 
sa Chearrbhachas) 

• Cosaint Leanaí – 23 ceardlann slánchumhdaithe ag clúdach 
322 oibrí deonach. 

• Oiliúint Ionchuimsithe Míchumais – cúrsa lá amháin 
Ghníomhaíocht Choirp Oiriúnaithe 

• Céadchabhair spóirt – oiliúint thar 2 chúrsa le 26 oibrí deonacha 

• Clár Cóitseála Pobail – chríochnaigh 11 cuardaitheoir poist 
14 seachtain oiliúna agus ag cur le scileanna chun obair 
dheonach a dhéanamh/dul ag obair i spóirt. 

Spóirt do Dhaoine faoi Mhíchumas 
• Lúthchleasaíocht Halla Spóirt Scoile – 3 scoil speisialta ag 

clúdú 45 leanbh. 
• Craobhchomórtas Dromlaigh NRH– comhpháirtí in imeacht 

náisiúnta i Meán Fómhair. 
• Spórtlann Cuimsitheach – clár 6 sheachtain i Sruthán na 

Cluana dlr 
• Bain sult as Leadóg – leathnú ar an gclár cuimsitheach seo do 

dhaoine faoi mhíchumas.
• Tacaíocht do Chláir atá leantach.
• Ardú Feasachta agus Tacaíochta. 

Seirbhís Oidhreachta 
• Mheall Clár ̀ Samhradh d' Oidhreacht'  breis is 12,000 cuairteoir. 
• D' fhreastail breis is 1,200 duine ar Imeachtaí Bithéagsúlachta 
• Reáchtáladh Sraith Léachtaí Oidhreachta ag Teach Mharlaí. 
• Clár comhairliúchán agus deontas le haghaidh dlr 1916-2016.  
• Seoladh Chlár Imeachtaí dlr 1916-2016. 
• Seoladh Leabhar Reilig Ghráinseach an Déin. 
• Deontais tugtha do thionscadail éagsúla oidhreachta pobail. 
• Cothabháil ar fhoirgnimh Oidhreachta na Comhairle. 
• Déanann foireann Gateway cothabháil ar Charraig Bhraonáin 

agus ar Mhainistir na Cille – dhá reilig atá dúnta. 
• Plean Caomhantais Chaisleán Charraig Mhaighin – dréacht 

agus comhairliúchán críochnaithe. 

Earrach 2016 
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Seirbhísí Glantacháin 
Fostaíonn an Rannóg Glantacháin breis is 50 ball foirne 
agus cuimsíonn an flít scuabadóirí bóthair, mionscuabadóirí, 
neaslódálaithe, truiclíní, meaisín glas agus trí thrucail claise. 

Mar chuid den athbhreithniú seasta a dhéantar ar oibríochtaí 
reatha, bíonn sceideal scuabadh na mbóithre faoi athbhreithniú 
go leanúnach ionas go gcuirtear seirbhís mhíosúil ar fáil do 
mhórchuid na gceantar cónaithe sa Chontae chomh maith le 
raonta rothair agus lánaí. 

In 2016, lean an Chomhairle ar aghaidh leis an uainchlár oibre 
do ghlanadh sráideanna agus d'f holmhú boscaí bruscair i láir 
na mbailte agus na sráidbhailte móra, agus cuirtear an tseirbhís 
sin ar fáil seacht lá na seachtaine ó 7.00a.m. go 6.30p.m. gach lá 
agus 7.00a.m. go 7.30.p.m. ar an Aoine. Fágann an sceideal seo 
gur féidir freastal ar láir bhailte agus sráidbhailte gach lá. 

Scuabtar na bóithre eile ar fad uair sa mhí. Tá 3 thrucail ghlanta 
claise ag an Rannóg Glantacháin a ghlanann thart ar 22,000 
clais ar fud an Chontae go rialta agus a fhreagraíonn d' aon 
fholáireamh maidir le tuilte. 

Le linn míonna an earraigh/an tsamhraidh tosaíonn an Rannóg 
Glantacháin ar an gclár rialaithe fiailí ar fud an Chontae agus 
déantar cóireáil ar gach ceantar ar mhaithe le rialú fiailí. 

Críochnaíodh uasghrádú na mboscaí bruscair in 2015 agus 
sa chaoi sin cuireadh le hacmhainneacht an chórais ó thart 
ar 45,000 lítear go breis is 250,000 lítear. Ag baint úsáide 
as feidhmchlár gréasán-bhunaithe chun monatóireacht a 
dhéanamh ar leibhéil fíor-ama dramhaíola sna haonaid nua, tá 
líon na mboscaí bruscair a fholmhaítear gach lá oibre laghdaithe 
de bhreis is 85%. 

In 2015 tháinig dlr sa dara háit as 40 baile mór agus cathair a 
ndearnadh suirbhé orthu ar fud an Chontae, i nGradam IBAL 
(Lucht Gnó Éireann i gcoinne Bruscair). 

Tacaíonn an Chomhairle le gach glanadh suas pobail trí mhaidí 
pioctha bruscair, láimhíní agus málaí a sholáthar. Déanann an 
Rannóg Glantacháin an t-ábhar ar fad a bhailítear a thabhairt 
chun bealaigh agus a chur de láimh. 

Tránna 
Déantar cothabháil ar na tránna ar fud an Chontae seacht lá na 
seachtaine. Bronnadh Brait Ghoirm ar thránna Roinn na Mara 
agus Chill Iníon Léinín arís in 2016. 

Déantar patról garda tarrthála ar 3 thrá - Cill Iníon Léinín, Cuas 
an Ghainimh agus Roinn na Mara - seacht lá na seachtaine sa 
séasúr snámha ó 1ú Meitheamh go luath i Meán Fómhair. 

Déantar samplú uisce ar feadh an chósta go rialta ar feadh na 
bliana chun caighdeán an uisce a thástáil. Foilsítear torthaí na 
dtástálacha ar shuíomh gréasáin na Comhairle agus bíonn siad 
le feiceáil ar chlár na bhfógraí ag na tránna. 

Bainc Buidéal agus Ionaid Athchúrsála 
Déanann an fhoireann glantacháin cothabháil ar na bainc 
bhuidéal ar fad atá ag láithreacha poiblí. Bíonn an dá Ionad 
Athchúrsála i Seangánach agus i bPáirc Éidin ag obair ó Luan go 
Satharn ar feadh na bliana.

Dumpáil ar Mhórscála:
Freagraíonn an rannóg glantacháin do theagmhais dumpála ar 
mhórscála. Tugtar an t-ábhar dumpáilte ar fad chun bealaigh 
agus cuirtear de láimh é chomh luath agus is féidir. 

Flít 
Thaispeáin scrúdú ar fhlít na Comhairle go raibh gá infheistíocht 
a dhéanamh i gclár céimnithe athraithe flíte, agus dá bharr ar 
ball tiocfaidh laghdú ar chostais chothabhála agus méadú ar 
éifeachtacht. 

Dave Mooney i ngreim sa Bhrat Gorm 2016 

Gradam Bhardas Domhanda is Éifeachtaí – Imlonnú Cliste Dramhaíola 
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An Roinn Pleanála & Nuálaíochta Eagraíochtúla 
Pleanáil
Tá an Rannóg Pleanála freagrach as forálacha an Achta um 
Pleanáil &Forbairt 2000 (arna leasú), Na Rialacháin um Pleanáil 
& Forbairt 2001 (arna leasú) agus reachtaíocht um Rialú 
Foirgníochta a chur i bhfeidhm. 

Cuimsíonn sé seo athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean 
Forbartha Contae Reatha agus Plean nua Forbartha a dhéanamh 
gach sé bliana, Pleananna Ceantair Áitiúil a dhéanamh agus 
a chur i bhfeidhm, breithniú a dhéanamh ar iarratais ar chead 
pleanála, forbairt leanúnach a rialú, bainistiú gníomhach ar 
thalamh a dhéanamh, forfheidhmiú reachtaíocht pleanála agus 
comhairle a thabhairt faoi chúrsaí atá bainteach le pleanáil mar 
aon le forfheidhmiú reachtaíocht Rialaithe Foirgníochta. 

Pleanáil Chun Cinn 
Plean Forbartha Contae 
Is éard atá sa Phlean Forbartha ná ráiteas i scríbhinn agus sraith 
de 14 léarscáil. 

Leagtar amach sa ráiteas scríofa beartas ginearálta na 
Comhairle i leith fhorbairt an Chontae. Cuimsítear ann 
caighdeáin mhionsonracha faoi rialú forbartha agus na 
sainchuspóirí do cheantair éagsúla. 

Léiríonn na léarscáileanna forálacha criosaithe úsáide talún sa 
Phlean, na cláir bhóithre agus cuspóirí eile mar chaomhnú crann 
agus na struchtúir ar díol suime seandalaíochta iad. 

Féachann an plean le soláthar a dhéanamh d'f holláine 
cónaitheoirí an Chontae sa todhchaí agus fás fostaíochta a 
éascú trí deimhin a dhéanamh go mbeidh soláthar leordóthan 
tailte criosaithe ar fáil chun freastal ar na riachtanais a mheastar 

a bheidh ann, trí chaighdeán an chomhshaoil a chosaint agus trí 
sholáthar an bhonneagair is gá a chinntiú. 

Cuireadh tús le réiteach Dréachtphlean Forbartha an Chontae 
2016 in 2014. Reáchtáladh cruinnithe Speisialta Chomhairle 
Contae chun breithniú a dhéanamh ar an Dréachtphlean 
Forbartha, agus ina dhiaidh sin chuaigh an Dréachtphlean ar 
taispeáint go poiblí nuair a fuarthas breis is 700 aighneacht. 

Ghlac na Comhaltaí Tofa le Plean Forbartha Contae Dhún 
Laoghaire-Rath an Dúin 2016-2022 ag Cruinniú Speisialta na 
Comhairle a reáchtáladh ar 17ú Feabhra 2016. Tháinig an Plean i 
bhfeidhm ar 16ú Márta 2016. 

Go príomha de bharr mionchoigeartuithe agus athruithe 
leanúnacha ar reachtaíocht agus Treoracha na hEorpa agus na 
hÉireann, áirítear sa Phlean Forbartha 2016-2022 ábhar ` nua'  
nach raibh iniata sna Pleananna roimhe seo. 

Tá Measúnú Straitéiseach Riosca Tuile mionsonrach don 
Chontae ar fad ionchorpraithe anois sa Phlean. I measc na 
n-ábhar eile nua nó fairsingithe tá Straitéis Bhonneagair 
Ghlais chuimsitheach, Maolú ar Athrú Aeráide agus beartais 
Oiriúnaithe, Treoir i leith Díonta Glasa agus fócas méadaithe ar 
acmhainneacht Turasóireachta agus Fóillíochta Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin. 

Pleananna Ceantair Áitiúil (LAP) 
Bhí sé mar chuspóirí sna Pleananna Forbartha Contae 2010-2016 
agus 2016-2022 roinnt Pleananna Ceantair Áitiúil/Saincheantair 
Straitéiseacha Forbartha a réiteach. 

Tosaíodh ar an obair le Dréachtphlean Cheantar Áitiúil Shruthán 
na Coille/Sheangánach 2017-2023 a réiteach. Ar 12ú Deireadh 
Fómhair 2016 thug an Chomhairle cuireadh d' aon dream 
nó duine a raibh suim acu ann moltaí a chur isteach roimh 
réiteach Dhréachtphlean Cheantar Áitiúil Shruthán na Coille/
Seangánach 2017-2023.  

Rialú Forbartha 
Táscairí Seirbhíse um Rialú Forbartha 
Fuarthas 1543 iarratas pleanála in 2016 agus is ionann sin agus 
méadú 15% ar fhigiúr 2015. 

Rinneadh cinneadh i leith 1305 iarratas bailí pleanála. 

As iomlán 159 cinneadh a d' eisigh An Bord Pleanála in 2016, 
ar achomhairc, seasadh le/athraíodh cinneadh an Údaráis 
Phleanála in 131 (82%) díobh, agus i gcás 28 (18%) aisiompaíodh 
cinneadh an Údaráis Phleanála

In 2016 bhí scála na n-iarratas léirithe go háirithe i líon na 
n-iarratas a rinneadh i leith aonad cónaithe, i.e. breis is 4,000 
(2,100in 2015) agus dá bharr bhí ardú breis is 50% ar an ioncam 
ó tháillí. 

Alt 5 d' Acht Pleanála agus Forbartha 2000 
Fuarthas 151 iarratas ar Dhearbhú nó Tarchur, faoi Alt 5 d'Acht 
Pleanála agus Forbartha 2000 (arna leasú) in 2016. Cuireadh 
2 iarratas ar aghaidh chuig An Bord Pleanála le haghaidh 
athbhreithnithe. 

COUNTY 
DEVELOPMENT 

PLAN 2016-2022
Written Statement 
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An Scéim Ranníocaíocht Forbartha(Alt 48 d' Acht 
Pleanála agus Forbartha 2000) 
Ghlac an Chomhairle le hAlt 48, de Scéim Rannaíocht Forbartha 
2016-2020 ar 14ú Nollaig 2015. 

Le linn 2016 bailíodh €14.11m i leith Rannaíochtaí Forbartha Alt 
48 agus eisíodh Sonraisc i leith €14.63m sa bhliain sin. 

Scéim Rannchuidithe Fhorlíontaigh um 
Fhorbairt (Alt 49 den Acht Pleanála agus 
Forbartha 2000-2006) 
Ar 13ú Eanáir 2003 ghlac an Chomhairle le Scéim Rannchuidithe 
Fhorlíontaigh um Fhorbairt (Alt 49). Éilíonn an scéim go 
ndéanfaí ranníocaíocht airgid i ndáil le síneadh Líne Luas B 
ó Iosta Áth an Ghainimh go Coill na Silíní, i.e. Luas Líne B1. 
Le linn 2016 bailíodh €2.6m san iomlán i leith Scéimeanna 
Rannchuidithe Fhorlíontaigh um Fhorbairt agus eisíodh sonraisc 
i leith €5.9m le linn 2016. 

Ar 10ú Samhain 2008 ghlac an Chomhairle le Scéim 
Rannchuidithe Fhorlíontaigh um Fhorbairt (Alt 49) ar mhaithe 
le maoiniú a dhéanamh ar fhorbairt Scéim Bhóthar Dáileacháin 
Cheantar Ghleann na Muc agus Scéim Maolúcháin um Lochán 
Uisce Dromchla. 

Forfheidhmiú 
Osclaíodh 330 cód nua san iomlán le linn 2016 (332in 2015). 
Eisíodh 344 litir rabhaidh (352in 2015) – laghdú 2%. Eisíodh 
37 Fógra Forfheidhmiúcháin (13 in 2015) – méadú 84%. 
Tionscnaíodh 8 n-ionchúiseamh (4 in 2015) - méadú 100% 

Rialú Foirgníochta 
Ta an Rannóg Rialaithe Foirgníochta freagrach as monatóireacht 
a dhéanamh ar Achtanna Rialaithe Foirgníochta 1990 agus 2007 
agus ar Rialacháin a rinneadh faoi na hAchtanna. 

Déanann an Rannóg Rialaithe Foirgníochta monatóireacht 
ar 12% - 15% de na foirgnimh nua ar fad a thósaítear á dtógáil 
sa Chontae gach bliain i leith géilliúlachta leis na Rialacháin 
Foirgníochta. Ach titeann an príomhfhreagracht i leith 
géilliúlachta ar na húinéirí agus na tógálaithe. 

Tógáil i gCúram 
Déanann an Rannóg Rialaithe Foirgníochta comhordú ar an 
bpróiseas reachtúil tógáil i gcúram ar bhóithre i bhforbairtí 
nua. Áirítear sa phróiseas sin monatóireacht a dhéanamh ar 
chríochnú bóithre, ar sheirbhísí, soilse poiblí agus ar spásanna 
oscailte i bhforbairtí nua fad a bhíonn an obair fhorbartha 
ar bun. Ar críochnú na forbartha déantar breis cigireachtaí 
lena chinntiú go gcloíonn oibreacha ar an suíomh le 
caighdeáin ` tógáil i gcúram'  na Comhairle mar a shonraítear in 
“Treoircháipéis um Oibreacha Forbartha”

Tógadh 4 eastát i gcúram in 2016, cuid de Bhaile Uí Bhraonáin; 
Clós Drayton; Wingfield; Mainistir Chorcaí; agus Melfort, Ascaill 
Pháirc an Bhaile Nua. 

Dréachtphlean Cheantair Áitiúil Sruthán na Coille – Seangánach  
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Teastais Rátáil Fuinnimh Foirgnimh [BER] 
Faoi SI 666 de Rialacháin an Chomhphobail Eorpaigh 2006 
(Feidhmíocht Fuinnimh Foirgnimh) tá an Chomhairle freagrach 
as monatóireacht a dhéanamh ar BERanna. Déanann an Rannóg 
Rialaithe Foirgníochta monatóireacht ar fhoirgnimh nua lena 
chinntiú go bhfuil BER ag foirgneamh sula mbíonn cónaí ann. Is 
gá go mbeadh BER ag foirgneamh nua cónaithe nó tráchtála nó 
ag foirgneamh atá ann cheana agus atá le ligean nó le díol sula 
áitítear é. Eisíodh 48 Teastas in 2016 (61 in 2015) – laghdú 27%. 

Suirbhé Náisiúnta ar Fhorbairtí Tithíochta atá 
idir lámha 
Déanann tuarascáil leis an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais 
Áitiúil agus an Ghníomhaireacht Tithíochta (Ag Réiteach 
Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe) in Iúil 2012 cur 
síos ar an dul chun cinn dáiríre atá á dhéanamh agus nach 
mór go ndéanfaí, agus atá dírithe go háirithe ar dul i ngleic le 
riachtanais na n-áitritheoirí in eastáit dá leithéid. 

Níor aithníodh aon saincheist suntasach mar a bhaineann 
le h-oibreacha fhóntas poiblí (i.e. bóithre, soilse, uisce agus 
draenáil, &rl) ná sábháilteacht phoiblí ar aon cheann de 
shuíomhanna dá leithéid laistigh de limistéar dlr. 

Ag tús 2016 bhí 7 n-eastát neamhchríochnaithe san iomlán 
sa Chontae. Le linn na bliana rinneadh 4 eastát a aicmiú mar 
críochnaithe agus dá bharr sin baineadh iad de liosta DECLG, 
agus fágann sin 3 eastát ar fad.  

Is iad na h-eastáit atá fágtha ná Grand Central (Sruth na gCloch) 
Áth an Ghainimh; Diméin Camberley, Baile an Teampaill agus 
Aberdour, Bóthar Stigh Lorgan. 

Ta an Rannóg Rialaithe Foirgníochta ag leanúint ag déanamh 
monatóireachta ar na h-eastáit atá laistigh dár dlínse agus 
tá cainteanna leanúnacha ar siúl leis na forbróirí i gceist nó 
lena gcuid gníomhairí, lena cinntiú go mbíonn na heastáit seo 
coinnithe chun sástachta na Rannóige.  

Ag Cruthú Timpeallacht ar mhaithe le Fás 
Eacnamaíoch
Tá Scéim nua Ranníocaíocht Forbartha (Alt 48) in áit anois ina 
bhfuil gnéithe spriocdhírithe ar mhaithe le fás eacnamaíoch a 
chothú, lena n-áirítear:

• Rátaí ranníocaíocht forbartha a `c halcadh'  go dtí 2018. 

• Níor tháinig aon ardú ar na rátaí tobhaigh seo ó 2010. 

• Níl ranníocaíochtaí ann i leith athrú úsáide chun spreagadh 
a thabhairt d'ú inéirí réadmhaoine scrúdú a dhéanamh faoin 
úsáid is fearr is féidir a bhaint as a gcuid réadmhaoine agus le 
húsáid mar “Ag Cónaí os Cionn an tSiopa” a chur chun cinn. 

• Níl ranníocaíochtai iníoctha i leith spásanna páirceála carr 
atá tógtha laistigh de struchtúr más coimhdeach iad d' úsáid 
thráchtála an struchtúir. 

• Tá scéim rannaíochta cisealta ` do-athraithe' curtha in áit 
do Cheantar Gnó Áth an Ghainimh chun dul i ngleic le 
soláthar feabhsaithe bonneagair laistigh de cheantar Áth an 
Ghainimh ar mhaithe le h-acmhainneacht fhoriomlán gnó na 
h-áite a uasmhéadú. 

• Tá foráil déanta i leith Scéim Ranníocaíocht Choill na Silíní 
chun soláthar a dhéanamh le haghaidh breis oibreacha 
bonneagair sa limistéar sin. 

Bhí ardú suntasach ar iarratais phleanála agus ar 
ghníomhaíocht foirgníochta ar fud an Chontae ar fad in 2016 
ach a bhí dírithe go príomha ar phríomh-limistéir forbartha atá 
aitheanta sa Chroístraitéis – Ceantar Gnó Áth an Ghainimh, 

SDZ Choill na Silíní, agus limistéar Na Céime / Chill Tiarnáin / 
Ghleann na Muc. Bhí thart ar 95 láthair gníomhach forbartha (ar 
láithreacha 2 aonad+ iad) le 1,965 aonad, á dtógáil. 

In 2016 tosaíodh ar an obair le Clár na Láithreán Folamh (VSR) a 
réiteach.

Cuirfidh tabhairt isteach Chlár na Láithreán Folamh i Ráithe 
1de 2017 fócas nua ar na láithreáin atái bhfad gan úsáid agus 
díomhaoin i mbailte agus sráidbhailte ar fud an Chontae. 

An aidhm atá leis na pionóis airgid bheartaithe atá 
ionchorpraithe i reachtaíocht na Láithreán Folamh ná leis na 
stráicí talún seo atá folamh agus díomhaoin a chur ar ais in 
úsáid tháirgiúil arís.  

Bíonn an tÚdarás i gcomhthadhaill go dlúth leis an Roinn 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil i dtaobh roinnt 
tionscnamh chun réiteach a fháil ar bhaic bhonneagair agus 
chun soláthar tithe nua, ar scála, a bhrostú. Cuireadh isteach 
roinnt moltaí ar mhaithe le maoiniú bonneagair a fháil faoin 
` gCiste Gníomhachtaithe Bhonneagar Tithíochta Áitiúla'  ar fiú 
€200m é agus beidh fógraí faofa maoinithe le déanamh in 2017. 

Tá ` Oifig Seachadta Tithíochta'  nua curtha ar bun ag an Roinn 
chun bainistiú cláir a dhéanamh ar sheachad tithíochta ar 
láithreacha straitéiseacha i Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath 
lena n-áirítear 3 shuíomh tógála i nDún Laoghaire-Rath an Dúin. 
D' oibrigh an tÚdarás Pleanála go dlúth leis an Oifig Seachadta 
Tithíochta chun easnaimh bhonneagair ar na suíomhanna 
straitéiseacha seo sa Chontae a aithint agus le réiteach a fháil 
orthu. 

Ag cur Feabhais ar Chaighdeán Beatha an Uile 
Duine 
Áiríodh saincheantair tuilte agus beartais i bPlean Forbartha an 
Chontae 2016-2022 a tháinig i bhfeidhm i Márta 2016 agus atá á 
gcur i ngníomh trí bhainistiú forbairtí sa phróiseas pleanála. 

In 2016 tugadh Cead Pleanála le haghaidh trí Pháirc Phoiblí i 
gCoill na Silíní ag teacht leis an Scéim Pleanála ar glacadh léi in 
2014. Siadsin Páirc an Tulaigh (12.9ha), Páirc Beckett (5.1 ha) agus 
Páirc Ticknick (19.1 ha).

Bhí rannpháirtíocht an phobail ina gné intreach i bPlean 
Forbartha an Chontae agus i bpróisis réamhdhréachtadh Phlean 
Ceantair Áitiúil Shruthán na Coille-Sheangánach. 

Bunathrú chun feabhais a chur ar ár Modh Oibre 
Mar pháirt de Bhainistiú Riosca tá measúnú déanta ar aon riosca 
agus bearta aitheanta chun na rioscaí a laghdú. 

Tugadh faoi iniúchadh ar an gcóras Pleanála chun dea-
chleachtas a fheabhsú. 

Tá an obair ar bun chun réimse na caipéisíochta atá ar fáil ar líne 
a mhéadú. 

Measúnú Leantach agus Feabhsúcháin ar 
Sheirbhísí 
Tá an Rannóg Pleanála ag leanúint ag spreagadh 
rannpháirtíocht an phobail ina cuid próiseas, go háirithe i 
bpróisis reachtúla trí sheisiúin eolais don phobal a bhfógraítear 
go forleathan, a chur ar fáil, agus úsáid shuíomh gréasáin na 
Comhairle chun aighneachtaí ar líne a éascú. 

Fuarthas breis is 700 aighneacht le linn an chomhairliúcháin 
phoiblí maidir le réiteach an Dréachtphlean Forbartha 2016-
2022. 

Cuireann bearta dá leithéid le rannpháirtíocht an phobail sna 
mórphróisis cinntí agus san am céanna cuirtear feabhas ar an 
gcumarsáid agus ar an ndaonlathas go háitiúil. 
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Acmhainní Daonna 
Bíonn Acmhainní Daonna i mbun riaracháin ghinearálta 
ar fhorálacha fostaíochta reachtúla, ar bheartais nósanna 
imeachta agus scéimeanna a nglacann an bhainistíocht leo. Tá 
an Roinn freagrach leis as oiliúint agus forbairt na foirne agus as 
Inrochtaineacht agus Comhpháirtíocht san Ionad Oibre. 

Earcaíocht agus an Fhoireann 
Ag deireadh 2016 bhí 992 ball foirne i bhfórsa oibre Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin lena n-áirítear oibrithe 
cléireachais/riaracháin, gairmiúla, teicniúla agus iosta-
bhunaithe ar a bhfuil oibrithe ginearálta agus ceirde.

Bhí plean Fórsa Oibre na Comhairle críochnaithe faoi dheireadh 
2015 agus lean an Roinn ansin le feachtas earcaíochta chun 
riachtanais foirne na Comhairle a shásamh. Sa bhliain tuarascála 
críochnaíodh 35 comórtas ar chuir 1,120 iarratasóir isteach orthu. 
Reáchtáladh 761 agallamh ar fad agus rinneadh 176 ceapachán 
dá mbarr. 

Riarachán & Caidreamh Tionsclaíoch 
Cuireann an Roinn Acmhainní Daonna seirbhís chomhairleach 
ar fáil don bhainistíocht áitiúil, chun a chinntiú go mbíonn 
comhionannas agus leanúnachas ar fud na heagraíochta. 

Tá Comhairleoir Tacaíochta Foirne ann chun aon ghéarchéim 
shealadach nó deacracht phearsanta atá ag ball foirne a aithint 
agus chun cabhrú lena réiteach agus cuireann sé/sí seirbhís faoi 
rún comhairleoireachta, atreorúcháin agus faisnéise ar fáil.  

Comhionannas
Is croíluach i gcultúr na Comhairle é an Comhionannas. Tá 
an méid sin le sonrú sna beartais, cleachtais agus nósanna 
imeachta tráth a bhfuiltear ag déileáil le saoránaigh agus lena 
chéile araon. Déantar bainistiú ilchineáltacht a chomhtháthú sa 
chlár oiliúna chúram custaiméara a thacaíonn le freagairtí cuí 
a fhorbairt chun déileáil le raon leathan fiosrúchán, cúiseanna 
agus riachtanas.

Inrochtaineacht
Sáraíodh an sprioc 3% de dhaoine faoi mhíchumas a fhostú, dá 
dtagraítear San Acht Míchumais 2005, arís in 2016. 

Forbairt agus Oiliúint Foirne 
In 2016, reáchtáladh 66 clár oiliúna do 528 ball foirne. 

Chuimsigh cláir oiliúna: 

Sláinte agus Sábháilteacht, Oiliúint Soláthair, Cúram Custaiméirí, 
Bainistiú Fiachais, Tógáil Miontuairiscí, Oiliúint sa Bhainistiú 
Éifeachtach ar Choinbhleachtaí, Oiliúint TF, i measc go leor eile. 

Chríochnaigh 3 bhall foirne Staidéir Rialtais Áitiúil in 2016. 
Ceadaíodh 23 ball foirne faoin Scéim Cúnaimh i leith chúrsaí 
breisoideachais. 

Eaglais Naomh Séamas – Radharc ó Cheantar LAP Shruthán na Coille - Seangánach.
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Scéim Gateway 
Lean Scéim Gateway ag feidhmiú in 2016 agus tháinig conarthaí 
22 mí a bhí ag 39 rannpháirtí chun deiridh ar dhátaí éagsúla in 
2016. 

Thosaigh 13 rannpháirtí Gateway ar a gcuid fostaíochta mar 
Oibrithe Ginearálta lán-aimseartha in 2016 agus thosaigh 6 eile 
a gcuid fostaíochta mar Oifigigh Chléireachais lán-aimseartha. 
D'f hág rannpháirtithe eile Gateway an Scéim tar éis dóibh 
malairt fostaíochta a fháil. 

Ag deireadh 2016 bhí 14 rannpháirtí Gateway fós ar an Scéim. 

Comhpháirtíocht ar an Láthair Oibre 
Reáchtáil an Coiste Comhpháirtíochta roinnt cruinnithe le linn 
na bliana. Lean grúpaí Ghníomhaíocht Comhpháirtíochta ag cur 
roinnt cuspóirí/gníomhaíochtaí chun cinn. Ar na tionscadail a 
críochnaíodh in 2016 bhí:- 

Forbairt foirne lena n-áirítear Scileanna Agallaimh agus Forbairt 
Ghairmiúil Leanúnach (CPD).

I measc na n-imeachtaí bhí Cuimhneachán Bliantúil Foirne, 
cainteanna faoi ailse don fhoireann dar teideal, “Do Shláinte 
Do Rogha” ag an bhfoghrúpa Sláinte agus Folláine agus ócáidí 
Aitheantas Fadseirbhíse.  

Foilseacháin; Féilire Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an 
Dúin agus foilsíodh bileoga faisnéise d'f hostaithe ar ábhair mar 
oiliúint, forbairt agus teidlíochtaí

An Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise 
An ról atá ag an Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise ná: 

• Nuálaíocht a bhaineann le TF a thiomáint agus a chumasú.

• Soláthar a dhéanamh chun seirbhísí nua TF via tionscadail a 
thabhairt isteach ar bhealach éifeachtach. 

• Soláthar a dhéanamh chun seirbhísí reatha TF a sheachadadh 
ar bhealach éifeachtach ar fud na Comhairle. 

• A bheith páirteach agus ag tacú le tionscadail agus 
tionscnaimh náisiúnta TF. 

Ghlac an Rannóg TF leis an gcreat ITIL chun go mbainfí amach 
sárchleachtas agus sár-éifeachtúlacht i seachadadh seirbhísí 
reatha. Baintear feidhm as Modheolaíochtaí bainistithe 
tionscadal (PMM) lena chinntiú go ndéantar conarthaí a 
bhainistiú agus tionscadail a ailíniú le Plean Corparáideach na 
Comhairle agus leis an bPlean Bliantúil Seachadta Seirbhísí 
agus ina theannta sin lena chinntiú go ndéantar tionscadail a 
sheachadadh ar bhealach tráthúil agus éifeachtúil ó thaobh 
costas de. 

Athbhreithniú Achomair 2016 
Rinneadh 1,942 glaoch ar fad a logaill leis an deasc freastail TF in 
2016, agus bhí réiteach críochnúil ar 1,918 díobh. 

Rinneadh 33 tionscadal ar fad a sheachadadh le linn na bliana, ar 
méadú 14% é sin ar 2015

San áireamh i measc buaicphointí na dtionscadal ó 2016 tá 
soláthar a leanas: 

Siúlóid Operation Transformation 2016 –An Cé Thoir 
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• Forbairt agus feidhmiú céimneach shuíomh gréasáin nua 
www.dlrcoco.ie mar chuid de chomhthionscadal leis an 
Aonad Cumarsáide. Is ardán é an suíomh gréasáin gur féidir 
breis seirbhísí digiteacha a sholáthar tríd le linn 2017. 

• Uasghradú ar gach teirmineál Citrix i Halla an Chontae agus i 
gCearnóg an Chuain go PCanna. Cuireann sé seo fearas deisce 
nua-aimseartha solúbtha ar fáil do 180 úsáideoir atá níos 
oiriúnaí dá riachtanais reatha.  

• Cuireadh isteach PCanna/Ríomhairí Glúine Windows 7 in 
ionad 300 seanPCanna XP Cuireann an t-uasghradú seo ar 
chumas gach úsáideora bogábhar TF atá cothrom le dáta a 
úsáid. Mar shampla Office 365 nár oibrigh ar na PCanna níos 
sine. 

• Soláthar ríomhairí glúine do gach ball foirne sinsearach chun 
éifeachtúlachtaí agus cleachtais oibre solúbtha a chur ar a 
gcumas. 

• Uasghrádú ar an seirbhís WiFi sa LexIcon, le seirbhís níos 
sciobtha agus níos cumasaí a thabhairt don phobal. 

• Soláthar WiFi i gCearnóg an Chuain agus uasghrádú ar WiFii 
Halla an Chontae (le críochnú faoi dheireadh Feabhra 2017). 
Cuireann sé seo seirbhís ardluas WiFi ar fáil do chomhairleoirí, 
don fhoireann agus do chuairteoirí chuig foirgnimh na 
Comhairle. Cuireann sé bonneagar ar fáil a chuireann ar 
chumas na foirne WiFi a úsáid chun dul isteach go díreach ar 
líonra na Comhairle.

• Cur chun feidhme bhogábhar Bainistithe Gléasanna 
Móibíleacha i gcomhar le feidhmiú céimneach 150+ fón 
cliste nua. Ceadaíonn sé cianbhainistiú a dhéanamh ar stoc 
fón cliste na Comhairle, ar mhaithe le héifeachtúlacht agus 
slándáil níos mó. 

An Cathaoirleach, an Comhairleoir Cormac Devlin ag seoladh Fhéile Nollag Dhún Laoghaire le Sophie agus Holly
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Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2016
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
(CLÁR COMHARDAITHE) AMHAIL AN 31 
NOLLAIG 2016 
RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) AMHAIL 31Ú NOLLAIG 2016 

Nótaí
2016 

€
2015 

€
Sócmhainní Seasta 1 1
Oibríochtúil 1,349,640,286 1,329,838,700
Bonneagar 1,769,590,106 1,774,812,188
Pobal 57,537,345 57,695,652
Neamh-Oibríochtúil 103,039,022 102,065,024

3,279,806,758 3,264,411,565

Obair idir Lámha agus Costais Tosaigh 2 18,419,387 27,874,888

Féichiúnaithe Fadtéarmacha 3 86,792,673 118,193,412

Sócmhainní Reatha 
Stoc 4 766,406 774,937
Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí 5 30,554,555 20,434,271
Infheistíochtaí Bainc 151,109,881 136,157,143
Airgead sa Bhanc 296,018 102,605
Airgead faoi Bhealach 455,120 365,696

183,181,980 157,834,652

Dliteanais Reatha 
Rótharraingt Bainc - -
Creidiúnaithe & Fabhruithe 6 52,720,551 60,257,075
Léasanna Airgeadais  –  – 

52,720,551 60,257,075

Glansócmhainní Reatha (Dliteanais) 130,461,429 97,577,577

Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin) 
Iasachtaí iníoctha 7 130,182,870 137,541,877
Léasanna Airgeadais   – 
Earlais In-aisíoctha 8 19,937,522 17,163,653
Eile 9,049,290 36,215,040

159,169,682 190,920,570

Glansócmhainní / (Dliteanais) 3,356,310,565 3,317,136,872

Arna Léiriú ag 
Caipitliú 9 3,279,806,758 3,264,411,565
Ioncam WIP 2 11,388,215 11,044,189
Cúlchiste Sonrach Ioncaim - 18,452,967
Cúlchiste Ginearálta Ioncaim 9,763,748 9,721,176
Iarmhéideanna Eile 10 55,351,843 13,506,974
Cúlchistí Iomlána 3,356,310,565 3,317,136,871
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM 
CUIMSITHEACH (RÁITEAS MAIDIR LEIS AN 
gCUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS) DON 
BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016  
RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS MAIDIR LEIS AN gCUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS) DON BHLIAIN DAR 
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

Tugann an Ráiteas maidir leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile gach ioncam a bhain le h-ioncam agus caiteachas. 
Léirítear ann an barrachas (an t-easnamh) don bhliain. 
Déanann Nóta 16 leithdháileadh ar aistrithe a rinne rannán seirbhíse sa bhformaid chéanna le Tábla A den bhuiséad ar ghlac an 
tÚdarás Áitiúil leis. 

Nóta

Ollchaiteachas 
2016 

€

Ioncam 
2016 

€

Glanchaiteachas 
2016 

€

Glanchaiteachas 
2015 

€
Caiteachas de réir Rannán € € € €

Tithíocht agus Foirgníocht 32,179,611 29,801,596 2,378,014 262,360

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht 27,314,941 12,281,848 15,033,093 14,576,297

Seirbhísí Uisce 12,374,152 9,138,430 3,235,722 3,051,938

Bainistiú Forbartha 13,151,547 4,356,369 8,795,179 8,952,719

Seirbhísí Comhshaoil 27,541,114 6,952,958 20,588,156 20,372,180

Fóillíocht & Conláistí 26,818,579 5,005,901 21,812,678 20,761,225

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 535,575 208,359 327,216 339,209

Seirbhísí Ilchineálacha 9,589,650 7,175,797 2,413,853 10,498,183

Caiteachas/Ioncam Glan 15 149,505,169 74,921,258

Glanchostas an Rannáin arna mhaoiniú ó Rátaí 
agus Cáin Mhaoine Áitiúil 74,583,912 78,814,111

Rátaí 78,519,086 82,201,617

Cáin Mhaoine Áitiúil 8,277,151 8,288,659

Asbhaint Pinsean-bhainteach 1,764,920 2,381,175

Barrachas (Easnamh) don bhliain roimh Aistriú 13,977,246 14,057,340

Aistrithe ó/(chuig) Cúlchistí 14 (13,934,674) (14,036,091)

Barrachas (Easnamh) Foriomlán don Bhliain 16 42,572 21,250

Cúlchiste Ginearálta amhail 1 Eanáir 9,721,176 9,699,927

Cúlchiste Ginearálta amhail 31 Nollaig 9,763,748 9,721,176
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TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA 2016 
01/01/2016 - 31/12/2016 (Bliantúil)

Sonraí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin mar a cuireadh faoi bhráid an LGMA agus faoi réir fíoraithe.

Táscaire Topaic Luach 
Tithíocht: H1, H2 & H4 A. Líon iomlán na n-áitreabh a chuir ÚÁ ar fáil i rith na bliana 241

B. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil go díreach 72
B1. Líon na n-áitreabh a tógadh 53
B2. Líon na n-áitreabh a tógadh 19
C. Líon na n-áitreabh curtha ar fáil faoi RAS 27
D. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin Scéim HAP 99
E. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoi SHCEP 43
F. Líon foriomlán na n-áitreabh tithíochta sóisialta san ÚÁ ag deireadh na bliana.  5155
G. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil go díreach (tógtha nó ceannaithe) ag an 
ÚÁ 

4474

H. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin RAS 401
I. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin HAP más i bhfeidhm 99
J. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin SHCEP 181
K. Líon na n-áitreabh singil tuaithe atá beartaithe a leagan nó a dhíol de bharr 
dearóilithe. 

0

A. Céatadán líon na n-áitreabh ag H1G a bhí folamh amhail deireadh na bliana 1.10 %
Líon na n-áitreabh laistigh den stoc iomlán nach raibh tionónta iontu amhail deireadh 
na bliana.  

49

A. Caiteachas sa bhliain ar dheisiú & cothabháil tithe a cheannaigh nó a thóg an ÚÁ 
roinnte ar H1G 

€1768.55

Caiteachas ar dheisiú agus cothabháil stoc ÚÁ tiomsaithe ar bhonn leanúnach i rith na 
bliana. 

€7912500

Tithíocht: H3 & H5 A. Meánmhéid ama a caitheadh ó fágadh an t-áitreabh folamh go dtí tús na chéad 
tionóntachta eile  

13.02 wk

B. Meánchostas a caitheadh i rith na bliana chun áitreabh a réiteach le haghaidh ath-
thionóntachta 

€10706.24

Líon na n-áitreabh a rinneadh a ath-thionóntú ar aon dáta sa bhliain (seachas iadsan a 
bhí folamh le haghaidh athchóirithe eastáit). 

110

Líon seachtainí ó d' fhág an tionónta roimhe sin go dáta chéad dochar cíosa an tionónta 
nua.  

1432.29 wk

Caiteachas iomlán ar dheisiúchán is gá chun gur féidir na h-áitribh thuas a athligean €1177686
A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an ÚÁ amhail deireadh 
Mheithimh 2016 

15552

B. Líon na gcigireachtaí a rinneadh ar áitribh ar cíos i rith na bliana. 273
C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu in 2016 a fuarthas gach a 
bheith ag comhlíonadh Rialacháin na gCaighdeán. 

97.07

D. Líon na n-áitreabh neamhchomhlíontach a d' éirigh comhlíontach le linn 2016  52
Líon na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu a fuarthas gan a bheith ag 
comhlíonadh Rialachán Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 

265

Tithíocht: H6 A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála fhadtéarmach mar % de líon iomlán na 
ndaoine fásta gan dídean. 

DRHE
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Líon na ndaoine fásta arna n-aicmiú mar dhaoine gan dídean agus a bhí i gcóiríocht 
éigeandála ar oíche 31/12/2016
Líon na ndaoine fásta ar an dáta sin a bhí i gcóiríocht éigeandála go leanúnach le 6 mhí 
nó ar feadh 6 mhí go carnach sa tréimhse 12 mí roimhe sin. 

Bóithre: R1 & R2 % ciliméadar Bóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 100 %
% ciliméadar Príomhbhóithre áitiúla le rátáil PSCI 98 %
% ciliméadar Bóithre Dara Grád áitiúla le rátáil PSCI 95 %
% ciliméadar Bóithre Tríú Grád áitiúla le rátáil PSCI 79 %
% Bóithre réigiúnacha a fuair rátáil PSCI le linn na bliana 2 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 1-4 8 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 5-6 24 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 7-8 16 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 9-10 52 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 1-4 10 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 5-6 37 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 7-8 13 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 9-10 38 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 1-4 10 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 5-6 39 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 7-8 11 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 9-10 35 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 1-4 3 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 5-6 27 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 7-8 18 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 9-10 32 %
A1. Ciliméadair na mbóithre réigiúnacha arna neartú ag úsáid na ndeontas 
Feabhsúcháin Bóithre 

0.0 km

A2. Méid den Deontas Feabhsúcháin Bóithre caite ar Bhóithre Réigiúnacha (Neartú) €0.00
B1. Líon ciliméadar de bhóithre réigiúnacha a ndearnadh athshéalú orthu ag úsáid na 
nDeontas Cothabhála Bóithre 

0.0 km

B2. Méid den Deontas Cothabhála Bóithre caite ar Bhóithre Réigiúnacha (athshéalú) €0.00
C1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla a ndearnadh neartú orthu ag úsáid deontas 
Feabhsúcháin Bóithre 

8.6 km

C2. Méid den Deontas Feabhsúcháin Bóithre caite ar Bhóithre Áitiúla (neartú) €2558107.00

D1. Líon ciliméadar de Bhóithre áitiúla a ndearnadh athshéalú orthu ag úsáid deontas 
Cothabhála Bóithre 

0.0 km

D2. Méid den Deontas Cothabhála Bóithre caite ar Bhóithre Áitiúla (athshealú) €0.00

Mótarcháin: R3 % de idirbheart mótarchánach ar líne n/a

Uisce: W1 % Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil ag comhlíonadh riachtanais reachtúla GCC EPA

Dramhaíl: E1 Líon tithe sa limistéar arna gclúdach ag oibreoir ceadúnaithe a bhfuil seirbhís 3 bhosca 
bruscair aigeamhail31/12/2016, (Daonáireamh 2016)

35220

% na dtithe laistigh den ÚÁ a seasann an uimhir A dóibh 44.83 %

Truailliú Comhshaoil: E2 Líon iomlán na gcásanna de ghearáin faoi thruailliú. 2621
Líon na gcásanna truaillithe nach ndearnadh iad a fhiosrú nó nár cuireadh i gcrích. 2648
Líon na gcásanna truaillithe a tháinig aníos in 2016 agus nár cuireadh i gcrích. 76
Líon na gcásanna truaillithe i leith gearán le linn na bliana 2621
Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh le linn na bliana. 2648
Líon iomlán cásanna ar láimh amhail deireadh bliana. 76
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Truailliú Bruscair: E3 Céatadán an limistéir nach bhfuil truaillithe ag bruscar TOBIN
Céatadán an limistéir atá beagán truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá measartha truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá go suntasach truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá an-truaillithe ag bruscar 

Pleanáil: P1 Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán d' fhoirgnimh nua a tugadh 
fógra don údarás áitiúil futhu. 

13.33 %

Líon iomlán foirgneamh nua a tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu 750
Líon na bhfoirgneamh nua a tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu le linn na bliana faoi 
réir chigireacht amháin ar a laghad. 

100

Pleanáil: P2 & P3 A. Líon na gcinntí pleanála faoi réir achomhairc chuig An Bord Pleanála a rinne an bord 
cinneadh ina leith in 2016  

159

B. % na gcinntí a dhearbhaigh (le nó gan athruithe) an cinneadh a rinne ÚÁ. 82.39 %
Líon na gcinntí ag dearbhú cinneadh ÚÁ le nó gan athrú. 131
A. Líon iomlán na gcásanna pleanála arna atreorú nó arna dtionscnamh ag ÚÁ le linn 
2016 a imscrúdaíodh. 

327

B. Líon iomlán na gcásanna a dúnadh le linn 2016 117
C. % na gcásanna ag B a díbheadh faoi Alt 152(2) nó dúnta toisc iad a bheith faoi 
urchosc reachta nó ina bhforbairtí díolmhaithe 

8.55 %

D. % na gcásanna ag B ar réitíodh iad chun sástachta ÚÁ trí idirbheartaíocht. 28.21 %
E. % na gcásanna ag B ar dúnadh iad mar thoradh ar imeachtaí forfheidhmiúcháin.  63.25 %
F. Líon iomlán cásanna pleanála á n-imscrúdú amhail 31/12/2016. 337
Líon na gcásanna ag ̀ B'  a díbheadh faoi alt 152(2), An tAcht Pleanála agus Forbartha 2000 10
Líon na gcásanna ag'B'  ar réitíodh iad chun sástachta ÚÁ trí idirbheartaíocht. 33
Líon na gcásanna ag `B '  ar dúnadh iad mar thoradh ar imeachtaí forfheidhmiúcháin. 74

Pleanáil: P4 & P5 Sonraí Chlár AFS Droinnte ar dhaonra an limistéir ÚÁ €33.75
Clár AFS D comhdhéanta de D01, D02, D03 (muirear bainistíochta láir san áireamh) €7358136
A. Meánlíon seachtainí a tógadh chun déileáil le hiarratais ar theastais shábháilteachta 
tine a cuireadh isteach le linn na bliana. 

7.71 wk

Líon na dteastas sábháilteachta tine a eisíodh i leith iarratas a cuireadh isteach. 89
An líon seachtainí ón dáta a fuair an t-údarás áitiúil iarratas iomlán bailí go dtí an 
dáta ar eisíodh teastas sábháilteachta tine don iarratasóir, le cuid de sheachtain 
deachúlaithe go dtí dhá ionad deachúla, agus curtha le chéile i gcás gach teastas 
sábháilteachta tine a eisíodh i leith iarratais a cuireadh isteach in 2016 

685.86 wk

Seirbhís Dóiteáin: F1 Caiteachas Chlár AFS E roinnte ar dhaonra dhaonáireamh 2016 a bhfuil an tSeirbhís 
Dóiteáin ag freastal orthu. 

n/a

Sonraí chaiteachais Chlár AFS E ag teacht ó E11 –Oibriú na Seirbhíse Dóiteáin& E12 Cosc 
Dóiteáin 

Seirbhís Dóiteáin: F2 & F3 A. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha 
i ndáil le Dóiteán. 

n/a

B. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha i ndáil le Dóiteán. 
C. Meánmhéid ama(nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha 
i ndáil le timpistí eile. 
D. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha i ndáil le timpistí eile. 
A. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús laistigh de 10 
nóiméad 
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B. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 10 
nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
C. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 20 nóiméad 
D. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús laistigh de 10 nóiméad 
E. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 10 
nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
F. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 20 nóiméad 
Líon iomlán na nglaonna i ndáil le dóiteáin le linn na bliana. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
laistigh de 10 nóiméad. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 10 nóimead agus laistigh de 20 nóiméad. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 20 nóiméad 
Líon iomlán na nglaonna i ndáil le gach géarchéim eile le linn na bliana. 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
laistigh de 10 nóiméad. 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 10 nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 20 nóiméad 

Seirbhís Leabharlainne: L1 Líon na gcuairteanna leabharlainne le linn na bliana. 1012624
Líon na míreanna a tógadh ar cíos le linn na bliana. 1502156
A. Líon na gcuairteanna leabharlainne in aghaidh gach duine den daonra. 4.64
B. Líon na míreanna a eisíodh d' iasachtóirí le linn na bliana 1502156

Seirbhís Leabharlainne: L2 Sonraí Chlár F den Ráiteas Airgeadais Bliantúil/de réir dhaonra limistéar ÚÁ per 
Daonáireamh 2016. 

€37.55

Clár AFS F02 Costas na Seirbhíse Leabharlainne €8185989

Óige agus Pobal: Y1& Y2 A. Céatadán na Scoileanna Áitiúla páirteach i scéim Chomhairle Óige Áitiúil/Comhairle 
na nÓg. 

48.39 %

Líon iomlán na meánscoileanna sa limistéar ÚÁ ag deireadh na bliana. 31
Líon na meánscoileanna sa limistéar ÚÁ ar fhreastail ionadaithe uathu ar Chomhdháil 
Bhliantúil Chomhairle na nÓg. 

15

A. Líon na n-eagraíochtaí san áireamh ar Chlár an Chontae agus an céatadán díobh a 
bheartaigh páirt a ghlacadh sa Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh den PPN. 

19.29

Líon iomlán na n-eagraíochtaí san áireamh ar Chlár an Chontae don limistéar údaráis 
áitiúil. 

280

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a chláraigh don chéad uair in 2016. 88
Líon na n-eagraíochtaí a bheartaigh dul isteach sa Choláiste Toghcháin um Chuimsiú 
Sóisialta nuair a chláraigh siad don PPN. 

54

Corparáideach: C1 & C2 & C4 Líon coibhéiseach foirne lánaimseartha ag deireadh na bliana. 908.10
Ceatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 3.78 %
Ceatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 0.52 %
Líon na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 9829 day
Líon na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 1102 day
Líon na laethanta oibre gan pá a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 2043 day
Líon na laethanta oibre gan pá a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 28 day
Caiteachas iomlán ICT sa tréimhse 01/01/2016 go 31/12/2016 roinnte ar uimhir WTE €4153.41
Iomlán an chaiteachais ioncaim ar Mhíreanna Cuntais. €3771707.49
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Corparáideach: C3 Iomlán na n-amharc leathanaigh ar shuíomh gréasáin ÚÁ in 2016. 3122115
Líon iomlán na n-úsáideoirí meáin shóisialta ar 31/12/2016 ag leanúint ÚÁ ar 
shuíomhanna meáin shóisialta. 

35548

Iomlán carnach na n-amharc leathanaigh ar na suíomhanna gréasáin ar fad á n-oibriú 
ag ÚÁ le linn 2016. 

3122115

Líon iomlán na n-úsáideoirí meáin shóisialta a bhí ar 31/12/2016 ag leanúint ÚÁ ar aon 
suíomhanna meáin shóisialta. 

35548

Airgeadas: M1 & M2 A. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9601934

B. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9648543

C. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9699927

D. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9721176

E. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2016 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9763748

F. Barrachas nó easnamh carnach amhail 31/12/2016 mar chéatadán d' iomlán an 
Ioncaim ó ráiteas AFS. 

5.97 %

G. Caiteachas ó Ioncam per capita in 2016 €685.75
Figiúr Iomlán Ioncaim 2016 ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais den AFS. €163482415
Figiúr Iomlán Caiteachais 2016 ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais den AFS. €149505169
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 75.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 78.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 78.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 85.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 85 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 79.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 77.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 80.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 79.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 77 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 64.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 64.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 57.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 62.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 65 %

Forbairt Eacnamaíochta: 
J1 to J3

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú ón Oifig Fiontair Áitiúil le linn na bliana. 166.0

A. Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála ar líne a cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil sa 
bhliain.  

74

A. Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na bliana. 389
B. Líon na ndearbhán trádála ar líne sin a íostarraingíodh sa bhliain. 41
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FOSCRÍBHINN 1          
GNÍOMHARTHA A GABHADH DE LÁIMH IN 2016 
AGUS GNÍOMHARTA ATÁ BEARTAITHE DO 2017 

Gníomhartha a gabhadh de láimh in 2016:
In 2016 ghabh Dún Laoghaire-Rath an Dúin de láimh nó glacadh 
páirt i raon tionscnamh chun an fheidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú lena n-áirítear:  

Ginearálta:
• Lorg agus bhain amach caighdeán comhlíonta maidir le Córas 

Bainistithe Fuinnimh (EMS) ISO50001 ag teacht le SI426:2014 
an chéad Údarás Áitiúil i mBaile Átha Cliath a rinne amhlaidh 
dá lód corparáideach. 

• Chinn an Chomhairle a bheith ina sínitheoir ar Chúnant Uile-
Eorpach na Maor i leith Aeráide agus Fuinnimh

• Bhí dlr ina Chraobh-iomaitheoir i nDamhachtainí Fuinnimh 
san Earnáil Phoiblí 2016 SEAI  

• Rinneadh mír Fuinnimh a iniamh ar shuíomh gréasáin nua dlr. 

• Críochnaíodh uasghrádú ar rannán intranet na foirne ar 
Fheasacht faoi Fuinneamh. 

• Aithníodh Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh (SEUanna) agus 
réitíodh Liosta Deiseanna i leith oibreacha feabhsúchán 
fuinnimh. Réitithe 

• Pleananna Gníomhaíochta do gach ceann de na SEUanna i 
leith tionscadal beartaithe coigilte fuinnimh. 

• Chuir chun tosaigh agus thacaigh le Cuideachtaí 
Nuathionscanta Fuinnimh. 

• Chumasaigh Ardán Billí Fuinnimh dlr ar mhaithe leis an 
oiread agus is féidir measúnaithe a dhéanamh faoi idiú 
fuinnimh le béim ar SEUanna. 

• Rinne dlr iarratas chuig SEAI le haghaidh deontais 
éifeachtúlacht fuinnimh faoi ` Pobail Níos Fearr Fuinnimh 
2016'  (BEC) 

• Tugadh faoi iniúchtaí fuinnimh i bhfoirgnimh na Comhairle. 

• Leanadh ag déanamh uasghrádaithe ar liosta na 
bhFoirgneamh Chorparáideach. Ceangailte le comhordú, 
soláthar agus athnuachan Teastas Taispeána Fuinnimh (DEC) 
leanúnach. 

• Tionscnaimh atá ag leanúint ar aghaidh:

 - Clár na Scoileanna Glasa 

 - Éifeachtúlacht fuinnimh san áireamh i gcláir   
    réamh-thionóntachta. 

 - Tionscnaimh ar Thaisteal Inbhuanaithe 

An Cathaoirleach, An Comhairleoir Cormac Devlin ag síniú Cúnant na Maor i leith Aeráide agus Fuinnimh le Austin Baines,  Andrée Dargan agus Sarah Cassidy
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Foirgnimh Chorparáideacha:
• Aithníodh Halla an Chontae ina Úsáideoir Suntasach 

Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitíodh liosta 
éifeachtúlachtaí féideartha fuinnimh i gClár na nDeiseanna. 

• Bhí tionscadail fuinnimh Halla an Chontae mar chuid den 
iarratas SEAI BEC2016

• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith Halla an 
Chontae, Chearnóg an Chuain agus Oifigí Dhún Droma. 

Foirgnimh Pobail:
• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith Ionad 

Acmhainne Dhroichead na gCloch, Ionad Pobal Bhaile an 
Chnoic agus Ionad Pobal Lambscross. 

Leabharlanna:
• Aithníodh LexIcon ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 

shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitíodh liosta éifeachtúlachtaí 
féideartha fuinnimh i gClár na nDeiseanna. 

• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith an LexIcon, 
Leabharlann Ghráinseach an Déin, Leabharlann Dheilginse 
agus Leabharlann Stigh Lorgan. 

Tithíocht:
• Lean an Roinn Tithíochta le clár uasghrádaithe tithe chun 

BERanna níos fearr a bhaint amach agus caighdeáin 
fuinnimh níos airde ar mhaithe le coigiltis bhliantúla 
fuinnimh a dhéanamh. 

• Críochnaíodh athchóiriú agus méadú ar Theach Bhaile an 
Róistigh Céim 2 chun 34 aonad atá tíosach ar fhuinneamh do 
sheanóirí a chur ar fáil in 2016 mar chuid de scéim phíolótach 
Europhit.

• Bhí an tionscadal ina chraobh-iomaitheoir i nDámhachtainí 
Fuinnimh SEAI san Earnáil Phoiblí. 

TF:
• Leanfaidh an Chomhairle ag ceannach trealamh a 

chomhlíonann caighdeáin ` energy star'  le cur in ionad 
trealamh níos sine. 

Soilsiú Poiblí:
• Tá an Rannóg Soilsithe Poiblí ag leanúint ag cur feabhais 

ar shoilsiú sráideanna i nDún Laoghaire-Rath an Dúin le 
clár pleanáilte uasghrádaithe chun na soilse is eífeachtaí ó 
thaobh fuinneamh de atá ar fáil a shuiteáil le cur in áit soilse 
níos sine, níos neamhéifeachtúla, gan éifeacht. Aithníodh 
Soilsiú Poiblí ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 
shainítear faoi ISO50001EMS. Críochnaíodh pleananna 
gníomhaíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint 
amach. 

Meicniúil / Uisce:
• Aithníodh Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin ina Úsáideoir 

Suntasach Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001. 
Críochnaíodh pleananna gníomhaíochta chun éifeachtúlacht 
fuinnimh a bhaint amach. 

Seirbhísí Fóillíochta dlr:
Tá sé curtha in iúl ag Cuideachta Seirbhísí Fóillíochta dlr go bhfuil: 

• Teastais Thaispeána Fuinnimh (DEC) athnuaite sna trí Ionad 
Fóillíochta ar fad. 

• Faoi ISO50001 EMS agus mar a shainítear faoi treoirlínte 
Tomhaiste agus Tuairiscithe SEAI bhí na trí Ionad 
Fóillíochta sainithe mar SEUanna. Críochnaíodh pleananna 
gníomhaíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.

Gníomhartha Beartaithe do 2017: 
In 2017, ta sé ar intinn ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin breis feabhais a chur ar ár bhfeidhmíocht maidir le 
fuinneamh trí aghaidh a thabhairt ar na tionscnaimh seo leanas: 

Ginearálta:
• Comhlíontacht le Córas Bainistithe Fuinnimh ISO50001 a 

chaomhnú.

• Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh (SEUanna) a aithint agus 
Liosta na nDeiseanna i leith oibreacha feabhsúchán a 
réiteach. As sin Plean Gníomhaíochta do gach SEU i leith 
tionscadail phleanáilte choigiltis fuinnimh a chur ar fáil. 

• Ta sé ar intinn ag dlr iarratas a dhéanamh ar SEAI i leith 
deontas éifeachtúlacht fuinnimh faoi ` Pobail Níos Fearr 
Fuinnimh'  (BEC).

• Tabharfar faoi iniúchtaí leanúnacha fuinnimh i bhfoirgnimh 
na Comhairle. 

• Ardán Billí Fuinnimh dlr a leathnú chun gach SEU a thabhairt 
isteach ann ar mhaithe le measúnú níos fearr ar ídiú 
fuinnimh. 

• Clár feasachta foirne a chur chun cinn. 

• Leanúint le h-uasdhátú liosta na bhFoirgneamh 
Corparáideach. Ceangailte le comhordú agus soláthar 
leanúnach Teastais Thaispeána Fuinnimh (DEC). 
Athbhreithniú ar ídiú fuinnimh na bhfoirgneamh. 

• Clár éifeachtúlacht fuinnimh ar mhaithe le rannpháirtíocht 
an phobail a fhorbairt. 

• DECanna a athbhreithniú más iomchuí. 

• Tionscnaimh atá ag leanúint ar aghaidh: 

 - Clár na Scoileanna Glasa 

 - Éifeachtúlacht fuinnimh san áireamh i gcláir   
    réamh-thionóntachta. 

 - Tionscnaimh ar Thaisteal Inbhuanaithe 

Foirgnimh Chorparáideacha: 
• Aithníodh Halla an Chontae ina Úsáideoir Suntasach 

Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitigh plean 
gníomhaíochta ar mhaithe le éifeachtúlachtaí fuinnimh a 
dhéanamh.  

• Beidh Halla an Chontae mar chuid d' iarratas BEC2017.

• Ag tógáil ar an iniúchadh fuinnimh a rinneadh i Halla an 
Chontae tá i gceist roinnt tionscadal aitheanta coigilte 
fuinnimh a chríochnú, lena n-áirítear; 
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Mionsonraí Fuinneoige atá Tíosach ar Fhuinneamh ag úsáid Bhogábhar 
Íomháithe Theirmigh – Teach Bhaile an Róistigh 

 - Fothmhéadrú leictreachais le toisí ídithe fuinnimh 
    níos mionsonraí a chur ar fáil.  

 - Athbhreithniú agus Uasghrádú ar Choirí Gáis  
   Uasghrád BMS le haghaidh Spásthéimh. 

 - Coirí nua Gáis don uisce te chun freastal go sonrach 
    ar uisce cistine. 

Foirgnimh Phobail:
• Teastais Thaispeána Fuinnimh le hathbhreithniú le haghaidh 

Ionad Acmhainne Dhroichead na gCloch, Ionad Pobal Bhaile 
an Chnoic agus Ionad Pobal Lambscross. 

Leabharlanna:
• Aithníodh LexIcon ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 

shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitigh plean gníomhaíochta 
ar mhaithe le éifeachtúlachtaí fuinnimh a dhéanamh.  

• Leabharlann Dhún Droma le h-uasghrádú ó Théamh Lárnach 
Ola go Téamh Lárnach Gáis nua atá éifeachtach ó thaobh 
fuinneamh de. 

• Déanfar athnuachan ar Theastais Thaispeána Fuinnimh i leith 
an LexIcon, Leabharlann Ghráinseach an Déin, Leabharlann 
Dheilginse agus Leabharlann Stigh Lorgan.

Tithíocht:
• Leanfaidh an Roinn Tithíochta le clár uasghrádaithe tithe 

chun BERanna níos fearr a bhaint amach agus caighdeáin 
fhuinnimh níos airde ar mhaithe le coigiltis bhliantúla 
fuinnimh a dhéanamh. 

• Athbhreithniú ar thionscadail atá críochnaithe ó thaobh 
fuinneamh de. 

• Áirítear i dtógáil nua Cuid 3 de Theach Bhaile an Róistigh go 
caighdeán teach éighníomhach. 

• Líon teoranta tionscadal athfheistiú domhain le déanamh. 

TF: 
• Leanfaidh an Chomhairle ag ceannach trealamh a 

chomhlíonann caighdeáin `e nergy star'  le cur in ionad 
trealamh níos sine. 

Páirceanna: 
• Teastas Taispeána Fuinnimh le fáil do Theach Mharlaí agus 

Teach Chábán tSíle ar mhaithe le breis measúnú a dhéanamh 
ar ídiú fuinnimh. 

Soilsiú Poiblí: 
• Tá an Rannóg Soilsithe Poiblí ag leanúint ag cur feabhais 

ar shoilsiú sráideanna i nDún Laoghaire-Rath an Dúin le 
clár pleanáilte uasghrádaithe chun na soilse is éifeachtaí ó 
thaobh fuinneamh de atá ar fáil a shuiteáil le cur in áit soilse 
níos sine, níos neamhéifeachtúla, gan éifeacht. Aithníodh 
Soilsiú Poiblí ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 
shainítear faoi ISO50001EMS. Plean gníomhaíochta a réiteach 
chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. 

Meicniúil / Uisce:
• Athbhreithniú ar Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin a 

aithníodh ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a shainítear 
faoi ISO50001. Cuir plean gníomhaíochta ar fáil chun 
éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. 

• Teastas Taispeána Fuinnimh nua le críochnú d' Ionad 
Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin
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Filleadh Abhaile Annalise Murphy
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