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Réamhrá

Is mór againn Tuarascáil Bhliantúil 2010 na Comhairle a chur 
i láthair, tuarascáil ina dtugtar breac-chuntas ar obair na 
Comhairle ó thaobh seirbhísí tábhachtacha poiblí agus raon 
tionscadal bonneagair a chur i gcrích i gcaitheamh na bliana, 
agus iad uile go léir ag dul i gcion ar Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin ionas gurbh áit tharraingteach é le bheith ag obair, 
ag maireachtáil agus i mbun gnó ann. 

B’éigean don Chomhairle déileáil le hiarmhairtí leanúnacha 
geilleagair intíre a bhí spealta agus le géarchéim san airgeadas 
poiblí sa bhliain 2010.  Ba laghdú suntasach an laghdú ar ár 
leithdháileadh don bhliain 2010 as Ciste an Rialtais Áitiúil, 
i gcomparáid le laghdú na bliana 2009, ach lena chois sin 
tháinig rátaí tráchtála agus gach foinse eile ioncaim a bhí ag 
an gComhairle faoi bhrú freisin. Is fiú le rá, agus an méid sin 
sa mhullach uirthi, go raibh ar chumas na Comhairle an raon 
leathan seirbhísí a sholáthraíonn sí a choinneáil ar bun agus a 
ráta tráchtála (RBL) a laghdú faoi 2% sa bhliain 2010. 

B’éigean don Chomhairle déileáil freisin le titim mhór sa líon 
foirne in 2010. San iomlán, d’fhág 56 ball foirne (coibhéis 
lánaimseartha) fostaíocht na Comhairle i gcaitheamh na 
bliana, ó bhaill foirne lasmuigh a ghlac le hiomarcaíocht 
dheonach go baill a d’imigh ar scor sa ghnáthchúrsa. 

Thug dubhgheimhreadh thús agus dheireadh na bliana a 
mhórdhúshláin féin leis don Chomhairle. Ag an tús ní raibh 
i gceist ach leibhéal réasúnta de sheirbhís a choinneáil ar an 
líonra bóithre agus a bheith ábalta dul isteach ar limistéir 
thailte arda an chontae an t-achar fada a raibh an sneachta agus 

an sioc ann.  Nuair a thosaigh an sioc ag leá b’éigean dúinn dul 
i ngleic leis an díobháil mhór mhillteach a bhain don líonra 
dáilte uisce mar gheall ar an bhfuacht agus bearta caomhnaithe 
uisce a chur i bhfeidhm go forleathan. Is údar mór bróid don 
Chomhairle an chaoi ar thug sí faoi na dúshláin seo, lena 
n-áirítear na hiarrachtaí a rinneadh leis an bpobal a choinneáil 
ar an eolas. Chuige sin, ba ghá dianiarracht, dúthracht agus 
díograis ó lear mór de bhaill foirne na Comhairle ar fud fad na 
heagraíochta ar leas na seirbhíse poiblí. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do 
cheannaireacht na gComhaltaí Tofa agus buíochas a ghlacadh 
le foireann na Comhairle as a saothar i rith na bliana. 

Owen P Keegan An Comh. Lettie McCarthy 
An Bainisteoir Contae An Cathaoirleach

Owen P Keegan 
An Bainisteoir Contae

An Comh. Lettie McCarthy  
An Cathaoirleach

RéamhRá
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Comhairle Contae  
Dhún Laoghaire-Ráth An Dúin 
MAR ATÁ 31/12/2010

Toghcheantar an Bhaile Bhric

BAILEY, Maria (F.G.) 
An Choill Mhór, Bóthar Chill Iníon Léinín,  
Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca:  086-1019750 
Facs: 2854129 
Ríomhphost: mbailey@cllr.dlrcoco.ie

LEWIS, Hugh (PsB) 
179 Páirc Phlásóg na Fuinseoige, An Baile Breac,  
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-7814523 
Fón Póca: 087-3276267 
Ríomhphost: hlewis@cllr.dlrcoco.ie

MARREN, Donal (F.G.) 
17 Lóiste na Carraige, Cill Iníon Léinín,  
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-6078195 
Teil: 2853160 (Baile) 
Ríomhphost: dmarren@cllr.dlrcoco.ie

O’CALLAGHAN, Denis (L.OIBRE) 
49 Páirc Ráth Salach, Seanchill, Co. Bhaile Átha Cliath.  
Fón Póca: 086-2785609 
Teil/Facs: 2822436 (Baile) 
Ríomhphost: denisoc@cllr.dlrcoco.ie

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

Toghcheantar na Carraige Duibhe

BAKER, Marie (F.G.) 
38 Plásóg Avondale, An Charraig Dhubh,  
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-8186704 
Teil: 2887713 (Baile) 
Ríomhphost: mbaker@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.mariebaker.net

BHREATHNACH, Niamh, (L. OIBRE) 
12 Ascaill Anglesea, An Charraig Dhubh,  
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-6078193 
Teil:  2889321 (Baile) 
Ríomhphost: nbhreathna@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.labour.ie/niamhbhreathnach

BOYHAN, Victor (N.SPLEÁCH) 
25 Corrán na Gráinsí,  
Cill na Gráinsí, 
Dún Laoghaire,  
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-2350382 
Teil:  2369888 (Baile) 
Ríomhphost: vboyhan@cllr.dlrcoco.ie

WARD, Barry (F.G) 
c/o CCDLRD, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, 
Dún Laoghaire. 
Fón Póca: 085-1578000 
Ríomhphost: bward@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.barryward.ie

Toghcheantar Dhún Laoghaire

BAILEY, John. (F.G.) 
An Choill Mhór, Bóthar Chill Iníon Léinín,  
Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-8324523 
Facs:  2854129 
Ríomhphost: jbailey@cllr.dlrcoco.ie

BOYD-BARRETT, Richard (PsB) 
Brigadoon, Bóthar an Stáisiúin,  
Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-7814520 
Ríomhphost:  rbbarrett@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.richardboydbarrett.org

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

DILLON-BYRNE, Jane (L.OIBRE) 
Teach Silchester, Bóthar Silchester,  
Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-6078150 
Teil: 2801624 (Baile)

FITZPATRICK, Stephen (L.OIBRE) 
9 Páirc Silchester, Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-7814519 
Ríomhphost:  sfitzpatrick@cllr.dlrcoco.ie

MITCHELL O’CONNOR, Mary (F.G.) 
31 Mainéar na Mailpe, Cábán tSíle, Baile Átha Cliath 18. 
Fón Póca: 086-8186725 
Ríomhphost: mmoconnor@cllr.dlrcoco.ie

Comhairle Contae
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Toghcheantar Dhún Droma 

BRENNAN, Aoife (F.F.) 
31 Páirc Finsbury, Baile an Teampaill,  
Baile Átha Cliath 14. 
Fón Póca: 086-7814516 
Ríomhphost: abrennan@cllr.dlrcoco.ie

CULHANE, Aidan (L. OIBRE) 
172 Garrán na Cluana,  
Dún Droma, Baile Átha Cliath 16. 
Fón Póca: 087-6885172 
Teil:  2164449 (Baile) 
Ríomhphost: aculhane@cllr.dlrcoco.ie

FOX, Tony (N.SPLEÁCH) 
93 Páirc Radharc an tSléibhe,  
Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14. 
Fón Póca: 086-6086903 
Teil:  2980816 (Baile) 
Ríomhphost: tonyfox@cllr.dlrcoco.ie

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

O’DEA, Jim (F.G.) (Tofa, 5ú Iúil 2010) 
8 Garrán Ghleann na Giúise,  
Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 16  
Fón Póca: 087-7677722 
Ríomhphost: jimodea@cllr.dlrcoco.ie 
Gréasán: www.jimodea.ie 

O’LEARY, Jim, (F.G.)  
48 Gleann na Páirce,  
Bóthar Áth an Ghainimh,  
Dún Droma, Baile Átha Cliath 16. 
Fón Póca: 086-8186732 
Ríomhphost:  joleary@cllr.dlrcoco.ie

Toghcheantar Stigh Lorgan

HORKAN, Gerry, (F.F.) 
7 Páirc Choill an Chuilinn,  
Baile na nGabhar, Baile Átha Cliath 14. 
Fón Póca: 086-3881531 
Ríomhphost: ghorkan@cllr.dlrcoco.ie

HUMPHREYS, An Dr. Richard (L.OIBRE)  
34 Bóthar an tSeiceamair,  
Cnoc Mhuirfean, Co. Bhaile Átha Cliath.  
Fón Póca: 086-7814518 
Ríomhphost: rhumphreys@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.richardhumphreys.ie

O’KEEFFE, Gearóid (F.G.) 
13 Rocwood, Carraig an tSionnaigh, 
Co. Bhaile Átha Cliath. 
Fón Póca: 086-8186727 
Ríomhphost: gokeeffe@cllr.dlrcoco.ie

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

Toghcheantar Ghleann Cuilinn / Áth an 
Ghainimh 

JOYCE, Tom (F.G.) 
2 Fearann an Teampaill,  
Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18. 
Fón Póca: 086-3881530 
Ríomhphost: tjoyce@cllr.dlrcoco.ie

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

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

RICHMOND, Neale (F.G.) 
23 Arda Bhaile an Rí, Baile an tSaoir,  
Baile Átha Cliath 16. 
Fón Póca: 086-7814514 
Ríomhphost: nrichmond@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.nealerichmond.com
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Comhaltas Choiste na gComhairleoirí i gComhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Ainm An ChomhAirleorA

Coiste Lim
istéir Dhún Laoghaire

Coiste Lim
istéir Dhún Drom

a 

An Coiste Eagrúcháin, N
ósanna 

Im
eachta agus Prótacail

BAiley, An Comh. John 4

BAiley, An Comh. mAriA 4

BAker, An Comh. mArie 4 4

BhreAthnACh, An Comh. niAmh 4 4

Boyd-BArrett, An Comh. riChArd 4 4

BoyhAn, An Comh. ViCtor 4 4

BrennAn, An Comh. Aoife 4

CulhAne, An Comh. AidAn 4

deVlin, An Comh. CormAC 4

dillon-Byrne, An Comh. JAne 4

fitzpAtriCk, An Comh. Stephen 4

fox, An Comh. tony 4

hAnd, An Comh. pAt 4 4

horkAn, An Comh. Gerry 4 4

humphreyS, An Comh. riChArd 4 4

JoyCe, An Comh. tom 4 4

lewiS, An Comh. huGh 4

mArren, An Comh. donAl 4 4

mCCArthy, An Comh. lettie 4 4

murphy, An Comh. tom 4

o’CAllAGhAn, An Comh. deniS 4 4

mitChell o’Connor, An Comh. mAry 4

o' deA, An Comh. Jim (tofA 5ú iúil 2010) 4

o’keeffe, An Comh. GeAróid 4 4

o’leAry, An Comh. Jim (Éirithe AS oifiG 10ú BeAltAine 2010) 4

riChmond, An Comh. neAle 4

SAul, An Comh. BArry 4 4

Smyth, An Comh. CArrie 4 4

wArd, An Comh. BArry 4 4

Comhaltas Choiste
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Comhaltas Comhairleoirí ar Chomhlachtaí Eile

ComhAirleoir / 
ComhAltA

Cum
ann Com

hairlí Contae is 
CathraCh [ardChom

hairle 
na gCom

hairlí Contae m
ar a 

bhíodh]

an Coiste iniúChta

Coiste gairm
oideaChais 

Chontae Átha Cliath

CuideaChta bhaile 
oidhreaChta dheilginse

 m
aoine dlrd

an tasCfhórsa ar dhrugaí

eagraíoCht thurasóireaCht 
réigiúnaCh Chathair agus 

Chontae Átha Cliath teo

an grúpa ar bheartas 
straitéiseaCh do Chom

haontú 
fostaíoChta Átha Cliath

 údarÁs réigiúnaCh bhaile 
Átha Cliath

Coiste oibriúChÁin an ae 
d’údarÁs réigiún Átha Cliath

Cum
ann fiontar pobail dhún 

laoghaire

bord fiontar Contae dhún 
laoghaire-rÁth an dúin

seirbhísí fóillíoChta dhún 
laoghaire-rÁth an dúin 

Com
hphÁirtíoCht spóirt Cho 

dhún laoghaire-rÁth an dúin

An Comh. J BAiley 4 4

An Comh. m BAiley
An Comh. m BAker 4 4

An Comh. n 
BhreAthnACh 4 4

An Comh. r Boyd-
BArrett
An Comh. V BoyhAn
An Comh. A BrennAn
An Comh. A CulhAne 4 4

An Comh. C deVlin 4 4

An Comh. J dillon-
Byrne
An Comh. S 
fitzpAtriCk 4 4

An Comh. t fox 4

An Comh. p hAnd 4 4 4

An Comh. G horkAn 4 4 4

An Comh. r 
humphreyS 4

An Comh. t JoyCe
An Comh. h lewiS
An Comh. d mArren 4

An Comh. l mCCArthy 4 4 4

An Comh. t murphy
An Comh. d 
o’CAllAGhAn 4 4

An Comh. m mitChell 
o’Connor 4

An Comh. G o’keeffe
An Comh. o'deA Jim
An Comh. J o’leAry
An Comh. n 
riChmond 4 4 4

An Comh. B SAul 4 4 4

An Comh. C Smyth 4

An Comh. B wArd 4

Comhairle Contae
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Comhaltas Comhairleoirí ar Chomhlachtaí Eile

ComhAirleoir / 
ComhAltA

CuideaChta am
harClainne 

dhún laoghaire-rÁth an dúin

Coiste gairm
oideaChais dhún 

laoghaire

údarÁs abhantraCh an 
oirthir

Com
har-ÁraChais Com

hairlí 
éireann teo.

Com
hChoiste póilíneaChta 

Cum
ann Chom

haltaí na 
núdarÁs Áitiúil

Coiste Chom
haltaí na núdarÁs 

Áitiúil m
aidir le treoirlínte 

do phleanÁil straitéiseaCh 
i m

órCheantar bhaile Átha 
Cliath

fóram
 Áitiúil póilíneaChta

Coiste Com
hairliúChÁin 

Áitiúil arna bhunú faoi aCht 
na dtithe (CóiríoCht don 

luCht siúil) 1998

Ciste Cuim
hneaChÁin an 

tiarna edw
ard fitzgerald

An Comh. J BAiley 4

An Comh. m BAiley 4

An Comh. m BAker 4 4

An Comh. n 
BhreAthnACh 4 4

An Comh. r Boyd-
BArrett
An Comh. V BoyhAn
An Comh. A BrennAn 4 4

An Comh. A CulhAne 4

An Comh. C deVlin 4 4 4

An Comh. J dillon-
Byrne 4 4 4

An Comh. S fitzpAtriCk 4

An Comh. t fox
An Comh. p hAnd
An Comh. G horkAn
An Comh. r humphreyS 4 4 4

An Comh. t JoyCe 4 4 4

An Comh. h lewiS 4

An Comh. d mArren 4 4 4

An Comh. l mCCArthy 4

An Comh. t murphy 4 4

An Comh. d 
o’CAllAGhAn 4

An Comh. m mitChell 
o’Connor 4

An Comh. G o’keeffe
An Comh. o'deA Jim 4 4

An Comh. J o’leAry 4 4

An Comh. n riChmond
An Comh. B SAul 4 4

An Comh. C Smyth 4 4

An Comh. B wArd 4 4 4

Comhairle Contae
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ComhAirleoir / 
ComhAltA

Coiste m
onatóireaChta lÁr 

dhún laoghaire– plean 
Com

hthÁite Ceantair 

saorÁid phobail bhaile an 
ChnoiC 

fóram
 shlÁinte réigiúnaCh 

CuideaChta tuaithe leader 
bhaile Átha Cliath

Com
haontas Cheantar gnó 

Áth an ghainim
h 

foChoiste sim
s/grúpa 

m
onatóireaChta rapid an  

Chontae 

tionól réigiúnaCh an 
deisCirt agus an oirthir

Com
hphÁirtíoCht an Chinn 

theas dlrd 

An Comh. J BAiley 4

An Comh. m BAiley 4

An Comh. m BAker
An Comh. n 
BhreAthnACh
An Comh. A BrennAn
An Comh. r Boyd-
BArrett
An Comh. V BoyhAn
An Comh. A CulhAne 4

An Comh. C deVlin 4 4

An Comh. J dillon-
Byrne 4 4

An Comh. S 
fitzpAtriCk 4 4

An Comh. t fox 4 4

An Comh. p hAnd 4

An Comh. G horkAn 4

An Comh. r 
humphreyS
An Comh. t JoyCe 4 4

An Comh. h lewiS 4

An Comh. d mArren 4

An Comh. l 
mCCArthy 4 4 4

An Comh. t murphy
An Comh. d 
o’CAllAGhAn 4

An Comh. m mitChell 
o’Connor  

An Comh. J o'deA
An Comh. G o’keeffe
An Comh. J o’leAry
An Comh. n 
riChmond
An Comh. B SAul 4

An Comh. C Smyth 4

An Comh. B wArd

Comhairle Contae
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Comhaltas An Choiste ar Bheartas 
Straitéiseach (CBS)
* Tá comhaltas an CBS 2010 sa tábla.

ComhAirleoir/ComhAltA an Cbs don 
Chom

hshaol, Cultúr 
agus pobal

an Cbs do sheirbhísí 
uisCe & dram

haíola

an Cbs don tithíoCht

an Cps don phleanÁil

an Cbs don iom
par 

BAiley, An Comh. John 4 4

BAiley, An Comh. mAriA 4 Cath.
BAker, An Comh. mArie 4 4

BhreAthnACh, An Comh. niAmh 4 4

Boyd-BArrett, An Comh. riChArd 4 4

BoyhAn, An Comh. ViCtor 4 4

BrennAn, An Comh. Aoife 4 4

CulhAne, An Comh. AidAn 4 Cath.
deVlin, An Comh. CormAC 4 4

dillon-Byrne, An Comh. JAne 4 4

fitzpAtriCk, An Comh. Stephen 4 4

fox, An Comh. tony 4 4

hAnd, An Comh. pAt 4 4

horkAn, An Comh. Gerry Cath. 4

humphreyS, An Comh. An dr 
riChArd 4 4

JoyCe, An Comh. tom Cath. 4

lewiS, An Comh. huGh 4 4

mArren, An Comh. donAl 4 4

mCCArthy, An Comh. lettie 4 4

mitChell o’Connor, An Comh. mAry 4 4

murphy, An Comh. tom 4 4

o’CAllAGhAn, An Comh. deniS Cath. 4

o'deA, An Comh. Jim  
(ComhthofA 5ú iúil 2010) 4 4

o’keeffe, An Comh. GeAróid 4 4

o’leAry, An Comh. Jim (Éirithe AS 
oifiG 10ú BeAltAine 2010) 4 4

riChmond, An Comh. neAle 4 4

SAul, An Comh. BArry 4 4

Smyth, An Comh. CArrie 4 4

wArd, An Comh. BArry 4 4

Comhaltas an Choiste ar Bheartas straitéiseaCh (CBs)aBhar
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ionAdAithe nA neArnÁlAChA an Cbs don 
Chom

hshaol, Cultúr 
agus pobal

an Cbs do sheirbhísí 
uisCe & dram

haíola

an Cbs don tithíoCht

an Cbs don phleanÁil

an Cbs don iom
par 

CArney, philip 4

ColemAn, mAtthew 4

Cronin, niAmh 4

Crowe, miChAel 4

donelAn, riChArd 4

ferriS, liz 4

fitzGerAld, orlA 4

fitzpAtriCk, SÉAmuS 4

fitzSimonS, ken 4

fitzSimonS, roBert 4

GAllAGher, mAtt 4

heywood, VeroniCA 4

humphreyS, orlAith 4

keoGh, ChriS 4

kirker, roGer 4

kiVlehAn thomAS 4

merriGAn, miChAel 4

morley, CAtherine 4

nolAn, tom 4

o’CAllAGhAn, pAul 4

o’Connor, noel 4

o’donnell, mArtin 4

o’hAnlon, John 4

o’neill, huGh 4

o’neill, SÉAmAS 4

o’SheA, Stephen 4

o’SulliVAn, dAmien 4

roBinSon, mAtt 4

SAnfey, miChAel 4

tierney, miChAel 4

Comhaltas an Choiste ar Bheartas straitéiseaCh (CBs)aBhar
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Tuarascálacha an Choiste ar Bheartas 
Straitéiseach
An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don Phleanáil: Tionóladh 
ceithre chruinniú sa bhliain 2010.  Seo a leanas achoimre ar na 
saincheisteanna a pléadh:-  

•	 Dréacht-treoirlínte don Phleanáil Réigiúnach

•	 An Dréachtchlár Oibreacha

•	 Éifeachtúlacht Fuinnimh i bhFoirgnimh 

•	 Plean Forbartha 2010-2016  

•	 An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2009 agus an 
tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010.

•	 An Bille Rialtais Áitiúil (Méara agus Údarás Réigiúnach 
Bhaile Átha Cliath) 2010.

•	 An Cód Cleachtais maidir le Soláthar Scoileanna agus an 
Córas Pleanála.

•	 Crios Forbartha Straitéisí Choill na Silíní 

•	 CRAINN dlrd: Straitéis Crann do Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin 

•	 Suirbhé Náisiúnta ar Fhorbairtí Tithíochta atá ar siúl

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don Tithíocht: Tionóladh 
sé chruinniú sa bhliain 2010. Seo a leanas achoimre ar na 
saincheisteanna a pléadh:

•	 Cruinniú Tionscnaimh; thug an triúr Oifigeach 
Feidhmiúcháin Sinsearach achoimre ar oibriúcháin agus 
ar fheidhmeanna na Rannóige Tithíochta do na Comhaltaí 
nua ar na CBS

•	 Cur i láthair na Straitéise um Dhaoine gan Dídean

•	 Tuarascáil ar Thithe Incheannaithe nár Díoladh

•	 Na socruithe leasaithe i ndáil leis an Maoiniú ar Thalamh 
chun críocha Tithíocht Shóisialta a chistiú agus An Scéim 
Chomhiomlánaithe Talún  

•	 Rinneadh cur i láthair ar an Dréachtbheartas nua um 
Iompar Frithshóisialta

•	 Cur i láthair ó Focus Ireland ar an taithí a fhaigheann 
imircigh ar thithíocht

•	 Bhreithnigh an Coiste an Dréachtstraitéis ar Iompar 
Frithshóisialta 2010 - 2015 agus ina dhiaidh sin d’iarr siad 
Cruinniú Speisialta den CBS chun teacht ar chomhaontú 
ar leasuithe ar an Straitéis.  

•	 Mhol na Comhaltaí leasuithe ar an Dréachtstraitéis ar 
Iompar Frithshóisialta 2010 - 2015 

•	 Comhaontaíodh an Dréachtstraitéis ar Iompar 
Frithshóisialta, arna leasú, a mholadh don Chomhairle 
lena glacadh.  

•	 An Scéim Tosaíochta Ligin / Scéim na Leithdháiltí; Iarradh 
ar an CBS moladh a dhéanamh i ndáil leis an Scéim 
Tosaíochta Ligin lena chur i láthair ag an gcéad chruinniú 
eile den Chomhairle.

•	 Rinneadh cur i láthair ar an dul chun cinn ar an Scéim 
Cóiríochta ar Cíos i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. 

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don Iompar: Tionóladh 
cúig chruinniú sa bhliain 2010.  Mheas an coiste na 
saincheisteanna seo a leanas:

•	 Athbhreithniú ar an mBeartas Rothaíochta 

•	 Athbhreithniú ar an Scéim um Rialú Loctha Íoc agus 
Taispeáin agus an Beartas Loctha 

•	 Tairiscint ar Réimse an Taistil Níos Cliste - Limistéar Eastát 
Gnó Áth an Ghainimh

•	 Ceapadh Seaimpín Taistil Inbhuanaithe do Limistéar 
Eastát Gnó Áth an Ghainimh

•	 An Plean um Shábháilteacht ar Bhóithre agus an Chairt 
Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre

•	 Beartas ar fhorfheidhmiú beart i ndáil le comharthaí agus 
línte reachtúla 

•	 Cur i láthair ar Chórais Iompair Chliste

•	 Tuairisc cothrom le dáta ar an athbhreithniú ar an Scéim 
Loctha do Dhaoine faoi Mhíchumas a rinne an Rannóg 
Iompair

•	 Plean Soghluaisteachta Bhaill Foirne Chomhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

•	 An tSeachtain Eorpach um Shoghluaisteacht 2010 

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don Uisce agus don 
Dramhaíl: Tionóladh ceithre chruinniú sa bhliain 2010.  
Measadh na saincheisteanna seo a leanas:

•	 Soláthar uisce

•	 Soláthar uisce – Foinse Nua

•	 Tionscadal Athshlánúcháin an Phríomhlíonra Uisce

•	 Ligean leis an tSeirbhís Bhailithe Dramhaíola

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don Chomhshaol, Cultúr 
agus Pobal: Tionóladh ceithre chruinniú sa bhliain 2010.  Ba 
iad seo a leanas na príomhréimsí a measadh: 

•	 Dréachtphlean ar Bheartas maidir le Cuimhneacháin 

•	 Dréacht-Phlean Réigiúnach Bhaile Átha Cliath um 
bainistiú caighdeán aeir 

•	 Straitéis Crann do Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (Crainn 
dlrd)  

•	 Tuairisc cothrom le dáta ar Sheirbhísí Comhshaoil

•	 An Clár Forbartha Leabharlann

•	 Athbhreithniú ar Bhainistíocht Eastát 

•	 Tuairisc cothrom le dáta ar an mBeartas Súgartha

•	 Tuarascáil ar an tSeirbhís Bhailithe Dramhaíola

•	 An Beartas ar Bhithéagsúlacht sna Páirceanna (‘An 
Bheatha sna Páirceanna’) 

•	 Tuarascáil ar na hEalaíona don Aos Óg & Grainstore don 
Aos Óg

•	 Comhairliúchán Poiblí ar na hEalaíona

Tuarascálacha an choisTe ar BhearTas sTraiTéiseachaBhar
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Liosta Comhdhálacha/Seimineáir Oiliúna ar 
ar freastalaíodh i rith 2010

Date Conference Details Location Number of dlr 
Councillors 
that Attended

22ú – 24ú Eanáir 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Bainistiú Dramhaíola agus an 
Dlí Gaillimh 3

29ú – 30ú Eanáir 2010 Seimineár Pleanála do Chomhairleoirí Luimneach 4

29ú – 31ú Eanáir 2010 Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2010 Gaillimh 1

4ú -5ú Feabhra 2010 Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair – an 16ú Comhdháil Bhliantúil 
‘Ainmniúcháin Chomhshaoil – Bacainní nó Deiseanna?’ Luimneach 1

16ú -18ú Feabhra 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Strus a Bhainistiú agus 
Meabhairshláinte Dhearfach a chur chun cinn Gaillimh 1

19ú -21ú Feabhra 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Athrú sa Rialtas Áitiúil a 
Bhainistiú Maigh Eo 1

26ú -28ú Feabhra 2010 21ú Scoil Gheimhridh Cholm Cille Dún na nGall 1

26ú -28ú Feabhra 2010 Seimineár Oiliúna na gComhairleoirí: An Comhairleoir, Cumarsáid agus 
an Rialtas Áitiúil Port Láirge 3

4ú – 5ú Márta 2010 Comhdháil Bhliantúil Chumann na gComhairlí Contae agus Cathrach 
2010 Tiobraid Árann 2

4ú - 7ú Márta 2010 An 18ú Comhdháil Bhliantúil Aitheantais ar an gComhshaol i gCiarraí Ciarraí 1

12ú – 14ú Márta 2010 Seimineár Oiliúna do Chomhairleoirí: Saincheisteanna Dliteanais Phoiblí 
maidir le Sláinte & Sábháilteacht sa Rialtas Áitiúil Loch Garman 3

25ú – 27ú Márta 2010 Comhdháil Lios Tuathail 2010 – Súil ar na hEalaíona agus ar an gCultúr 
trí Nascadh Bailte Ciarraí 2

26ú – 27ú Márta 2010 Comhdháil Náisiúnta na mBailte Slachtmhara 2010 Lú 1

9ú – 10ú Aibreán 2010 Comhdháil Bhliantúil Chumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil 2010: Ról 
na gComhairleoirí maidir leis an Athrú Aeráide Sligeach 2

13ú Aibreán 2010
Siompóisiam Idirnáisiúnta – ‘Ag obair i dtreo Bheartas Iomlánaíoch i 
gcoinne Gáinneáil Drugaí Aindleathacha agus Mí-úsáid Drugaí san 
Eoraip’

An Bhruiséil 1

16ú Aibreán 2010
Comhdháil Bhliantúil Chomhthionól Réigiúnach Réigiúin na Teorann, 
Lár na Tíre agus an Iarthair 2010 – Fás agus Fostaíocht a chur chun cinn i 
Réigiúin in Éirinn

An Cabhán 2

16ú – 18ú Aibreán 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Baincéireacht, Árachas agus 
NAMA – An éifeacht ar an Rialtas Áitiúil Ciarraí 2

23ú – 24ú Aibreán 2010 Cruinniú Ginearálta Bliantúil Inclusion Ireland & Comhdháil Bhliantúil 
2010 Ciarraí 1

23ú - 25ú Aibreán 2010 Comhdháil do Chomhairleoirí – straitéisí tábhachtacha le tuilleadh a 
bhaint amach nuair is ann do chúlú dúshlánach eacnamaíochta Gaillimh 1

7ú – 8ú Bealtaine 2010 ‘Siopaí Siabhráin – Substaintí Malartacha Dlíthiúla’ Lú 1

11 Bealtaine 2010 Cumann Lucht Tráchtála Dhún Dealgan: Comhdháil ar Scéim na 
gCeantar Infheistíochta Gnó Lú 1

14ú – 16ú Bealtaine 
2010 

Infheistíocht Ghnó, Gnó Airgid, Infheistíochtaí, Pleanáil, Cáin agus 
tuilleadh Cill Dara 6

20ú Bealtaine 2010 Comhdháil Údarás Réigiúnach an Oirdheiscirt/Lá Muirí na hEorpa 2010 – 
Réigiúin Inbhear Inbhuanaithe Port Láirge 1

21ú - 23ú Bealtaine 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Costas Árachais agus Éilimh ar 
d’Údarás Áitiúil – Céard is féidir linn a dhéanamh chun iad a íoslaghdú? Gaillimh 3

28ú Bealtaine 2010 Comhdháil Bhliantúil Chomhthionól Réigiún an Deiscirt & an Oirthir Corcaigh 5

28ú – 29ú Bealtaine 
2010 Seimineár do Chomhairleoirí ar an gClúmhilleadh Luimneach 1

Liosta ComhdháLaCha/seimineáir oiLiúna ar ar freastaLaíodh i rith 2010aBhar
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Date Conference Details Location Number of dlr 
Councillors 
that Attended

3ú Meitheamh 2010 Comhdháil Samhraidh TCPA & Léacht FJO Londain 1

3ú – 10ú Meitheamh 
2010 La Recontre d'Istanbul An Tuirc 2

17ú Meitheamh 2010 Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann – Bithfhuinneamh 2010 Ciarraí 3

24ú - 26ú Meitheamh 
2010 

8ú Comhdháil Bhliantúil Náisiúnta Cheatharlach: Turasóireacht – An 
bealach chun cinn Ceatharlach 2

1chd Iúil 2010 Cumann Lucht Tráchtála Dhún Dealgan: Seimineár: Cumhacht agus 
Cumas Margaíochta na Meán Sóisialta Lú 1

3ú – 10ú Iúil 2010 15ú Scoil Samhraidh an Dr. Dúghlas de hÍde Ros Comáin 1

16ú – 18ú Iúil 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Acht na dTithe (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2009 Cill Dara 1

18ú – 24ú Iúil 2010 30ú Scoil Samhraidh Bhliantúil Mhac an Ghoill & An tSeachtain Ealaíon Dún na nGall 1

30ú Iúil – 1chd Lún 2010 An gá le hAthchóiriú práinneach an Údaráis Áitiúil & na Seirbhíse Sláinte Gaillimh 1

20ú - 22ú Lún 2010 
Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: ‘Na Rialacháin um Bainistiú 
Dramhaíola, Boinn & Boinn Dramhaíola agus na Rialacháin maidir le 
Cosc ar Dhramhaíl a Dhiúscairt trína loscadh’

Gaillimh 1

27ú - 29ú Lún 2010
Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: ‘Caomhnú Uisce, Tionchar 
Threoirlínte na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil ar Iarratais 
Phleanála – An bhfuilimid i mbaol?’

Maigh Eo 1

3ú - 5ú M. Fómh. 2010 Comhdháil ar Fhorbairt Ghairmiúil do Chomhairleoirí: Forbairt Scileanna 
Ríomhaireachta agus TF do Chomhairleoirí; Meon Gnó Cill Dara 1

20ú M. Fómh. 2010 Seimineár ar Thionscadail AE maidir le cur chun cinn an Taistil 
Inbhuanaithe Corcaigh 2

23ú M. Fómh. 2010 Comhdháil ar Mhéadrú Uisce 2010 Baile Átha 
Cliath 1

24ú– 26ú M. Fómh. 
2010 Ceiliúradh an Bhlascaoid 2010 Ciarraí 3

29ú - 31ú D. Fómh. 2010
Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: ‘An Bille um an Dlí Coiriúil 
(Cosaint agus an Teaghais) 2010, Saincheisteanna Árachais don Bhaile 
agus don Ghnó’

Gaillimh 1

1chd -3ú D. Fómh. 2010 Seimineár ar ‘Thuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe ar Éifeachtúlacht 
sa Rialtas Áitiúil’ Loch Garman 3

1chd -3ú D. Fómh. 2010 Seimineár ar Oidhreacht La Touche 2010 Cill Mhantáin 2

8ú - 9ú D. Fómh. 2010 Seimineár Fómhair Chumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil Ciarraí 7

15ú-16ú D. Fómh. 2010 Comhdháil Dhúghlas de hÍde 2010 Ros Comáin 5

20ú D. Fómh. 2010 An Rialtas Áitiúil agus Saoránacht Ghníomhach, Bochtaineacht agus 
Eisiamh Sóisialta a Chomhrac 2010 Muineachán 3

22ú – 24ú D. Fómh. 2010 Facebook do Chomhairleoirí; Meon Gnó Ciarraí 1

11ú-12ú Samh 2010 Comhdháil Náisiúnta ar Fhiontraíocht Tiobraid Árann 3

18ú - 19ú Samhain 2010 Seimineár Airgeadais Chomhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta 
2010 –‘Bainistíocht Airgeadais i gComhshaol atá ag Athrú’ Cill Chainnigh 1

21ú - 23ú Samhain 2010 Seimineár Oiliúna sa Rialachas Áitiúil: Buiséid na gComhairlí 2011’ Dún na nGall 3

24ú Samhain 2010 An 8ú Cruinniú Mullaigh Náisiúnta ar Dhramhaíl Baile Átha 
Cliath 1

25ú-27ú Samh.2010 Comhdháil Náisiúnta ar Thurasóireacht An Clár 6

10ú-12ú Nollaig 2010 Seimineár Oiliúna do Chomhairleoirí: Buiséad an Rialtais Áitiúil 2011 Loch Garman 3

17ú - 19ú Nollaig 2010 Seimineár Oiliúna do na Comhaltaí Tofa: Na Rialacháin Tógála, an 
Ceanglas maidir le Fuinneamh In-athnuaite, Árachas Tí Ciarraí 5

Liosta Comhdhálacha/Seimineáir Oiliúna ar 
ar freastalaíodh i rith 2010

Liosta ComhdháLaCha/seimineáir oiLiúna ar ar freastaLaíodh i rith 2010aBhar
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AILTIRÍ
Cuireann an Rannóg Ailtirí raon leathan de sheirbhísí ar fáil a 
bhaineann le réimse na tógála sna catagóirí seo a leanas:

(a)	 Tithíocht

(b)	 Dearadh Uirbeach + an 
Fearann Poiblí

(c)	 Foirgnimh Chathartha

(d)	 Caomhnú na 
hOidhreachta Tógtha

(e)	 Déanmhais 
Chontúirteacha/Áiteanna 
Contúirteacha

(f)	 Bainistíocht Fuinnimh

(g)		 Ilghnéitheach

Tithíocht
Leanadh ar aghaidh leis an gClár Tithíochta sa bhliain 2010 
agus soláthraíodh 108 teaghais eile.   Tugadh 18 teaghais san 
iomlán ar láimh i Sráid an Phiarsaigh, An Naigín, 10 dteaghais 
i Naomh Gall, i mBaile an Mhuilinn, 41 teaghais sa Bheannach 
Mhór, An Charraig Dhubh agus 39 teaghais i nGarrán an 
Bhreithimh, Baile an tSaoir.  Críochnaíodh uasghrádú freisin 
ar an Rátáil Fuinneamh Foirgnimh (FRR) in 25 aonad i Radharc 
an Chnoic.

Áirítear an méid seo a leanas le hobair eile bainteach le 
tithíocht a rinne an Rannóg Ailtirí:

•	 Comhairle a thabhairt maidir le haonaid shóisialta agus 
incheannaithe a sholáthar faoi Chuid V den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt

•	 Méadú ar thithe a dhearadh

•	 Uasghrádú ar chórais fuinnimh i dteaghaisí folmha a 
tháinig faoin gComhairle arís lena n-athligean

•	 Méadú ar theaghaisí daoine faoi mhíchumas

•	 Uasghrádú ar sheomraí folctha

•	 Clár oibre don Chothabháil Bheartaithe

CUIREANN AN RANNÓG AILTIRÍ
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Bhí lear mór oibre ann don Rannóg Ailtirí in 2010 nuair a 
cuireadh tús leis an gclár oibre don Chothabháil Bheartaithe i 
gcomhar leis an Rannóg Tithíochta.

Chríochnaigh an Rannán Mionoibreacha sa Rannóg Ailtirí 
an t-uasghrádú ar 50 seomra folctha faoin Scéim Deontais do 
Dhaoine Míchumasaithe chomh maith le dul chun cinn a 
dhéanamh ar oiread áirithe d’athfheistiú agus de mhéadú.

Dearadh Uirbeach & an Fearann Poiblí
Tá an Rannóg Ailtirí fós i mbun obair shuntasach ar an dearadh 
uirbeach agus ag tabhairt comhairle i dtaca le saincheisteanna 
bainteach leis an bhfearann poiblí i ngníomhaíochtaí na 
Comhairle. Go sonrach, rinneadh obair mhór i gcomhar leis 
an Rannóg Pleanála nuair a bhí an Dréachtphlean Forbartha 
Contae 2010-2016 á ullmhú. Ina theannta sin thug an Rannóg 
faoi straitéisí dearaidh uirbigh a fhorbairt do Chreatphlean 
Uirbeach Áth an Ghainimh agus tá obair ar siúl faoi láthair do 
Chrios Forbartha Straitéisí Choill na Silíní atá beartaithe.

Tosaíodh ar an obair thógála ar mhórthionscadal feabhsúcháin 
chathartha ar feadh ‘Na Ráillí’, Bóthar na Mara, agus Bóthar 
Crofton in 2010. Nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe áit 
do choisithe agus do rothaithe a bheidh sna Ráillí ach beidh 
léibhinn nua ann le haghaidh caiféanna, áiteanna suite agus 
áit nua spraoi. Nuair a bheidh sé críochnaithe beidh spás nua 
poiblí i nDún Laoghaire, áit a bhféadfar suí síos, é a thógáil 
go réidh, braon caife a ól agus greim a ithe. Ach oiread leis na 
Ráillí, tá dearadh mionsonraithe i gcomhair na lánaí i nDún 
Laoghaire tugtha ar aghaidh freisin. Feabhsóidh sé seo a gcuma 
go mór agus cuirfidh sé le hathnuachan leanúnach an bhaile.

Foirgnimh Chathartha
B’infheistíocht shuntasach ó Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin an infheistíocht in Iosta nua Bhaile Uí 
Ógáin agus is saoráid atá ann ina gcomhtháthaítear seirbhísí na 
Comhairle i réimse na Seirbhísí Cothabhála agus Comhshaoil. 
Foirgneamh trí stór é ina bhfuil oifigí mar aon le bá-stór ard 
fóntais agus clóis leis.

Is í aidhm an tionscadail foirgneamh cathartha 
d’ardchaighdeán a thógáil ann chun aghaidh a thabhairt 
ar cheist an ionaid líonta talún a bhíodh i mBaile Uí Ógáin 
agus a ndéanfar páirc nua réigiúnach de amach anseo. Ina 
theannta sin is í an aidhm atá ann i dtaca leis na foirgnimh 
de go ndéanfaí iarracht ó thaobh an chomhshaoil de 
ardchaighdeáin a bhaint amach san éifeachtúlacht fuinnimh, 
san inbhuanaitheacht agus in úsáid nuálach na n-ábhar ionas 
go mbeidh an timpeallacht oibre is fearr ann don fhoireann.

Leanadh ar aghaidh leis an tseirbhís chomhairleach bainteach 
le raon leathan d’fhoirgnimh chathartha, lena n-áirítear 
Ceanncheathrú na Leabharlainne Contae agus an Lárionad 
Cultúir i bPáirc Uí Mhóráin.  Áirítear le tionscadail chathartha 
eile atá beartaithe saoráidí nua spóirt agus cultúir i mBaile 
Uí Ógáin, mar aon leis an Ionad Pobail i gCrois Lamb ar 

cuireadh bailchríoch air le deireanas.  Tugadh na hoibreacha ar 
Sheanhalla an Bhaile chun críche freisin.

Tugadh faoi líon áirithe tionscadal don Rannóg Comhshaoil, 
Cultúir agus Pobail sa bhliain 2010.  Leanadh den Chlár 
Feabhsúcháin Leabharlainne faoina ndéantar conláistí níos 
fearr a sholáthar, leabharlanna a chothabháil agus áiseanna 
rochtana ar leabharlanna a bheith ag daoine faoi mhíchumas.  
Áiríodh leis an gclár seo Leabharlann Ghráinseach an Déin a 
uasghrádú go dtí an chéim cheadaithe faoi Chuid 8.  Tosaíodh 
ar na hoibreacha ar áis sláintíochta inrochtana i Leabharlann 
Dhún Droma.  Forbraíodh tograí athchóirithe i gcomhair 
Leabharlann Stigh Lorgan agus áirítear leo limistéir nua 
shláintíochta ina mbeidh rochtain do dhaoine faoi mhíchumas 
agus uasghrádú ar an gcóras fuinnimh.  Forbraíodh leagan 
amach nua atá beartaithe do Leabharlann Sheanchille agus 
ullmhaíodh dearadh an mhéadaithe atá le déanamh ar 
Leabharlann Chábán tSíle.

Áirítear pleananna do bheáir chaife i bPáirc Chábán tSíle agus i 
bPáirc Chill Iníon Léinín, mar aon le limistéir shláintíochta leis 
na tionscadail i gcomhair na Rannóige Páirceanna.  Cuireadh 
bailchríoch freisin ar na mionoibreacha uasghrádaithe sa 
bhialann i bPáirc Mharlaí agus tugadh na hullmhúcháin don 
mhéadú atá le déanamh ar an mbialann atá ann chun cinn go 
mór.  Críochnaíodh na léaráidí táirgthe do Phailliún nua Gailf a 
bheidh i bPáirc Mharlaí freisin.

Bhí an t-athchóiriú ar an Lóiste i Reilig Ghráinseach an Déin 
ionann is críochnaithe in 2010 agus ullmhaíodh na tograí chun 
beár nua caife agus áiseanna sláintíochta a chur ann.

Críochnaíodh freisin na hoibreacha a bhí á ndéanamh 
ar bhallaí Reilig Charraig Bhraonáin ar son Ghrúpa na 
nDéanmhas Oidhreachta agus tosaíodh ar oibreacha ar Thúr 
Martello i Rinn na Mara.  Thug an grúpa seo faoi líon áirithe de 
thionscadail níos lú freisin a raibh baint ag an Rannóg Ailtirí 
agus ag an Rannán Caomhantais leo.

Caomhnú na hOidhreachta Tógtha
Forfheidhmíonn an Rannán Caomhantais Cuid IV (Oidhreacht 
Ailtireachta) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus 
bíonn comhairle ar fáil uaidh ag daoine den phobal agus ag a 
ngníomhairí ar ghnéithe uile na hOidhreachta Tógtha.

Bhain tábhachtach mhór leis an gcaomhnú nuair a bhí an 
Plean Forbartha Contae nua 2010-2016, a glacadh i Márta 2010, 
á dhréachtú.  Ag éirí as seo, leanadh ar aghaidh leis an measúnú 
ar líon áirithe de Limistéir Chaomhantais Ailtireachta 
is Iarrthóirí.   Rinneadh dul chun cinn suntasach ar na 
hullmhúcháin a bhain le hathruithe a dhéanamh ar an bPlean 
Forbartha Contae i dtaca le Cill Iníon Léinín, Ardán Bhaile 
Amhlaoibh, Iostáin an Chaisleáin agus Iostáin Moss.  Cuireadh 
ar taispeáint go poiblí iad i mí na Nollag 2010.

Is í an Rannóg Ailtirí fós a riarann an Scéim Deontais 
Chaomhantais maidir le Déanmhais Chosanta de chuid na 
Roinne Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil thar 
ceann na Comhairle Contae. Rinneadh measúnú ar iarratais 
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sa bhliain 2010 agus leithdháileadh €175,067 san iomlán ar 
22 tionscadal.  Thug an tOifigeach Caomhantais léacht freisin 
faoin Scéim Deontais le linn sraith léachtaí a bhí ar siúl ag 
Cumann Seoirseach na hÉireann dar teideal ‘Tithe Stairiúla 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – Meas ar do Theach Seanré agus 
Aire a thabhairt dó’.

Lainseáil an Rannán Caomhantais a mhír féin ar shuíomh 
gréasáin na Comhairle Contae agus é de chuspóir acu 
comhairle a chur ar úinéirí tí faoi ghnéithe éagsúla den 
Chaomhnú ó Scéimeanna Deontais go hÉifeachtúlacht 
Fuinnimh go Deisiú agus Cothabháil.

www.dlrcoco.ie/conservation

Déanmhais agus Áiteanna 
Contúirteacha
Forfheidhmíonn an Rannóg an tAcht Rialtais Áitiúil 
(Seirbhísí Sláintíochta) i ndáil le Déanmhais agus Áiteanna 
Contúirteacha.  Ba 44 iomlán na gcásanna a bhain le Foirgnimh 
Chontúirteacha sa bhliain 2010.

Bainistíocht Fuinnimh
Faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta don Éifeachtúlacht 
Fuinnimh 2009, ní mór do na comhlachtaí poiblí go léir 
33% d’fheabhas a bheith ar a n-éifeachtúlacht fuinnimh 
faoin mbliain 2020.  Bhunaigh an Chomhairle Contae 
Foireann Bainistíochta Fuinnimh ar a bhfuil ionadaíocht ag 
rannóga ábhartha uile na Comhairle chun an ceanglas seo a 
chomhlíonadh.  Is é an tAiltire Contae atá i gceannas ar an 

bhFoireann Bainistíochta Fuinnimh agus cuirfear tuarascáil ar 
an dul chun cinn i láthair go bliantúil.

Déantar ionadaíocht freisin ar an Rannóg Ailtirí ar an nGrúpa 
Comhairleach Náisiúnta maidir le Clár an AE um Chomhardú 
Fuinnimh – TABULA.

Ilghnéitheach
Lean an Rannóg Ailtirí uirthi sa bhliain 2010 ag soláthar 
seirbhís chomhairleach maidir le raon leathan gníomhaíochtaí 
amhail suirbhéireacht chainníochta, soláthar, comhairle 
theicniúil, tuarascálacha ar bhainistíocht foirgneamh agus ar 
bhail foirgneamh, mar aon le comhairle a thabhairt i ndáil le 
gníomhaíochtaí bainteach leis na hEalaíona.  Ghlac an Rannóg 
páirt freisin i dtionscnaimh thras-rannacha m.sh Cuimsiú 
Sóisialta.

Ba í an Rannóg a chistigh an Teach Oscailte agus a 
ghníomhaigh mar chomhordaitheoir air do Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin ar dheireadh seachtaine an Tí Oscailte i 
nDeireadh Fómhair 2010 mar a raibh deis ag an bpobal cuairt 
a thabhairt ar thithe príobháideacha a bhí deartha ag ailtirí, ar 
fhoirgnimh stairiúla agus ar fhoirgnimh nua ar díol suntais iad.

Tá an Rannóg Ailtirí páirteach sa tairiscint gur ag Baile Átha 
Cliath a bheidh an teideal Cathair Dhomhanda an Dearaidh 
in 2014.  Ainmniú débhliantúil is ea Cathair Dhomhanda 
an Dearaidh agus cuirfidh ceithre údarás áitiúla Bhaile Átha 
Cliath an tairiscint isteach go foirmiúil.  Sa bhliain 2010 a 
tosaíodh i ndáiríre ar an obair ar an tairiscint.

CUIREANN AN RANNÓG AILTIRÍ
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA AGUS TF
Tá an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha agus TF freagrach as 
raon an-leathan de sheirbhísí, idir sheirbhísí inmheánacha agus 
seachtracha san eagraíocht, a sholáthar agus a bhainistiú.

Áirítear iad seo a leanas leis na seirbhísí sin:

•	 Cruinnithe Comhairle

•	 Bainistíocht Saoráidí

•	 Deontais Ardoideachais

•	 Clár na dToghthóirí

•	 Bainistíocht Maoine

•	 An Oifig Cumarsáide

•	 Teicneolaíocht na Faisnéise

An Chomhairle Contae
28 Comhairleoir Contae as na Toghcheantair seo a leanas atá 
ar an gComhairle féin: Gleann Cuilinn/Áth an Ghainimh, Dún 
Droma, Stigh Lorgan, An Charraig Dhubh, Dún Laoghaire agus 
An Baile Breac.

•	 Tionóladh na cruinnithe Comhairle Contae seo a leanas sa 
bhliain 2010:

•	 15 chruinniú den Chomhairle Contae, lena n-áirítear 
an Cruinniú Bliantúil agus 2 chruinniú faoin bPlean 
Forbartha

•	 18 gcruinniú de na Coistí Limistéir

•	 18 gcruinniú de Choiste Limistéir Dhún Laoghaire

•	 23 cruinniú de na Coistí ar Bheartas Straitéiseach

•	 3 chruinniú den Chomhchoiste Póilíneachta

•	 4 chruinniú den Choiste Eagrúcháin, Nósanna Imeachta 
agus Prótacail

Toscaireachtaí
Tionóladh 8 gcruinniú toscaireachta san iomlán i gcaitheamh 
na bliana, cruinnithe a bhí curtha ar bhonn foirmiúil.

Bainistíocht Saoráidí
Tá an Rannán Bainistíochta Saoráidí freagrach as na Foirgnimh 
Chorparáideacha a bhainistiú (Halla an Chontae, Seanhalla 
an Bhaile, Cearnóg an Chuain, An Fho-Oifig agus Bóthar na 
Leabharlainne).

•	 Áirítear na Seirbhísí Riaracháin agus Cothabhála seo a 
leanas leis an obair a dhéanann an Rannán Bainistíochta 
Saoráidí:

•	 Ceannach / Soláthar / An Próiseas Tairisceana

•	 Bainistíocht Maoine agus Cothabháil na nOifigí 
Corparáideacha

•	 An Beartas ar Fhógraíocht Chorparáideach

•	 Searmanais Chathartha – Seanhalla an Bhaile

•	 An Bhialann / Fáilteachas

•	 Fruiliú Hallaí/Spás Taispeántais

•	 Bainistíocht an Chórais Teileafóin / Fóin Phóca 
Chorparáideacha

•	 Deasc Eolais / Deasc an Phóirtéara

•	 Seirbhísí Malartáin

An Oifig Cumarsáide
Is í an Oifig Chumarsáide atá freagrach as an gcumarsáid 
chorparáideach agus as an eolas corparáideach go léir a 
bhainistiú.  Feidhmíonn an oifig mar lárphointe teagmhála don 
chaidreamh go léir leis na meáin agus tá ról leanúnach aici ó 
thaobh clú na Comhairle a bhainistiú trí phleanáil straitéiseach 
na cumarsáide. Áirítear ar cheann de phríomhchuspóirí 
na foirne a chinntiú gur trí phróiseas soiléir a dhéantar an 
chumarsáid ar an dá bhealach san eagraíocht le páirtithe 
leasmhara inmheánacha agus seachtracha araon.

Áirítear iad seo a leanas leis na 
príomhsheirbhísí a soláthraíodh in 2010:
Caidreamh réamhghníomhach leis na meáin, lena n-áirítear 
seirbhísí, cláir agus tionscnaimh na Comhairle a chur chun 
cinn agus a mhíniú; ceisteanna ó na meáin a bhainistiú (525 
faighte agus freagartha sa bhliain 2010).

Príomhfhoilseacháin na Comhairle a tháirgeadh lena n-áirítear 
dlr times a thagann amach go ráithiúil agus an Tuarascáil 
Bhliantúil.

Próiseáil/comhordú ar:

•	 Iarrataí faoi Shaoráil Faisnéise (déileáladh le 52 cás in 
2010)

•	 Iarrataí faoi Chosaint Sonraí (déileáladh le 3 chás in 2010)

•	 Iarrataí ón Ombudsman (déileáladh le 20 cás in 2010)

•	 Rochtain ar Fhaisnéis ar na Rialacháin Chomhshaoil 
(déileáladh le 8 gcás in 2010)

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA AGUS TF FREAGRACH
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Áirítear forfheidhmiú Scéim Teanga na Comhairle faoi Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003 le freagrachtaí breise na hOifige.

Clár na dToghthóirí
Ba 151,886 líon iomlán na dtoghthóirí ar an gClár deiridh 
agus is é seo a leanas an briseadh síos a dhéantar ar na 
Toghcheantair:

Toghcheantar Líon na 
dToghthóirí Toghcheantar Líon na 

dToghthóirí
An BAile 
BreAC 26,135 Dún Droma 29,404

An 
ChArrAiG 
dhuBh

22,407 Gleann Cuilinn 21,269

dún 
lAoGhAire 32,718 Stigh Lorgan 19,953

Foilsíodh Dréachtchlár na dToghthóirí don tréimhse 2011/2012 
ar an 1chd Samhain 2010.  Thit iomlán na ndaoine a bhí ar an 
Dréachtchlár go 150,898.

Oifig
Tionóladh na cruinnithe seo a leanas san Oifig sa bhliain 2010:

Cruinnithe CoiSte limiStÉir 17
Cruinniú CBS 5
toSCAireAChtAí 2
Cruinnithe eile rAnnóiGe 51
Cruinnithe tithíoChtA/ClÁrú/AGAllAimh/An 
SCÉim CóiríoChtA Ar CíoS 27

tAiSpeÁntAiS/tAiSpeÁntAiS phoiBlí 22
Cruinnithe eolAiS don phoBAl 2
oiliúint 2

Scéimeanna na mBéilí Scoile
Baineann 10 Bunscoil i gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
leas as an scéim.

Cúirt an Chróinéara
Tuairiscíodh 1,343 bás sa bhliain 2010 agus rinne an Cróinéir 
614 scrúdú iarbháis agus 258 ionchoisne.

Deontais Ardoideachais
D’fhaomh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
an Scéim Deontas Ardoideachais 2010/2011 ag a cruinniú i 
Meitheamh 2010.

líon nA niArrAtAS nuA 848
líon nA ndeontAS nuA A BronnAdh 431
líon nA ndeontAS AthnuAChAnA A BronnAdh 593

Bronnadh deontais ar 1,024 mac léinn faoin Scéim Deontas 
Ardoideachais 2010/2011 agus ba €4 mhilliún an caiteachas 
iomlán.

Ba í buaicphointe na bliana gurbh í an Chomhairle an t-aon 
Údarás Áitiúil sa tír a bhí ag glacadh le hiarratais ar líne.

Bainistíocht Maoine
•	 Punann mhaoine na Comhairle a bhainistiú

•	 Clár Leasa Maoine na Comhairle a chothabháil;

•	 Tabhairt faoi iniúchtaí agus faoi fhorfheidhmiú faoin Acht 
um Láithreáin Thréigthe, 1990 de réir mar is cuí;

•	 Seirbhís Thagartha a chur ar fáil a ullmhaíonn na Leabhair 
Thagartha d’Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh chomh 
maith.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA AGUS TF FREAGRACH
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Teicneolaíocht na Faisnéise
Freastalaíonn rannán TFC ar an raon fairsing, a bhfuiltear fós 
ag cur leis, de riachtanais theicneolaíocht na faisnéise atá ag 
an eagraíocht. Cuirtear seo i gcrích ar mhodh beartaithe agus 
i dtimpeallacht bhainistithe de réir na n-éileamh atá i bPlean 
Gnó na Rannóige agus sa Phlean Corparáideach agus de réir 
éileamh ad hoc ón taobh istigh agus go minic anois ó fhoinsí 
ón taobh amuigh. An tráth seo agus buiséid á laghdú cuireann 
an rannán seo roimhe go leanúnach “mórchuid” a chur i gcrích 
le “gannchuid”.

Roinnt de Bhuaicphointí na Bliana 2010:
•	 Lainseáladh an suíomh gréasáin nua www.dlrcoco.ie atá 

dírithe go mór ar sheirbhís don chustaiméir

•	 Baineadh an-úsáid as Blaganna chun an pobal a choinneáil 
cothrom le dáta maidir le saincheisteanna uisce agus 
cúrsaí aimsire

•	 Aistríodh go Windows 2008 agus Freastalaithe Fíorúla 
chun costais bhonneagair a laghdú agus éifeachtúlacht a 
fheabhsú

•	 Cuireadh leis an úsáid a bhaintí as gléasanna Thin Client 
chun ídiú fuinnimh a ísliú

•	 Úsáideadh GIS (Córais Faisnéise Geografaí) chun an 
Plean Forbartha a tháirgeadh agus chun deis a thabhairt 
don phobal aighneachtaí a chur isteach ar líne. 
Comhthionscadal le Comhairle Contae Fhine Gall ab ea 

é seo lenar baineadh amach Gradam Feabhais Chumann 
Chomhlachais Tráchtála na hÉireann

•	 Uasghrádaíodh na córais airgeadais ar mhaithe le 
héifeachtúlacht níos fearr

•	 Córas nua Pinsean

•	 Leabharlanna - seirbhísí nua leictreonacha do chustaiméirí 
poiblí (ríomhleabhair, Britannica Online) agus uasghrádú 
ar an gcóras agus aonaid fhéinfhreastail tugtha isteach i 
Leabharlann Ghráinseach an Déin

•	 Cineálacha éagsúla d’uasghrádú ar Chórais TF (Clár 
na dToghthóirí, An Scéim Cóiríochta ar Cíos, an Córas 
Pleanála, agus araile) chun éifeachtúlacht a fheabhsú

•	 Uasghrádú ar an mbonneagar líonra ionas go 
bhfeidhmeodh sé níos fearr

•	 Bonneagar leathanbhanda curtha chomh fada le Baile Uí 
Ógáin

•	 Forfheidhmiú thionscadal MapRoad chun bainistiú níos 
fearr a dhéanamh ar an líonra bóithre

•	 Áis curtha ar fáil ar líne do na Deontais Ardoideachais

•	 Leanadh ar aghaidh le seirbhís bainistíochta an chaidrimh 
leis an gcustaiméir a fheidhmiú go céimneach i Rannóga 
éagsúla na Comhairle.

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA AGUS TF FREAGRACH

19

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil BhlianTúil 2010



COMHSHAOIL, CULTÚIR AGUS POBAIL
Tagann raon leathan seirbhísí do shaoránaigh agus do 
chuairteoirí faoin stiúrthóireacht Chomhshaoil, Chultúir 
& Phobail agus ceapadh na seirbhísí sin chun conláistí 
d’ardchaighdeán a sholáthar agus a chothabháil; tacú le 
forbairt chomhtháite agus inbhuanaitheacht na bpobal 
áitiúil; caighdeán maith d’fhearann poiblí a bheith ann agus 
cineálacha éagsúla de ghníomhaíochtaí cultúrtha a éascú.

Is iad seo a leanas na seirbhísí lárnacha:

Seirbhísí Comhshaoil
•	 Faomhadh an Plean Bainistíochta Bruscair 2010 - 

2014 agus lean na Maoir Bhruscair orthu ag cur na 
reachtaíochta ábhartha i bhfeidhm lena n-áirítear na 
Fodhlíthe Bruscair nua. Eisíodh 1,129 fíneáil bhruscair 
agus 206 fíneáil faoin Acht um Rialú Madraí sa bhliain 
2010.

•	 Eagraíodh ‘Domhan Fionnuar’, mar chuid d’Fhéile na 
gCultúr Domhanda dlrd 2010; taispeántas ar fheasacht 
chomhshaoil ab ea é seo inar díríodh ar an athrú aeráide 
agus ag a raibh aoichainteoirí leithéidí Gavin Harte agus 
Craig Benton i láthair.

•	 Comórtas na gCeantar Slachtmhar inar ghlac 39 grúpa 
cónaitheoirí, Coistí na mBailte Slachtmhara agus grúpaí 
Bainistíochta Eastát páirt. Sruthán na Cluana a thug leo 
príomhdhuais na bliana 2010.

CHOMHSHAOIL, CHULTÚIR & PHOBAIL
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•	 Comórtas na Scoileanna Slachtmhara inar ghlac 31 scoil 
páirt agus bainistiú chlár na Scoileanna Glasa, lena bhfuil 
99 scoil cláraithe.

Forbairt Pobail
•	 Osclaíodh Ionad Pobail Bheallairmín go hoifigiúil sa 

bhliain 2010 agus cuirtear raon seirbhísí éagsúla ar 
bun san ionad do mhuintir na háite.  Tá an obair mhór 
athchóirithe a bhí ar bun in Ionad Pobail Ghleann Cuilinn 
agus in Ionad Pobail Chrois Lamb ionann is críochnaithe.

•	 D’oibrigh an Chomhairle le 12 fóram bainistíochta eastát 
trí bhíthin na Comhpháirtíochta Bainistíochta Eastát.

•	 D’fhreastail 7 toscaire ó Chomhairle na nÓg ar Dháil 
na nÓg agus lena chois sin d’éirigh go maith leis an 
gCruinniú Cinn Bhliana a bhí acu mar a raibh 80 duine óg 
i láthair; d’eagraigh siad Seimineár ar Steiréitíopáil Daoine 
Óga agus d’eisigh siad an chéad chóip den Nuachtlitir The 
Voice [An Guth].

•	 D’eagraigh Forbairt Spóirt cláir éagsúla seachtaine nó 
leanúnacha lena n-áirítear: An Scoil Sacair “Tabhair 
Fúthu” i gcomhar le Cumann Peile na hÉireann, Campaí 
Samhraidh agus Saoire, Sacar sa Phobal i gcomhar le 
Cumann Peile an Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath 
UCD, Bunchúrsaí sa Snorcallú, an Clár Rugbaí Leaiste i 
gcomhar le Cumann Rugbaí Laighean agus Sportsfest – Lá 
Gníomhaíochta do Dhaoine Scothaosta le Beir Beo ar an 
Saol agus os cionn 15,000 duine ag glacadh páirte.

•	 Lean Seirbhísí Fóillíochta dlrd orthu ag bainistiú trí cinn 
de linnte snámha agus saoráidí eile fóillíochta i Sruthán na 
Cluana, Baile na Manach, Bóthar Ghleann Alban agus Baile 
Uí Lachnáin agus áirítear 1,065,833 cuairt san iomlán le 
cuairteanna na bliana 2010

Imeachtaí
•	 Leanadh ar aghaidh le hImeachtaí dlrd in 2010 agus bhí 

na himeachtaí a bhí ar an gclár saor in aisce – Lá Saoire do 
Dhaid, Gravitation [An Taispeántas Clárscátála agus Rothar 
BMX], Picnic na mBéiríní agus Samhain.

•	 D’éirigh go seoigh arís in 2010 le Ceolchoirmeacha Pháirc 
Mharlaí agus tharraing siad na mílte isteach sa Chontae.

•	 Chuir Margaí Co Co tús le margadh nua seachtainiúil a 
bhíonn i bPáirc Mharlaí gach Domhnach.

•	 Áirítear iad seo a leanas leis na himeachtaí Forbartha 
Pobail a bhí ar siúl i gcaitheamh na bliana; Bealtaine, 
Laethanta Spraoi do Theaghlaigh, Tionscadail Samhraidh 
agus comórtas na nGradam Pobail ina raibh os cionn 57 
grúpa páirteach agus as ar ardaigh Seirbhísí Cúram Leanaí 
Bhaile Uí Ógáin leo an phríomhdhuais.

•	 Lean an Chomhairle uirthi ag tacú le lear mór imeachtaí 
lena n-áirítear ‘Bí ag Tafann sa Pháirc’, ‘Picnic sa Pháirc’, ‘Lá 
amach don Mhadra Beag’, ‘Sprioc an Mhíle’, ‘Feadh an Fhia’ 
agus go leor eile nach iad.

Leabharlanna
•	 Ceapadh Beartas Forbartha Bhailiúchán Leabharlainne 

dlrd agus tá sé le léamh ar an suíomh gréasáin.

•	 Lean an tseirbhís leabharlainne uirthi i mbun forbartha 
ar na hacmhainní ar líne; bhí borradh mór faoin íoslódáil 
leabhar sa chéad bhliain a raibh an tseirbhís ar fáil.

•	 Mheall Sraith Glórtha dlrd isteach roinnt mhaith daoine le 
héisteacht le húdair a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu, údair 
mar Barbara Kingsolver, Jonathan Franzen agus Alexander 
McCall Smith.

•	 D’éirigh go maith le seoladh an chomórtais duanaireachta 
do leanaí scoile, ‘Bí ag Aithris Anois’.

•	 Tosaíodh ar an athfhorbairt ar Leabharlann Carnegie ar an 
gCarraig Dhubh i Meán Fómhair 2010.

•	 Suiteáladh teicneolaíocht fhéinfhreastail i Leabharlann 
Ghráinseach an Déin i ndeireadh na bliana agus baintear 
an-úsáid aisti.

Na hEalaíona
•	 D’eagraigh an Oifig Ealaíon an 10ú ceann d’Fhéilte na 

gCultúr Domhanda sa bhliain 2010; bhí 160 imeacht ar an 
gclár a tharraing ar na cultúir éagsúla agus a bhí ar bun ar 
feadh trí lá i mí Iúil.

•	 Cheiliúir Poetry Now dlrd a 15ú bliain ar an bhfód 
sa Mhárta; eagraíodh clár ceithre lá de cheardlanna, 
léitheoireacht, máistir-ranganna agus ba é Paul Muldoon 
an príomhchainteoir.

•	 Gnéithe den chlár ealaíon bliantúil ab ea na healaíontóirí 
cónaithe agus tionscadail na mbunscoileanna. Rinneadh 
tuilleadh forbartha freisin ar The Grainstore, Saoráid 
Ealaíon Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin don Aos Óg.

•	 Bronnadh caoga is a cúig deontas ar dhaoine aonair; 
ar ghrúpaí agus ar eagraíochtaí ealaíon ar fud an 
Chontae agus cuireadh tús le próiseas cuimsitheach 
comhairliúcháin i ndáil leis na healaíona ar fud an chontae 
ar a mbunófar an chéad bheartas ealaíon eile do na ceithre 
bliana seo chugainn.

•	 Suiteáladh ‘The Theatre’, dealbh leis an ealaíontóir Agnes 
Conway i bPáirc Chábán tSíle.

Oidhreacht
•	 Sa bhliain 2010, d’fhreastail 5,000 duine ar ‘Ó Bheanna 

go Muir’, an dara ceann d’Fhéilte Leabhar dlrd agus 
d’fhreastail beagnach 4,000 duine ar na himeachtaí a bhain 
leis an gceathrú bliain de Shamhradh na hOidhreachta.

•	 Bhí an leabhar, The Metals: From Dún Laoghaire to Dalkey, 
ar cheann de na leabhair ba mhó a raibh tóir orthu sa dara 
leath de 2010.

•	 D’eagraigh an tOifigeach Bithéagsúlachta líon áirithe de 
ghníomhaíochtaí oideachais agus de thionscadail eile 
lena n-áirítear Pacáistí Oideachais a chur i dtoll a chéile 
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le haghaidh Pháirc Sheangánaí, Páirc Chnoc Chill Iníon 
Léinín agus Riasc Bhaile an Bhóthair.

•	 Ullmhaíodh ‘An Bheatha sna Páirceanna’, beartas 
bithéagsúlachta le haghaidh na bPáirceanna.

•	 B’údar ceiliúrtha é athchóiriú an ardáin cheolbhuíne agus 
an scáthláin ghréine ar an gCé Thoir i nDún Laoghaire a 
bheith tugtha chun críche.

•	 Sa bhliain 2010 lean an Chomhairle uirthi le forfheidhmiú 
chlár na n-oibreacha caipitiúla i Reilig Charraig Bhraonáin, 
tosaíodh ar an obair ar an gcéim dheiridh de na hoibreacha 
caomhnaithe ar Oibilisc Stigh Lorgan agus ar na 
hoibreacha athchóirithe ar Thúr Martello, Rinn na Mara, 
le go mbeidh sé réidh le hoscailt do mhuintir na háite in 
2011.

An tSeirbhís Páirceanna
•	 Cuireadh Straitéis na Spásanna Oscailte i dtoll a chéile i 

rith na bliana le bheith réidh do chomhairliúchán poiblí 
in 2011.

•	 D’fhaomh na comhaltaí tofa Straitéis na gCrann (Crainn 
dlrd) nuair a bhí an comhairliúchán poiblí thart.

•	 Osclaíodh áit súgartha réigiúnach i nDiméin Mharlaí agus 
osclaíodh áis don phobal freisin i bPáirc Bhaile Amhlaoibh.

•	 Osclaíodh an áis nua ghailf don teaghlach i Marlaí.

•	 Osclaíodh pailliúin seomraí feistis spóirt ar Pháirc 
Imeartha na Saighdiúirí agus na Mairnéalach, Páirc Ghort 
na Carraige agus Páirc an Chuilinn.

•	 Méadaíodh agus athchóiríodh an Clubtheach 
Dornálaíochta i gCúil Aoibhinn.

•	 Osclaíodh trí cinn de pháirceanna imeartha sintéiseacha 
uile-aimsire d’fhoirne 7 an taobh i bPáirc An Naigín mar 
aon le páirc imeartha iomlán sintéiseach i bPáirc Chill 
Bheagóige.

•	 Tógadh trí cinn d’ionaid (sintéiseacha) ilúsáide le haghaidh 
cluichí i bPáirc Chill Bheagóige, ar eastát Chois Cairn agus 
ar eastát Moreen.

•	 Leagadh cosáin choisithe i bhFraoch Stigh Lorgan, Teach 
Naithí, Páirc Bhaile Thomáis agus i bPáirc Chábán tSíle.

•	 Cuireadh limistéir i leataobh i bPáirc Sheangánaí agus i 
bPáirc Chábán tSíle ina gceadaítear an iall a bhaint den 
mhadra.

•	 Leagadh córais nua linnte agus bogach síos i bPáirc 
Chill Bheagóige agus i bPáirc Chábán tSíle le cur le 
bithéagsúlacht.

•	 Tugadh na cuibhrinn i mBaile na nGabhar faoi 
chúram na Seirbhíse Páirceanna.

An tSeirbhís Reiligí
•	 Tharla 708 adhlacadh i Reilig Ghráinseach an Déin agus 

549 i Reilig Sheangánaí.

•	 Leagadh cosáin nua i Reilig Sheangánaí agus cuireadh 
athdhromchla ar an ‘aibhinne’ i Reilig Ghráinseach an 
Déin.

•	 Tosaíodh ar an athchóiriú ar an Teach Geata i Reilig 
Ghráinseach an Déin.

•	 Cuireadh tús le plean bainistíochta reiligí atá dúnta.
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AIRGEADAS
Is í an Rannóg Airgeadais atá freagrach as oibríochtaí 
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha na Comhairle, idir Ioncam 
agus Chaipiteal, a mhaoiniú.

Áirítear iad seo a leanas leis an raon leathan seirbhísí a 
sholáthraíonn an Rannóg:

•	 Rialú Airgeadais & Bainistíocht Cisteáin

•	 An Buiséad Bliantúil a ullmhú

•	 An Ráiteas Airgeadais Bliantúil a ullmhú

•	 Riarachán Párolla

•	 Billeáil & Bailiú Rátaí Tráchtála

•	 Billeáil & Bailiú Muirir Dhramhaíl Chomhshaoil

•	 Billeáil & Bailiú Muirir Uisce Tráchtála

•	 Cuntais a Íoc

•	 Riarachán Árachais agus Éileamh

•	 Oifig Fáltais Íocaíochtaí

•	 Riarachán an Mhuirir ar Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha

Buiséad na Comhairle
Ullmhaíonn an Rannóg Airgeadais an Buiséad iomlán i 
gcomhairle le gach rannóg sa Chomhairle.

Ba €200,566,300 an Buiséad Ioncaim don bhliain airgeadais dar 
críoch 31ú Nollaig 2010, arna ghlacadh ag an gComhairle.

Rátaí
Bíonn rátaí iníoctha ar mhaoine tráchtála agus tionsclaíocha. 
Cinneann na Comhaltaí tofa, tar éis don Bhuiséad a bheith 
measta gach bliain, an Ráta Bliantúil Luachála (RBL) a 
thoibheofar an bhliain dár gcionn. Ba €69.20 an RBL don 
bhliain 2010.

Comhthiomsú Staitisticí

Bliain Iomlán na 
Rátaí a Éilíodh

Iomlán 
na Rátaí a 
Bailíodh

% a Bailíodh

2010 €100,779,345 €81,537,284 81%
2009 €94,547,404 €79,934,676 84.52%
2008 €86,885,408 €79,314,343 91.29%
2007 €84,068,450 €79,465,704 94.53%

An tAcht Luachála 2001
Leasaítear san Acht Luachála 2001 an dlí a bhaineann le 
luacháil inrátaithe maoine agus éascaíonn sé luacháil náisiúnta 
ar na luachálacha inrátaithe go léir.

Athluacháil:
Tríd is tríd, tá an athluacháil críochnaithe anois i gContae 
Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin agus tháinig an liosta nua 
luachála in éifeacht chun críocha rátála ar an 1/1/2011 agus 
leanfar le coigeartuithe a dhéanamh ar iomlán na luachála sa 
Chontae go dtí go gcríochnófar céimeanna uile achomhairc an 
phróisis athluachála.

Measadh na maoine tráchtála agus tionsclaíocha go léir i 
limistéar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh rátaí de 
réir na luachálacha nua a mbeidh éifeacht leo ón 1chd Eanáir 
2011.

Tobhach na Chéad Bhliana
Tugadh an tobhach isteach faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair 
Feabhsúcháin Ghnó) 2006 a achtaíodh ar an 24ú Nollaig 2006.

Bíonn feidhm ag an tobhach maidir leis na maoine nuathógtha 
go léir ón dáta a ndéantar na maoine a luacháil chun críocha 
luachála, ag feitheamh rátaí tráchtála a thobhach.

Comhthiomsú Staitisticí

Bliain

Tobhach 
Iomlán le 
Bailiú
€

Tobhach 
Iomlán a 
Bailíodh
€

% a Bailíodh

2010 €1,689,390 €529,853 31.36%
2009 2,011,750. 1,116,726 55.51
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Muirir Dhramhaíl Chomhshaoil
D’éirigh an Chomhairle as seirbhís dhíreach bhailithe 
dramhaíola a sholáthar ó thús Lúnasa 2010 d’fhormhór a 
custaiméirí agus níor chuir sí seirbhís dhíreach ar fáil ach do 
líon beag teaghlach a mbíodh an dramhaíl á bailiú uathu i 
málaí agus do chónaitheoirí in ollionaid árasán de chuid na 
Comhairle.  Cuireadh comórtas iomaíoch tairisceana sa siúl 
agus ina dhiaidh sin cheap an Chomhairle conraitheoir a bhfuil 
seirbhís bhailithe lánscagtha dramhaíola ar tairiscint aige 
d’iarchustaiméirí na Comhairle ar mhian leo leas a bhaint as an 
tseirbhís ar phraghas iomaíoch. Is gá don chonraitheoir freisin 
seasamh le Scéim Tarscaoilte reatha na Comhairle.

Comhthiomsú Staitisticí

Bliain Dochar Glan Méid glan a 
Bailíodh % a Bailíodh

2010*** €1,946,397 €5,602,478 287.84%
2009 €5,122,766* €9,241,421** 213.85%**
2008 €6,498,018* €10,109,604** 155%**
2007 €13,447,157* €11,141,142** 82.85%**

*Faoi ‘Íoctar de réir Meáchain’, eisíodh ráitis ar shealbhóirí tí, bunaithe ar mheáchain agus 
ar bhailiú, i riaráiste. Trí ráiteas don bhliain atá sa dochar, lena n-áirítear an ráiteas 
deiridh, cé go n-eisítear an ráiteas seo ar chustaiméirí i ndiaidh dheireadh na bliana.

**Maidir leis an bhfigiúr don Mhéid Glan a Bailíodh, tá an dá íocaíocht don bhliain reatha 
agus do na blianta roimpi sin san fhigiúr sin agus léirítear é freisin in iomlán an 
chéatadáin a bailíodh.

*** Go dtí 9/8/2010 agus go dtí sin amháin tráth ar éirigh an Chomhairle as a bheith ag 
soláthar seirbhís dhíreach bhailithe dramhaíola d’fhormhór a custaiméirí

Staitisticí ar 
Tharscaoileadh 2010 2009 2008 2007 2006

líon 
iomlÁn A 
próiSeÁlAdh

3,099 3,347 5,456 5,313 5,337

deonAithe 2,856  3,001 4,413 4,097 4,266
diúltAithe 243  346 1,043 1,216 1,071

Bailiú Muirir Uisce Tráchtála
Cinntear na muirir don soláthar uisce tráchtála de réir úsáid 
mhéadraithe. Críochnaíodh an obair a bhain leis na maoine 
tráchtála go léir a mhéadrú, obair ar cuireadh tús léi in 2006, i 
mí na Nollag 2008. Sular cuireadh bailchríoch ar an tionscadal 
méadraithe toibhíodh na muirir ar cheann de dhá bhealach, 
muirir sheasta nó muirir mhéadraithe.

Bliain
Iomlán na 
Muirear Uisce 
a Éilíodh

Iomlán na 
Muirear Uisce 
a Bailíodh

% a Bailíodh

2010 €14,793,579 €6,105,100 41.27%
2009 €14,627,436* €5,606,556 38.33%
2008 €11,055,390* €3,465,923 31.35%
2007 €7,013,959* €2,998,785 42.75%

*Eisítear billí i riaráiste. Áirítear an bille deiridh don bhliain leis an dochar, cé go n-eisítear é 
ar chustaiméirí i ndiaidh dheireadh na bliana.

Cuireadh deireadh le Muirir Uisce Teaghlaigh le héifeacht ón 
1chd Eanáir 1997.

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha (NPPR)
Tugadh isteach muirear €200 ar áiteanna cónaithe 
Príobháideacha Neamhphríomha faoin Acht Rialtais Áitiúil 
(Muirir) 2009. Tá an muirear €200 iníoctha leis an údarás 
áitiúil ar ina limistéar atá an Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha suite. Is iad na húinéirí féin a mheasann an 
muirear agus ní mór dóibh an mhaoin a chlárú agus an muirear 
a íoc.

Déantar foráil sa reachtaíocht do ghearradh táillí as íoc 
déanach maidir le híocaíochtaí a íocadh tar éis an dáta dlite 
agus d’imeachtaí dlí a thionscnamh i gcoinne úinéirí atá 
faoi dhliteanas an muirear a íoc ach nach gcomhlíonann a 
ndliteanas.

Bhí an muirear le gearradh ar bhreis is 14,000 maoin sa bhliain 
2010 agus ba €3.25 milliún an tsuim a bailíodh.

Cuntais a Íoc
Íoctar soláthraithe tar éis dóibh doiciméid bhailí chánach a 
chur ar fáil. Déantar formhór na n-íocaíochtaí trí Ríomhaistriú 
Airgid (EFT), trína n-aistrítear íocaíochtaí isteach go díreach i 
gcuntais bhainc na soláthraithe ach anois is arís íoctar le seic 
nuair nach mbíonn sé praiticiúil íoc tríd an gcóras EFT. Íoctar 
an fhoireann agus na Comhairleoirí tríd an gcóras EFT.

Is é seo Cisteoir na Comhairle: Banc na hÉireann, 101 Sráid 
Sheoirse Uachtarach,

Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Beidh soláthraithe i dteideal faoin Acht um Íoc Pras Cuntas 
1997, arna leasú, ús a fháil ar íocaíocht dhéanach maidir 
le híocaíochtaí nach ndearnadh taobh istigh den tréimhse 
fhorordaithe arb ionann sin agus 30 lá i gcás fhormhór na 
n-íocaíochtaí.  Íocadh ús ar íocaíocht amháin sa bhliain 2010.

Árachais
Is iad seo a leanas na príomhréimsí gníomhaíochta: Dliteanas 
Poiblí, Dliteanas Fostóirí, Árachas Dóiteáin (Stoc Tithíochta), 
Árachas Dóiteáin (Maoine Ginearálta) agus Árachas Mótair. 
Soláthraítear cumhdach iomlán.

An Ráiteas Airgeadais Bliantúil
Ullmhaíodh Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2009, a críochnaíodh 
in 2010, trí chuntasaíocht ar bhonn fabhraithe agus áirítear leis 
Clár Comhardaithe iomlán a thaispeánann na sócmhainní atá 
in úinéireacht na Comhairle agus na dliteanais atá dlite ar an 
gComhairle. Is é nó í an tIniúchóir Rialtais Áitiúil a dhéanann 
iniúchadh ar na cuntais agus tuairiscíonn sé nó sí don Aire 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.
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TITHÍOCHT
Bainistíonn an Rannóg Tithíochta eastáit tithíochta na 
Comhairle. Áirítear teaghaisí a thógáil, a athchóiriú, a 
leithdháileadh, a chothabháil agus a dhíol, measúnú agus bailiú 
cíosa, iasachtaí ceannaigh tí agus deontais áirithe a bhronnadh, 
oibriú an Phlean don Tithíocht Shóisialta agus cóiríocht a 
sholáthar do theaghlaigh gan dídean ar a feidhmeanna.

Tá an Rannóg freagrach as caighdeáin a fhorfheidhmiú agus 
as leabhair chíosa a bhaineann le teaghaisí príobháideacha ar 
cíos a choinneáil cothrom le dáta agus as an Scéim Cóiríochta 
ar Cíos a riar. Tá an Rannóg freagrach chomh maith as 
bainistíocht agus cothabháil na nGrúpscéimeanna Tithíochta 
agus na Láithreán Stad agus as Clár Cóiríochta na Comhairle 
don Lucht Siúil a chur i bhfeidhm.

An Clár Tógála Tithe 2010

AonAid A 
CríoChnAíodh 
in 2010

•	 41 aonad – Cearnóg & Cúirt na Beannaí 
Móire, An Charraig Dhubh

•	 39 aonad – Garrán an Bhreithimh, Baile an 
tSaoir

•	 7 n-aonad shóisialta & 1 aonad 
incheannaithe – Clós Bhaile na nGabhar

•	 8 dteaghais athchóirithe agus 4 theaghais 
nua i nGairdíní Naomh Gall Thuaidh

AonAid A Bhí 
Á dtóGÁil in 
2010

•	 27 aonad - Fearann na Cluana (céim a 3)

An Scéim Cheannaigh Ag Tionóntaí
Fuair an Chomhairle 30 iarratas ar theaghaisí a cheannach sa 
bhliain 2010, ceadaíodh 16 iarratas agus díoladh 6 cinn.

Tionscnamh Léasaithe na dTithe Sóisialta
Cé gur chuir an Chomhairle líon áirithe tograí chun cinn faoin 
scéim seo, níor síníodh aon léas sa bhliain 2010.  Leanfar leis an 
Scéim seo sa bhliain 2011.

Oiriúnú Tithe
Thug an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 
rialacháin isteach ar an 1chd Samhain 2007 faoina ndearnadh 
foráil do chreat nua de dheontas i gcabhair do dhaoine 
breacaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas agus a cuireadh 
in ionad Scéimeanna na nDeontas do Dhaoine Míchumasaithe 
agus do Dheisiúcháin Bhunriachtanacha.

Is iad seo a leanas na scéimeanna le haghaidh deontais i 
gcabhair: -

•	 (Tithíocht) Scéim Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi 
Mhíchumas

•	 (Tithíocht) Scéim Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta

•	 (Tithíocht) Cúnamh do Dhaoine Scothaosta

Scéim Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi 
Mhíchumas - Tithíocht
Fuarthas 149 iarratas ar Scéim Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine 
faoi Mhíchumas (Tithíocht).

Eisíodh 150 Cead Sealadach dar suim €1,356,279.

Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta 
(Tithíocht)
Fuarthas 6 n-iarratas ar Dheontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta (Tithíocht).

Eisíodh 9 gCead Shealadacha dar suim €35,837.

Cúnamh do Dhaoine Scothaosta (Tithíocht)
Fuarthas 85 iarratas ar Chúnamh do Dhaoine Scothaosta 
(Tithíocht).

Eisíodh 61 Cead Sealadach dar suim €316,237.
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Easpa Dídine
Lean an Chomhairle dá socruithe le Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
i ndáil le cóiríocht éigeandála a sholáthar do dhaoine gan 
dídean. Ghlac Comhairlí na gceithre údarás áitiúla i mBaile 
Átha Cliath Creatphlean Gníomhaíochta Réigiún Bhaile Átha 
Cliath do Dhaoine Gan Dídean 2010 go 2013.

Chuir an Chomhairle 7 dteaghlach gan dídean isteach i dtithe 
sóisialta sa bhliain 2010.  Cuireadh 3 theaghlach eile isteach 
i dtithe faoin Scéim Cóiríochta ar Cíos agus tugadh cúnamh 
do 56 teaghlach teacht ar chóiríocht in earnáil na cóiríochta 
príobháidí ar cíos.  Leithdháileadh tionóntachtaí ar dhá 
theaghlach le Comhlachtaí Deonacha Tithíochta.

Cuireadh tús leis an scéim SLI (Tacaíocht chun Maireachtáil 
go Neamhspleách) i nDeireadh Fómhair 2010 chun tacú 
le teaghlaigh agus iad ag bogadh amach as cóiríocht do 
dhaoine gan dídean.  Bhí SLI ag obair le 14 teaghlach mar atá 
31/12/2010. Chuir an Fhoireann Réigiúnach For-rochtana chun 
oibre i lár mhí na Nollag.  Dúnadh an tseirbhís a bhíodh ar 
Ascaill Eblana i mí na Nollag le linn athchumrú na seirbhísí i 
Slí Abhaile.

Bíonn cruinnithe fós ag an nGrúpa Comhchruinnithe le 
Comhchruinniú Seirbhísí agus aon saincheisteanna ar údar 
imní iad a ardaítear a phlé. Tá ionadaithe soláthraithe seirbhíse 
ar an nGrúpa Comhchruinnithe m.sh. Crosscare, Clann 
Shíomóin Bhaile Átha Cliath, mar aon leis na Gardaí.

Iompraíocht Fhrithshóisialta ar Eastáit na 
Comhairle
Ghlac an Chomhairle a straitéis “Beartais, Cuspóirí agus 
Straitéisí maidir le hIompraíocht Fhrithshóisialta a Chomhrac” 
i gcomhlíonadh Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 
2009.

Déileáladh le 127 cás d’iompraíocht fhrithshóisialta san iomlán 
i gcaitheamh na bliana agus b’ionann sin agus ardú 76% ar 
chásanna d’iompraíocht fhrithshóisialta i gcomparáid leis an 
mbliain 2009.

Glacadh Caingean Dlí nuair ba chuí, .i. 3 dhíshealbhú; 2 
bharántas gabhála as seilbh agus 4 ordú eisiata faighte ón 
gCúirt Dúiche.

Tugadh 1 teaghais ar láimh in ionad caingean dlí.

Eisíodh 63 litir rabhaidh agus 25 rabhadh ó bhéal.

Rinneadh 924 measúnú réamhthionóntachta.

Cúrsaí Oiliúna Réamhthionóntachta
Bhí trí chúrsa dar teideal “Réamheolas ar an Tionóntacht” ar 
siúl in 2010.

Liostaí Tithe agus Aistrithe
An 31ú Nollaig 2010, measadh 4,473 iarratasóir a bheith i gcall 
tithíochta.

  Athbhreithníodh Liosta Tithe na Comhairle in Aibreán 
2010 agus athbhreithníodh na Liostaí Aistrithe in Iúil 2010.  
San iomlán, leithdháileadh teaghaisí ar 374 iarratasóir ar 
thithe. Áirítear leo seo 62 teaghais a ndearna an Chomhairle 
idirbheartaíocht ina dtaobh faoi chomhaontuithe Chuid V.  
Leithdháileadh aistrithe chuig malairt de chóiríocht ar 97 
tionónta. Áirítear leo seo 7 dteaghais a ndearna an Chomhairle 
idirbheartaíocht ina dtaobh faoi chomhaontuithe Chuid V.

Cíosanna Tithíochta
Tháinig ardú mór ar líon na measúnuithe cíosa a rinne an 
Chomhairle i rith na bliana mar gheall ar athruithe a tháinig go 
minic, i roinnt cásanna, ar an ioncam teaghlaigh. Laghdaíodh 
na meánchíosanna seachtainiúla faoi 5% de réir mar a thit an 
t-ioncam teaghlaigh, .i. ó €62.66 in 2009 go €59.48 in 2010 (agus 
muirir mhaoine san áireamh nuair ba chuí).  Fritháiríodh an 
laghdú de bheagán mar gur ardaíodh stoc tithíochta sóisialta 
na Comhairle rud a d’fhág gurbh ionann an laghdú agus 4% 
den ghlandochar seachtainiúil.

Ina ainneoin sin, d’ardaigh iomlán an ioncaim chíosa beagán 
go dtí díreach faoi €12.5 milliún sa bhliain 2010.
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Cuid V – Straitéis Tithíochta
Soláthraíodh 143 teaghais san iomlán faoi Chuid V de na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010, faoi mar a 
leanas:

63 Incheannaithe; agus 80 Deonach Sóisialta i bPáirc na Meala 
(tailte Chumann Gailf Dhún Laoghaire mar a bhíodh); agus 
suíomh faoi achar 2.79 heicteár.

Ina theannta sin, síníodh 7 gcomhaontú dhlíthiúla faoinar 
soláthraíodh 41 aonad sóisialta agus bhí 9 gcomhaontú eile á 
ndréachtú.

Scéim Tithíochta Incheannaithe
Díoladh 88 teaghais incheannaithe sa bhliain 2010. 
Toisc nár léiríodh an oiread sin spéise sa tithíocht 
incheannaithe cuireadh na haonaid incheannaithe go 
léir ar fáil lena ndíol ar an margadh oscailte ach tugadh 
tús áite d’iarratasóirí ar thithe incheannaithe agus do 
dhaoine a bhí ag ceannach tí den chéad uair.

Bhí 2154 iarratasóir san iomlán ar Liosta na dTithe 
Incheannaithe faoi dheireadh mhí na Nollag 2010.

Scéimeanna Tithíochta Deonaí
Cuireadh cistiú ar fáil in 2010 trí na Scéimeanna Cúnamh 
Deontas Caipitil agus Caipiteal Iasachta & Fóirdheontais do 3 
Chumann Tithíochta Deonaí chun 53 teaghais san iomlán a 
cheannach.

Cóiríocht do Phobal an Lucht Siúil
Glacadh An Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2009 – 2013 an 
9ú Márta 2009.

Cuireadh tús leis an obair ar dhearadh na 5 aonad den 
Ghrúpscéim Tithíochta atá beartaithe do Bhóthar na 
Potaireachta.

Cuireadh chun cinn an tairiscint i ndáil le hathchóiriú 
láithreáin stad trí chuas i bPáirc Mhichíl.

Bhí cruinniú ag an gCoiste Comhairleach Áitiúil 10 n-uaire 
in 2010 agus chuaigh an coiste amach ar chuairteanna 
suímh chuig gach ceann de na suíomhanna atá ann go 
sonrach don Lucht Siúil.

Ina theannta sin tugadh faoi chlár beartaithe d’oibreacha 
deisiúcháin i nGrúpscéim Tithíochta Chorrán an Gharráin 
Chnó – bhí péinteáil taobh amuigh agus uasghrádú an 
inslithe sna tithe go léir i gceist leis seo. Tógadh an athuair 
teach a bhí scriosta ag tine.

Cuireadh córas TCI (CCTV) i bhfeidhm go céimneach 
i nGrúpscéim Tithíochta Gharrán Chill Bheagóige, i 
nGrúpscéim Tithíochta Chorrán an Gharráin Chnó agus ar 
Láithreán Stad Pháirc an Bhurtúnaigh.

Cuireadh dromchla ar an mbóthar isteach go dtí Grúpscéim 
Tithíochta Pháirc San Louise.

Cuireadh soilsiú sráide in airde ag an Láithreán Stad atá ar 
Ascaill Wyckham ar mhaithe le sábháilteacht na dtionóntaí.

Cuireadh suas treilís agus cuireadh féitheach ar an Láithreán 
Stad i bPáirc Bhaile an Bhóthair ionas nach leanfaí ar aghaidh á 
chlúdach le graifítí.

Cothabháil Stoc Tithíochta an Údaráis Áitiúil
Mar a bhí 31ú Nollaig 2010, bhí thart ar 4,335 teaghais ag an 
gComhairle ina stoc ar cíos. Fuarthas 6,094 iarratas cothabhála 
san iomlán in 2010.

Deontas don Éifeachtúlacht Fuinnimh
Rinneadh oibreacha i ndáil le hÉifeachtúlacht Fuinnimh in 22 
aonad d’fhonn na hastuithe CO2 a laghdú agus baineadh amach 
grád C1 nó níos airde ar rátálacha fuinnimh BER.  Leanfar leis 
an obair seo sa bhliain 2011.

An Scéim Cóiríochta ar Cíos
Cuireadh tús leis an Scéim Cóiríochta ar Cíos i gComhairle 
Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin i Lúnasa na bliana 2006.

An líon tionóntaí a bhíodh ag tiarnaí talún príobháideacha, a 
bhí aistrithe go dtí an Scéim an 31/12/2010 - 420

An líon daoine gan dídean a bhí aistrithe go dtí an Scéim an 
31/12/2010 - 31

BAINISTÍONN AN RANNÓG TITHÍOCHTA

27

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil BhlianTúil 2010



ACMHAINNÍ DAONNA AGUS AN BORD 
FORBARTHA CONTAE
Rinneadh feidhmeanna na Rannóige Acmhainní Daonna agus 
an Bhoird Forbartha Contae a chumasc faoi aon Stiúrthóireacht 
amháin i mí na Nollag 2009.

Bíonn an Rannóg Acmhainní Daonna gafa le gnáthriarachán 
fhorálacha reachtúla na fostaíochta agus leis na beartais, na 
nósanna imeachta agus na scéimeanna a bhíonn glactha ag 
an mbainistíocht. Is í an Rannóg freisin a bhíonn freagrach as 
Inrochtaineacht agus Comhpháirtíocht san Ionad Oibre.

ACMHAINNÍ DAONNA

Foireann na Comhairle Contae
Ba 1,143 duine líon na foirne a bhí ag Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i ndeireadh na bliana 2010 
agus áirítear leosan oibrithe cléireachais/riaracháin, oibrithe 
gairmiúla, teicniúla agus na hoibrithe ceirde agus ilsaothair a 
bhíonn lonnaithe in iostaí.

Earcaíocht, Riarachán & Caidreamh 
Tionsclaíoch
Tugann an Rannóg Acmhainní Daonna seirbhís chomhairleach 
don bhainistíocht áitiúil ar mhaithe le comhionannas agus 
comhsheasmhacht a chinntiú ar fud na heagraíochta.

Cuirtear leas na foirne chun cinn trí scéimeanna i ndáil le 
cothromaíocht idir an obair agus an saol a bheith i bhfeidhm .i. 
fleisc-am, saoire scoilbhliana, obair a roinnt.

Aithníonn an tOifigeach Leasa Foirne gábha neamhbhuana nó 
deacrachtaí pearsanta a bhíonn ag baill foirne más ag an obair 
nó sa bhaile é agus déileálann sé leo; soláthraíonn sé seirbhís 
rúnda chomhairleoireachta, atreoraithe agus eolais.

Comhionannas
Lean Oifigeach Comhionannais & Rochtana na Comhairle air 
i mbun monatóireachta agus athbhreithnithe ar na beartais 
chorparáideacha, na cleachtais agus na nósanna imeachta chun 
cinntiú go mbeidís comhsheasmhach leis an reachtaíocht 
fostaíochta agus chomhionannais go háirithe maidir leis 
na naoi bhforas leithcheala. Is ball de 2 líonra náisiúnta 
é trína bhforbraítear dea-chleachtas maidir le bainistiú 
ilghnéitheachta agus soláthar seirbhísí agus trína gcuirtear an 
cleachtas sin chun cinn.

Inrochtaineacht
Fuair an Chomhairle Contae €273,000 ó Chiste na Straitéise 
Náisiúnta Míchumais sa bhliain 2010, d’fhonn rochtain níos 
fearr a bheith ar an gcomhshaol tógtha, ar fhaisnéis agus ar 
sheirbhísí. Caitheadh an t-airgead ar na bealaí rochtana seo a 
fheabhsú; Leabharlanna Dhún Laoghaire, Áiseanna inrochtana 
i Seanhalla an Bhaile, feabhsúcháin ar na bealaí isteach chuig 
Páirc Merville, agus leanúint leis na hoibreacha feabhsúcháin 
ar an ngréasán cosán.

Sásaíonn suíomh gréasáin na Comhairle na Caighdeáin 
Idirnáisiúnta Inrochtaineachta anois agus táthar tar éis iarratas 
a dhéanamh ar dheimhniú.

Bhí cruinnithe ag an nGrúpa Comhairliúcháin um Míchumas 
go rialta i gcaitheamh na bliana agus is acmhainn é an grúpa 
atá fóinteach fós don údarás.

Sháraigh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
an sprioc 3% maidir le fostú daoine faoi mhíchumas dá 
dtagraítear san Acht um Míchumas 2005. (4.2% an sprioc a 
baineadh amach).

Forbairt agus Oiliúint Foirne
Cuireadh oiliúint intí ar 630 ball foirne sna réimsí seo a leanas 
faoin gclár oiliúna i gcaitheamh na bliana: -

•	 Forbairt Phearsanta, Sláinte agus Sábháilteacht, Saoráil 
Faisnéise, Cúram do Chustaiméirí, Teicneolaíocht na 
Faisnéise

•	 Críochnaigh 4 ball foirne an cúrsa Teastais i Staidéir 
Rialtais Áitiúil

•	 Críochnaigh 4 ball foirne an Cúrsa Dioplóma i Staidéir 
Rialtais Áitiúil

•	 Fuair 41 ball foirne faomhadh faoin Scéim Cúnaimh le 
tabhairt faoi chúrsaí breisoideachais

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre
Lean an Coiste Comhpháirtíochta air ag feidhmiú in 2010 agus 
tionóladh cruinnithe go míosúil. Chuir líon áirithe grúpaí 
gníomhaíochta roinnt mhaith cuspóirí/gníomhaíochtaí chun 
cinn lena n-áirítear:
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•	 Na cláir Fill ar an Oideachas & Fetac 
Chláraigh 28 ball foirne ar chodanna 1-3 den chlár ‘Fill ar 
an Oideachas’.  Chláraigh 17 mball foirne eile ar ár gcláir 
nua Fetac, leibhéil 3 & 4. Tá sé ceaptha do ghrúpa amháin 
ECDL a modúil a chríochnú go luath in 2011.

•	 Dínit agus Meas san Ionad Oibre 
Rinneadh athbhreithniú ar an mBeartas ‘Dínit agus 
Meas san Ionad Oibre’ le cúnamh ón gCoimisiún um 
Chaidreamh Oibreachais.   Cuireadh beartas nua lena 
ngabhann leagan i mBéarla simplí faoi bhráid an Choiste 
Comhpháirtíochta agus cheadaigh siad é.

•	 Uasghrádú Iostaí 
Bhí líon áirithe cruinnithe ag Grúpa Gníomhaíochta 
Cumarsáide na Comhpháirtíochta i ndáil le hUasghrádú 
Iostaí le príomhbhaill foirne le linn na bliana. Foilsíodh 
miontuairiscí a gcruinnithe ar shuíomh inlín na 
Comhpháirtíochta. Thug an grúpa cuairt ar an láithreán 
nua mar tá sé le bheith críochnaithe go luath in 2011.

•	 An Grúpa Gníomhaíochta i ndáil le Sláinte agus Folláine 
Lean an Grúpa Gníomhaíochta i ndáil le Sláinte agus 
Folláine i mbun gníomhaíochtaí ar mhaithe le sláinte 
agus folláine i gcaitheamh na bliana.  I mí an Mheithimh 
bhí feasacht ar shláinte na bhfear agus nósanna sláintiúla 
itheacháin á spreagadh acu mar chuid d’imeachtaí 
Sheachtain Náisiúnta na bhFear.  Thapaigh os cionn 100 
ball foirne an deis a mbrú fola a thástáil i Meán Fómhair i 
Halla an Chontae.

•	 Pointí idirlín in iostaí 
Suiteáladh ríomhairí faisnéise don fhoireann ar 5 láithreán 
iosta, agus tá rochtain ar an Idirlíon iontu anois freisin.   Tá 
sé beartaithe líon áirithe de phointí idirlín a shuiteáil sa 
cheaintín in iosta nua Bhaile Uí Ógáin an chéad bhliain 
eile.

•	 An Scéim Cheannaigh Ríomhairí 
Seoladh scéim i dtús mhí na Nollag trína bhféadfaí 
ríomhairí a cheannach don fhoireann.

•	 Oiliúint ar Ríomhairí sna hIostaí 
D’eagraigh an Chomhpháirtíocht oiliúint ar ríomhairí 
soghluaiste ar láithreacha roghnaithe seirbhíse ar fud an 
Chontae i mí na Bealtaine agus an Mheithimh. Leagadh 
an cúrsa oiliúna amach in 3 mhodúl agus chríochnaigh 
96 ball foirne san iomlán an cúrsa.  Tuigeadh as an eolas a 
fuarthas gur éirigh thar barr leis an tionscnamh.

AN BORD FORBARTHA CONTAE
Déanann Rannóg an Bhoird Forbartha Contae a cuid oibre 
go fairsing i gcomhar le comhpháirtithe na Comhairle lena 
n-áirítear soláthraithe seirbhísí eile san earnáil phoiblí áitiúil, 
cuideachtaí forbartha áitiúla, an earnáil phobail agus dheonach 
agus gnóthais eagraithe.

Comhordaíonn agus éascaíonn an Rannóg fóraim agus sásraí 
comhoibrithe éagsúla agus tugann sí tacaíocht riaracháin 
dóibh chun gníomhartha ilghníomhaireachtaí a chur i gcrích 
i dtéarmaí na straitéisí fadtéarmacha d’fhorbairt shóisialta, 
eacnamaíoch agus chultúrtha an Chontae.

Cuireann an Rannóg seirbhísí comhordaithe agus riaracháin ar 
fáil don Bhord agus dá fhochoistí freisin. D’aontaigh an Bord i 
mí na Nollag 2009 bonn nua a chur faoi leagan amach a Choiste 
le héifeacht ón mbliain 2010.

Cuireadh an leagan nua seo i bhfeidhm i gcaitheamh 2010 agus 
tá sé ag obair go maith anois.
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Forbairt Eacnamaíoch
Leagann an Chomhairle béim an-mhór ar thimpeallacht a 
bheadh fabhrach do ghnó a fhorbairt ar na bealaí seo a leanas:

•	 An áit a bheith sa chaoi is go mbeadh aghaidh na ndaoine 
go mór uirthi le maireachtáil inti, a bheith ag obair inti 
agus teacht ar cuairt inti.

•	 Seirbhísí éifeachtacha a sholáthar a bhíonn 
ríthábhachtach d’oibríochtaí gnó amhail bonneagar 
bóithre, soláthar uisce, diúscairt fuíolluisce agus 
timpeallacht thaitneamhach agus ghlan áitiúil a 
bhainistiú.

•	 Oibriú le grúpaí gnóthas eagraithe chun limistéir 
mhiondíola agus thráchtála sa chontae a chur chun cinn.

Nuair a oibríonn roinnt mhaith fachtóirí i dteannta a chéile 
is í an Fhorbairt Eacnamaíoch an toradh dearfach a bhíonn 
orthu. Tá roinnt mhaith díobh seo nach mbíonn faoi smacht 
na Comhairle. Dá bhrí sin bhí an Chomhairle rannpháirteach 
le páirtithe leasmhara eile nuair a bhíothas i mbun na 
ngníomhaíochtaí forbartha eacnamaíche seo a leanas sa 
bhliain 2010:

•	 Ag obair le húdaráis sa chomharsanacht chun forbairt 
eacnamaíoch réigiúnach a éascú taobh istigh de 
Chreatphlean Forbartha Eacnamaíche Réigiún Chathair 
Bhaile Átha Cliath.

•	 Ag obair leis an gcuideachta Turasóireacht Bhaile Átha 
Cliath chun margaíocht a dhéanamh ar tháirgí áitiúla 
turasóireachta agus ar nithe is díol suntais mar chuid de 
bhranda turasóireachta Bhaile Átha Cliath.

•	 Ag obair le gníomhaireachtaí tacaíochta na bhfiontar 
áitiúil, gníomhaireachtaí stáit agus grúpaí gnóthas chun 
gníomhartha arna gcomhaontú ag an mBord Forbartha 
Contae a chur i bhfeidhm.

•	 Ag obair mar chomhpháirtithe le cathracha agus 
Comhairlí eile ar mhaithe le cur i bhfeidhm tionscadal a 
mhaoiníonn an AE agus a bhfuil d’aidhm leo an contae a 
chur chun cinn ar leibhéal níos forleithne.

Áirítear iad seo a leanas le gnóthachtálacha na bliana 2010:

Comhoibriú réigiúnach
Gnéithe a bhain le dara Féile Nuálaíochta Bhaile Átha Cliath a 
chomheagrú

Turasóireacht
Na treoirlínte brandála i ndáil le margaíocht agus cumarsáid do 
thurasóireacht dlrd a bhunú sa bhranda turasóireachta Truly, 
Deeply, Madly Dublin

60,000 amas ar www.dlrtourism.com

5,000 íoslódáil de Shiúlóidí idirlín Dhún Laoghaire

12 cuairt trádála (Stallaí ag seónna trádála thar lear mar aon le 
gníomhairí taistil agus iriseoirí a thug cuairt ar an gcontae)

Cur chun cinn Limistéir Ghnó
Plean margaíochta a fhorbairt i ndáil le Forfheidhmiú Cheantar 
Gnó Áth an Ghainimh faoin Tionscadal BRANDA d’fhonn 
branda bhaile Dhún Laoghaire a fhorbairt lena n-áirítear:

•	 Fís (smaoineamh suntasach) a fhorbairt don bhaile  
www.dunlaoghaire.ie

•	 Íomhánna brandála, grafaicí agus leabhrán a chur i dtoll 
a chéile

•	 Plean gníomhaíochta trí bliana a chur le chéile chun dul i 
gcion go dearfach ar bhranda Dhún Laoghaire

•	 Sheol an Chomhairle scéim deontas chun gnó a chur 
chun cinn. Tá de phríomhchuspóir léi tacú le grúpaí 
gnóthas chun bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
bolscaireachta a tharraingeoidh níos mó daoine isteach 
ina limistéir thráchtála/mhiondíola faoi seach. Ceadaíodh 
agus comhchistíodh 25 tionscadal san iomlán.

Comhoibriú Idirghníomhaireachtaí
Comhordú an Choiste Forbartha Eacnamaíche den BFC

Forfheidhmiú an Tionscadail SURE chun plean forbartha 
eacnamaíche áitiúla a fhorbairt do Bhaile Uí Lachnáin, 
Seangánach agus An Baile Breac lena n-áirítear:

•	 Grúpa tacaíochta áitiúla idirghníomhaireachtaí a bhunú 
ar a mbeadh rannpháirtíocht phobail

•	 Staidéar bonnlíne a fhorbairt don limistéar

•	 Creatphlean pleanála a fhorbairt lena n-áirítear cuspóirí 
leathana chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
aitheanta an limistéir.

RAPID
Is i limistéir Bhaile Uí Lachnáin agus Sheangánaí / Ráth Salach 
atá an Clár RAPID bunaithe agus tá d’aidhm leis an caighdeán 
saoil agus na deiseanna atá ann do na daoine a chónaíonn iontu 
a fheabhsú trí na seirbhísí a sholáthraíonn na soláthraithe 
éagsúla a chomhordú.Thacaigh an Clár RAPID leis na 
tionscnaimh forbartha pobail seo a leanas sa bhliain 2010:

Is comhpháirtí sa tionscadal nua AE ar a dtugtar SURE é an clár 
RAPID (Fostering diversification of local economies by using 
innovative Socio-economic methods of Urban Rehabilitation in 
deprived urban réimse) [Éagsúlú na ngeilleagar áitiúil a chothú 
trí leas a bhaint as modhanna socheacnamaíocha nuálacha 
den Athshlánú Uirbeach i limistéir uirbeacha atá díothaithe]. 
Tá Dún Laoghaire-Ráth an Dúin i measc deich gcinn de 
chathracha atá rannpháirteach sa tionscadal seo a bhfuil 
d’aidhm leis forbairt eacnamaíoch agus fostaíocht a fheabhsú i 
limistéir RAPID.

•	 Forbairt an Líonra Pobail RAPID i gcomhar le Fóram Pobail 
Chontae agus Ardán Pobail dlrd.

•	 Cúnamh leis an Nuachtlitir “Pobail ag Oibriú le Chéile” 
a chur le chéile mar thionscadal idirghníomhaireachtaí, 
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chun bheith i dteagmháil le cónaitheoirí áitiúla an 
limistéir RAPID.

•	 Comhoibriú idir Sheirbhís Leabharlann dlrd agus an 
Rannán Forbartha Pobail le Leabharlann Phobail Bhaile Uí 
Lachnáin a bhunú.

•	 D’fhorbair Tionscadal Ghairdín Pobail Sheangánaí i 
gcomhar le CBS Sheangánaí.

•	 Sraith seimineár curtha ar siúl ar na saincheisteanna 
tábhachtacha a aithníodh.

•	 Bhunaigh RAPID agus An Garda Síochána an chéad 
Fhóram Áitiúil Póilíneachta sa Chontae.

•	 Thacaigh RAPID le forbairt leanúnach an ghrúpa Southern 
Abilities d’aosaigh óga faoi mhíchumas coirp i gcomhar 
le Comhpháirtíocht an Chinn Theas agus Tionscadal 
Forbartha Pobail Theach an Chuilinn.

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta
Tá an tAonad um Chuimsiú Sóisialta freagrach as cuimsiú 
sóisialta a chur chun cinn agus a phríomhshruthú sa 
Chomhairle Contae trí chláir, beartais, agus gníomhaíochtaí 
a phromhadh; agus as a chinntiú nach bhfágtar aon ghrúpa as 
an áireamh ná nach mbíonn siad faoi mhíbhuntáiste ó thaobh 
teacht ar sheirbhísí poiblí de. Más gá cuireann an tAonad 
rannpháirtíocht ghníomhach grúpaí soghonta chun cinn 
maidir leis na gnéithe uile a bhaineann le soláthar seirbhísí 
poiblí.

Áirítear iad seo a leanas le gnóthachtálacha na bliana 2010:

•	 Eagraíodh cláir feasachta amhail: An tSeachtain um 
Chuimsiú Sóisialta, Lá Domhanda na nDídeanaithe, 
Gradaim na nÓgánach Ilchultúrtha, Feasacht 

Litearthachta, tacaíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas agus 
Féilire agus Gradaim na nDeonach.

•	 Comhordú Chlár Lánpháirtíochta dlrd lena n-áirítear: 
Clár Aistrithe an tSuímh Ghréasáin agus bunú Fhóram 
Lánpháirtíochta Mhionlach Eitneach dlrd agus Bliain a 
hAon den tionscadal lánpháirtíochta maoinithe ag an 
Eoraip ‘Rannpháirtíocht Chathartha Náisiúnaigh as Tríú 
Tíortha trí Chláir Rialtais Áitiúil’.

•	 Comhordú ar chur i gcrích ghníomhartha na straitéise 
idirghníomhaireachtaí ‘Ag Bogadh chun cinn le chéile: 
Plean Frithchiníochais agus Ilchineálachta do Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin’

•	 Cuidiú leis an bPlean Gníomhaíochta 
Idirghníomhaireachtaí 2010-2013 ‘Seirbhísí níos fearr a 
sholáthar don Lucht Siúil’ a chur i dtoll a chéile

•	 Ionadaíocht déanta ar son na hÉireann ag an gComhdháil 
sa Bhruiséil ag ar cuireadh clabhsúr ar Bhliain Eorpach 
2010 chun an Bhochtaineacht agus an tEisiamh Sóisialta a 
Chomhrac.

An Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin ar cheann de na Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt atá 
sa líonra náisiúnta, (tionscnamh de chuid Chomhairle Spóirt 
na hÉireann), arb iad a phríomhspriocanna rannpháirtíocht i 
spórt go háitiúil a chomhordú agus a mhéadú.

Sa bhliain 2010 d’éirigh le Comhpháirtíocht Spóirt Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin raon leathan de chúrsaí oiliúna, 
de cheardlanna, agus de sprioc-chláir a bhí dírithe ar 
ghníomhaíocht choirp a eagrú agus a sholáthar ar fud an 
chontae. Áirítear iad seo a leanas le cuid de na gnóthachtálacha 
móra:
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Oiliúint Traenálaithe/Oibrithe Deonacha - Buntús 
(Bunscoileanna agus naíonraí), Oiliúint i gCosaint Leanaí (ar 
303 oibrí deonach as 79 cumann), Garchabhair don Spóirt, 
Feasacht Mhíchumais (63 rannpháirtí as 33 cumann spóirt), 
Seimineár ar chumainn a fhorbairt (ar ar fhreastail os cionn 
200 traenálaí/oibrí deonach as cumainn bainteach le 31 spórt 
éagsúil), Ceannairí Siúlóidí, seimineár ar Shiondróm Bhás 
Tobann Aosach i gcomhar leis an gColáiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath (UCD), baill foirne na Seirbhísí Fóillíochta dllr oilte i 
gcláir do dhaoine scothaosta.

Cláir & Imeachtaí Rannpháirtíochta – rás 5K Phobal dlrd, clár 
Aclaíochta agus laethanta trialacha do dhaoine breacaosta, an 
clár Gníomhach le haghaidh Spraoi do chailíní na hidirbhliana 
in 4 scoil, imeachtaí siúlóide agus seisiúin sheachtainiúla, 
tacú le Trí-atlan Focus Ireland, cur chun cinn na rothaíochta 
agus imeachtaí na sóisear, blitzchomórtas Liathróid Láimhe 
Oilimpeach i meánscoileanna.

Cláir agus Forbairt Spóirt do Dhaoine 
faoi Mhíchumas
Cláir um Chuimsiú sa Spórt (os cionn 300 duine orthu), Cur 
le Cumas (os cionn 30 seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas 
rannpháirteach), Spreagadh Feasachta (scoileanna, ionaid 
fóillíochta, cumainn spóirt, múinteoirí agus daoine aonair), na 
Treoirlínte Sports Ability foilsithe agus treoirlínte do dhaoine 
faoi mhíchumas san áireamh leo.

Deontais Forbartha do Chumainn – tugadh deontais do 17 
gcumann chun cuidiú leo le cláir rannpháirtíochta agus lena 
gcumainn a fhorbairt – tugadh amach €13,000 san iomlán.

Fóram Spóirt – tá ionadaíocht ag 49 cumann anois agus é mar 
aidhm tuilleadh comhordaithe agus cumarsáide a bheith idir 
na cumainn spóirt sa Chontae.

Soláthar Eolais – pointe teagmhála agus foinse eolais don spórt 
in dlrd – cumainn, saoráidí, deontais/cistiú, forbairt cumainn, 
cláir & imeachtaí.

Fóram Pobail agus Deonach an 
Chontae
Cuireann Fóram Pobail & Deonach Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin roimhe a chinntiú go gcloistear tuairimí na hearnála 
pobail agus deonaí agus go gcuirtear san áireamh iad i 
bhforbairt leanúnach an chontae.  Tá breis is 400 eagraíocht 
de bhallraíocht aige a fheidhmíonn thar ceann raon leathan 
de ghrúpaí sainleasa amhail grúpaí pobail áitiúil, grúpaí 
comhshaoil agus oidhreachta, grúpaí seirbhísí sóisialta agus 
fiontair, grúpaí spóirt agus go leor eile nach iad.

Áirítear iad seo a leanas le gnóthachtálacha an Fhóraim in 
2010:

•	 Eagrú toghcháin don Ionadaíocht Phobail ar Choistí 
Bheartas Straitéiseach na Comhairle Contae.

•	 Seimineár chun feasacht a spreagadh faoin bhFeachtas don 
Athrú trínar tugadh ugach do dhaoine a bheith dearfach i 
leith daoine le fadhbanna meabhairshláinte.

•	 Bhí tacaíocht ghníomhach le fáil ón bhFóram freisin 
in 2010 ionas go mbeadh Grúpaí Pobail agus Deonacha 
rannpháirteach sa tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta.

•	 Tacaíocht do rannpháirtíocht leanúnach ár 
nIonadaithe Pobail ar an mBord Forbartha 
Contae, ar an gComhchoiste Póilíneachta agus 
ar chomhlachtaí eile an rialachais áitiúil.

•	 Forbairt leanúnach ar an mBord Bainistíochta 
Saorálaíochta ilghníomhaireachtaí chun ionad 
saorálaíochta ‘Buail isteach’ don Chontae a chur 
chun cinn/a rith.
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SEIRBHÍSÍ DLÍ
Tá stór mór saineolais anois ag Rannóg Seirbhísí Dlí na 
Comhairle i ngach aon réimse de Dhlí, cleachtas agus 
riarachán an Rialtais Áitiúil.  Soláthraíonn sí seirbhís 
ghníomhach riachtanach do rannóga uile na Comhairle agus 
do chleamhnaithe na Comhairle trí bhíthin a foirne tacaíochta 
gairmiúla agus paraidhlíthiúla.

Áirítear iad seo a leanas leis na seirbhísí iomadúla agus éagsúla 
atá ar fáil ón Rannóg Seirbhísí Dlí:

•	 Comhchomhairle le bainistíocht agus foireann na 
Comhairle

•	 Rannpháirtíocht agus ról onnghníomhach i bhforbairt 
mórthionscnamh, forfheidhmiú beartais agus i soláthar 
seirbhísí na Comhairle

•	 Forfheidhmiú cód agus bainistiú saincheisteanna 
dlíthíochta

•	 Imeachtaí Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh

•	 Fiosruithe Poiblí

•	 Saincheisteanna bainteach le Rialachas Corparáideach

•	 Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh

•	 Tíolacadh agus bainistiú maoine

•	 Gnáthchomhairle

Bíonn foireann na Rannóige i dteagmháil go laethúil le 
ranna Rialtais, leis An tSeirbhís Chúirteanna, leis An Údarás 
Clárúcháin Maoine agus le haturnaetha, abhcóidí agus 
sainchomhairleoirí iomadúla eile agus í i mbun a cuid oibre.

Leagtar béim ar oiliúint speisialaithe agus ar oiliúint i 
bhforbairt phearsanta don fhoireann agus tá taithí faighte ag 
gach ball den fhoireann ar na bogearraí is nuaí i mbainistíocht 
cásanna, lena n-áirítear deachtú digiteach. Tugtar faoin 
ngairmoiliúint, faoin oiliúint ghairmiúil agus phearsanta ag 
féachaint go cuí do na cuspóirí atá i bPlean Corparáideach na 
Comhairle agus i bPlean Foirne an Chórais Bhainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta de chuid na Rannóige féin.

Uasghrádaítear córas bainistíochta cásanna na Seirbhísí Dlí go 
rialta.  Ba an-úsáideach agus éifeachtach a chruthaigh an córas 
ríomhairithe bainistíochta comhad agus tuairiscithe seo a 
bheith mar uirlis chuidithe don soláthar seirbhíse i ndáil le ról 
na rannóige cóid a fhorfheidhmiú, rátaí tráchtála a aisghabháil 
agus i ndáil le gnáthábhair dhlíthíochta i gcoitinne.

Ó tharla an titim in idirbhearta tíolactha a lean an cúlú 
eacnamaíochta, is léir fós gur ag dul in airde atá an t-ardú 
suntasach a tháinig ar líon na n-éileamh dlíthíochta agus 
cointinneach. Leanann na Seirbhísí Dlí orthu d’fhoráil do na 
hathruithe seo chun cinntiú go ndéantar bainistiú éifeachtach 
ar chásanna agus ar éilimh.
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PLEANÁIL
Is í an Rannóg Pleanála atá freagrach as forálacha na nAchtanna 
um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010, as forálacha na Rialachán 
um Pleanáil & Forbairt 2001 - 2010 agus as an reachtaíocht um 
Rialú Foirgníochta a fhorfheidhmiú.

Áirítear leis an obair sin athbhreithniú a dhéanamh ar an 
bPlean Forbartha Contae atá i bhfeidhm faoi láthair agus Plean 
nua Forbartha a chur i dtoll a chéile gach sé bliana, Pleananna 
Limistéir Áitiúil a chur i dtoll a chéile agus a fhorfheidhmiú, 
iarratais ar chead pleanála a mheas, forbairt leanúnach a rialú, 
reachtaíocht phleanála a fhorfheidhmiú, agus comhairle 
a thabhairt maidir le saincheisteanna pleanála agus an 
reachtaíocht um Rialú Foirgníochta a fhorfheidhmiú.

Táscairí Seirbhíse um Rialú Forbairtí
•	 Ba 1,231 an líon iarratas pleanála a fuarthas sa bhliain 2010 

agus b’ionann sin agus laghdú 17% ar fhigiúirí na bliana 
2009.

•	 Ba 1,170 an líon iarratas pleanála bailí a ndearnadh 
cinneadh orthu.

•	 Ba 199 an líon iomlán cinntí a d’eisigh An Bord Pleanála sa 
bhliain 2010 i ndáil le hachomhairc. D’athraigh/sheas An 
Bord Pleanála le cinneadh an Údaráis Phleanála i gcás 135 
[68%] den líon sin agus mhalartaigh an Bord cinneadh an 
Údaráis Phleanála i gcás 64 [32%] den líon sin.

•	 Sa bhliain 2010 bhí 9 dtogra de chuid na Comhairle Contae 
maidir le tabhairt faoi fhorbairt faoi réir ag próiseas 
comhairliúcháin phoiblí dá bhforáiltear faoi Chuid 8 de na 
Rialacháin um Pleanáil & Forbairt 2001.

•	 Cuireadh aon iarratas mhór amháin pleanála a bhí faoi 
réir ag Ráiteas Tionchair Timpeallachta faoi bhráid na 
Comhairle in 2010.

Forfheidhmiú
•	 Osclaíodh 207 comhad nua san iomlán in 2010.

•	 Réitíodh 144 comhad nua san iomlán i gcaitheamh na 
bliana trí idirbheartaíocht.

•	 234 an líon litreacha rabhaidh a eisíodh.

•	 44 an líon Fógraí Forfheidhmithe a eisíodh.

•	 19 an líon ionchúiseamh a tionscnaíodh.

Alt 5 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000
•	 Sa bhliain 2010 fuarthas 114 iarratas ar Dhearbhú nó ar 

Tharchur, faoi Alt a 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 
2000. Cuireadh dhá iarratas ar aghaidh chuig an mBord 
Pleanála le haghaidh athbhreithnithe.

An Plean Forbartha Contae:
Nuair a bhí an próiseas comhairliúcháin phoiblí dhá bhliain 
thart ghlac na comhaltaí tofa an Plean Forbartha Contae 2010-
2016 ag Cruinniú Speisialta den Chomhairle an 11ú Márta 
2010 agus tháinig sé in éifeacht an 8ú Aibreán, 2010.

Ráiteas scríofa agus sraith de 14 mapa atá sa Phlean Forbartha. 
Leagtar amach gnáthbheartas na Comhairle maidir le 
forbairt an chontae sa ráiteas scríofa. Áirítear leis caighdeáin 
mhionsonraithe maidir le forbairt a rialú agus cuspóirí 
sonracha do limistéir éagsúla.

Léirítear ar na mapaí na forálacha criosúcháin atá sa Phlean 
i ndáil le húsáid talún, cláir na mbóithre agus cuspóirí eile 
amhail caomhnú crann agus déanmhas ar díol suntais iad ó 
thaobh na seandálaíochta de. Féachtar sa Phlean le soláthar do 
leas chónaitheoirí an Chontae sa todhchaí trí chuidiú le fás na 
fostaíochta trína chinntiú go mbeidh dóthain talún criosaithe 
ar fáil faoi chomhair riachtanas réamh-mheasta, trí mhianach 
an chomhshaoil a chosaint agus trína chinntiú go soláthrófar 
an bonneagar is gá.

Téama seasta sa Phlean is ea an fhorbairt inbhuanaithe a chur 
chun cinn. Aithnítear sa Phlean freisin an gá atá le comhoibriú 
leis an Údarás Réigiúnach, le hOifig Iompair Bhaile Átha 
Cliath agus le gníomhaireachtaí eile ar mhaithe le freastal ar 
riachtanais Réigiún Bhaile Átha Cliath.

Athruithe:
Ní dhearnadh aon athrú ar an bPlean Forbartha Contae 2010-
2016 sa bhliain 2010

Pleananna Limistéir Áitiúil
Tá cuspóirí sa Phlean Forbartha Contae 2010-2016 i dtaobh 
líon áirithe de Phleananna Limistéir Áitiúil, Pleananna 
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do Chriosanna Forbartha Straitéisí agus Creatphleananna 
Uirbeacha a ullmhú.

Rinneadh Plean Limistéir Áitiúil Ghráinseach an Déin i mí an 
Mheithimh 2010.

Leanadh den obair a bhain leis na Pleananna seo a leanas in 
2010:

Crios Forbartha Straitéisí Choill na Silíní

Creatphlean Uirbeach Áth an Ghainimh

Plean Limistéir Áitiúil Bhaile na nGabhar

Tugadh faoi roinnt sonraí a bhailiú roimh ré sa dara leath den 
bhliain 2010 maidir leis na Pleananna Limistéir Áitiúil seo a 
leanas:

Plean Limistéir Áitiúil Dhún Laoghaire

Plean Limistéir Áitiúil na Carraige Duibhe

An Straitéis um Airde Foirgnimh:

I dteannta a bhfuil luaite, leanadh ar aghaidh le tuilleadh 
oibre a dhéanamh sa dara cuid de 2010 ar an ullmhúchán ar 
an Straitéis um Airde Foirgnimh leasaithe. Tá sí seo le cur faoi 
bhráid na gComhaltaí i dtús 2011 d’fhonn athrú foirmiúil 
a chur ar aghaidh ina dhiaidh sin faoi chomhair an Phlean 
Forbartha Contae reatha.

Limistéir Chaomhantais Ailtireachta:
Leanadh ar aghaidh leis an measúnú ar líon áirithe de Limistéir 
Chaomhantais  Ailtireachta is Iarrthóirí.

Leanadh ar aghaidh freisin leis an measúnú ar na sé Limistéar 
Chaomhantais Ailtireachta seo a leanas

•	 Pointe Chuas an Ghainimh, Cuas an Ghainimh

•	 Bóthar Silchester, Gleann na gCaorach

•	 Cill Iníon Léinín

•	 Ardán Bhaile Amhlaoibh, Áth an Ghainimh

•	 Iostáin an Chaisleáin, Cluain Sceach

•	 Iostáin Moss, Cill Tiarnáin.

Rinneadh dul chun cinn suntasach ar na hullmhúcháin a 
bhain le hathruithe a dhéanamh ar an bPlean Forbartha Contae 
i dtaca le Cill Iníon Léinín, Ardán Bhaile Amhlaoibh, Iostáin an 
Chaisleáin agus Iostáin Moss. Bhí taispeántas poiblí maidir leis 
na limistéir sin ann i mí na Nollag 2010.

Scéim Ranníocaí Forbartha (Alt 48 den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000)
Ghlac an Chomhairle an Scéim Ranníocaí Forbartha 2010 - 
2017 faoi Alt 48 an 14ú Nollaig 2009. Ba €153 milliún iomlán 
na bhfáltas faoin Scéim Ranníocaí Forbartha 2004 - 2009 agus 
2010 - 2017 faoi Alt 48 agus ba thart ar €10.5 milliún iomlán na 
bhfáltas sa bhliain 2010.

Scéim Ranníocaí Forbartha 
Forlíontacha (Alt 49 den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000)
Ghlac an Chomhairle Scéim Ranníocaí Forbartha Forlíontacha 
faoi Alt 49 an 13ú Eanáir 2003. Ceanglaítear leis go n-íocfaí 
ranníoc airgeadais i leith an chostais a bhainfeadh le Líne B den 
Luas a shíneadh ó Iosta Áth an Ghainimh go Coill na Silíní, is é 
sin Líne B1 den Luas.

Ba €22.7 milliún iomlán na bhfáltas a fuarthas ó 2003 go 
2010 maidir leis an Scéim Ranníocaí Forbartha Forlíontacha. 
Fuarthas €614,601 san iomlán sa bhliain 2010.

Scéim Ranníocaí Forbartha 
Forlíontacha (Alt 49 de na hAchtanna 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2006)
Ghlac an Chomhairle an Scéim Ranníocaí Forbartha 
Forlíontacha faoi Alt 49 an 10ú Samhain 2008 ar mhaithe leis 
an bhforbairt ar Scéim Bhóthar Dáileacháin Cheantar Ghleann 
na Muc agus ar Scéim Linnte Tanúcháin Uisce Dromchla a 
chistiú.

An Rannán Rialaithe Foirgníochta
Is é Rannán Rialaithe Foirgníochta na Rannóige Pleanála atá 
freagrach as faireachán a dhéanamh ar na hAchtanna um Rialú 
Foirgníochta 1990 & 2007 mar aon leis na Rialacháin arna 
ndéanamh faoi na hAchtanna sin.

Déanann an Rannán Rialaithe Foirgníochta faireachán ar 
thart ar 15% de na hoibreacha foirgníochta go léir a gcuirtear 
tús leo sa chontae gach bliain maidir le comhlíonadh na 
Rialachán Foirgníochta, ach is ar na húinéirí agus na tógálaithe 
go príomha, áfach, a thiteann an fhreagracht maidir lena 
gcomhlíonadh.

Comhordaíonn an Rannán Rialaithe Foirgníochta an 
próiseas reachtúil a bhaineann le bóithre i bhforbairtí nua a 
ghlacadh faoina chúram. Áirítear leis an bpróiseas faireachán 
a dhéanamh ar chríochnú bóithre, seirbhísí, soilsiú poiblí 
agus spásanna oscailte i bhforbairtí nua fad is a bhíonn na 
hoibreacha forbartha ag dul ar aghaidh. Nuair a bhíonn an 
fhorbairt críochnaithe déantar cigireachtaí eile chun cinntiú 
go gcomhlíonann na hoibreacha suímh na caighdeáin a 
bhaineann leis an nglacadh faoi chúram mar atá leagtha 
amach in “Oibreacha Forbartha i Limistéir Chónaithe agus 
Thionsclaíocha” (Treoirdhoiciméad).

Ghlac an Chomhairle 5 eastát san iomlán faoina cúram sa 
bhliain 2010.  Tá líon suntasach d’fhorbairtí nua ag céim an 
fhorfheidhmithe mar gur theip ar na forbróirí an fhorbairt a 
chríochnú go caighdeán na Comhairle.

Na Rialacháin Foirgníochta
Tháinig líon áirithe de cheanglais reachtúla sa bhreis i 
bhfeidhm leis na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 2009 faoi 
na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.
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Tháinig na Rialacháin in éifeacht i nDeireadh Fómhair 2009 
agus forordaítear iontu na nósanna imeachta maidir leis na 
bearta deimhniúcháin nua i leith:

•	 Fógra Seacht Lá

•	 Deimhniú um thabhairt chun rialtachta

•	 Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán, leasaithe.

Tháinig Deimhnithe Rochtana Míchumais agus Deimhnithe 
Athbhreithnithe Rochtana Míchumais in éifeacht i mí Eanáir 
2010.

•	 Cuireadh isteach ar 116 Deimhniú Rochtana Míchumais 
san iomlán i leith oibreacha nua sa bhliain 2010 agus 
ceadaíodh 115 díobh sin.

•	 Foráiltear sna Rialacháin freisin d’achomharc a 
dhéanamh chun an Bhoird Phleanála maidir le Deimhniú 
um thabhairt chun rialtachta, Deimhniú Rochtana 
Míchumais/Deimhniú Athbhreithnithe Rochtana 
Míchumais faoi Alt 6 den Acht.

Deimhnithe Rátála Fuinnimh 
Foirgnimh [RFF]
Tá an Chomhairle freagrach as faireachán na Rátálacha 
Fuinnimh Foirgneamh faoi Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh) 2006 (I.R. Uimh. 
666 de 2006).  Tugann Rialú Foirgníochta faoi fhaireachán ar 
fhoirgnimh nua chun cinntiú go mbíonn RFF faighte ag an 
bhfoirgneamh sula n-áitítear é. Is nós leis an gComhairle cuairt 
a thabhairt ar ghníomhairí eastáit/ceantálaithe sa Chontae, 
a ghníomhaíonn ar son díoltóirí. Ní mór d’fhoirgneamh nua 
cónaithe nó tráchtála, nó d’fhoirgneamh atá ann cheana 
atá le ligean nó le díol RFF a bheith aige sula n-áitítear é. 
Tá an Chomhairle sásta lena mhéid is a chomhlíontar an 
reachtaíocht maidir leis an Deimhniú Rátála Fuinnimh 
Foirgnimh i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Níor thionscain an Chomhairle imeachtaí forfheidhmithe, go 
dtí seo, as mainneachtain deimhnithe FRR a chur isteach ach 
tá sí gníomhach i mbun faireacháin ar an gcás agus i gcás ina 
mbeidh an Chomhairle sásta nach bhfuiltear ag comhlíonadh 
na Rialachán, tionscnóidh sí imeachtaí forfheidhmithe.

Suirbhé Náisiúnta ar Fhorbairtí 
Tithíochta atá ar siúl
D’fhoilsigh an tAire Stáit do Thithíocht agus Seirbhísí Áitiúla, 
agus an tAire Stáit a bhfuil freagracht ar leith air as Pleanáil, 
Iompar Inbhuanaithe & Gairneoireacht Suirbhé Náisiúnta 
ar Fhorbairtí Tithíochta atá ar Siúl an 21ú Deireadh Fómhair, 
2010.

Ba í an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a 
d’ullmhaigh an tuarascáil, i ndiaidh suirbhé a bheith déanta ag 
cigirí tithíochta na Rannóige ar na forbairtí tithíochta uile ina 
bhfuil dhá theaghais nó breis is dhá theaghais agus a tógadh 
nó ar deonaíodh cead pleanála ina leith le blianta beaga anuas 

agus ar a raibh an obair tosaithe tráth a raibh an suirbhé á 
dhéanamh (rinneadh é ó Bhealtaine go Meán Fómhair 2010).

Tá Rialú Foirgníochta gníomhach i mbun faireacháin ar na 
heastáit atá inár ndlínse agus bíonn comhráite againn go 
leanúnach leis na forbróirí faoi seach, nó lena ngníomhairí 
chun cinntiú go ndéantar cothabháil shásúil ar na heastáit seo.  
Tá an Chomhairle sásta ó tharla go ndearnadh cigireacht ar na 
mórshuíomhanna sa Chontae nach ann do shaincheisteanna 
suntasacha maidir le hoibreacha fóntas áitiúil (.i. bóithre, 
soilsiú, uisce agus draenáil, agus araile) ar na suíomhanna seo.

Measúnú Leanúnach agus Feabhsú 
Seirbhísí
Tá an Rannóg Pleanála fós ag tabhairt faoi spáráil airgid agus 
faoi éifeachtúlacht mar go bhfuil feabhsúcháin déanta i ndáil le 
seirbhísí a sholáthar.

Áirítear iad seo a leanas ar shamplaí d’fheabhsúcháin den sórt 
a rinneadh:

•	 Bailíochtú a dhéanamh ar iarratais phleanála ar an lá 
céanna

•	 Déantar an bailíochtú dhá uair sa tseachtain rud a fhágann 
go mbíonn an liosta seachtainiúil cothrom le dáta agus go 
mbíonn amanna an bhailíochtaithe laghdaithe go mór.

•	 Is iad Cinntí/Clárú a dhéanann na measúnaithe faoi Alt 48 
anois agus tháinig feabhas mór ar bhogadh ar aghaidh na 
gcomhad dá bharr seo.

•	 Tugtar na comhaontuithe maidir le steiriliú talún ar na 
mapaí anois rud a chuireann leis an bhfaisnéis a bhíonn ar 
fáil do chách.

•	 Déantar an anailís a dhéantar tar éis cinntí a dhéanamh 
a dhoiciméadú anois rud a chuirfidh leis an bhfaisnéis a 
bheidh ar fáil amach anseo don chinnteoireacht

•	 Tá tús curtha againn le haighneachtaí a fháil le 
ríomhphost agus le híocaíocht le cárta creidmheasa/
léasair.

•	 Táthar tar éis córas nua T.F. a choimisiúnú i gcomhair na 
Ranníocaíochtaí Forbartha agus cuirfidh sé sin go mór le 
héifeachtúlacht, i gcás fiacha a bhailiú ach go háirithe.

Tá an Rannóg Pleanála fós ag spreagadh an phobail páirt 
níos mó a ghlacadh inár bpróisis, go háirithe sna próisis 
reachtúla, trí sheisiúin faisnéise a fhógraítear go forleathan a 
bheith ann agus trí shuíomh gréasáin na Comhairle a úsáid 
ionas go mbeidh sé níos éasca aighneachtaí bainteach leis an 
bPlean Forbartha a dhéanamh ar líne. Neartaíonn bearta den 
sórt an daonlathas áitiúil agus rannpháirtíocht an phobail i 
mórphróisis chinnteoireachta agus lena chois sin cuireann 
siad leis an gcumarsáid leis an bpobal agus treisíonn siad a 
rannpháirtíocht.
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IOMPAR
Is iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí atá faoi 
chúram na Rannóige Iompair: bóithre agus mótarbhealaí a 
dhearadh agus a thógáil, acomhail a fheabhsú, mórlánaí bus 
agus áiseanna coisithe, agus rothaíochta, soilsiú poiblí agus 
faireachán a dhéanamh ar oscailtí ar bhóithre.

Ina theannta sin tá forfheidhmiú bearta bainistithe tráchta 
faoi rialú na Rannóige Iompair, mar aon le hoibreacha chun 
na háiseanna do Dhaoine faoi Mhallachar Luaineachta agus 
faoi Mhíchumas a fheabhsú, rialuithe páirceála, agus bearta 
maidir le sábháilteacht ar bhóithre, lena n-áirítear an feachtas 
Feasachta ar Shábháilteacht ar Bhóithre a chur chun cinn agus 
seirbhís an Mhaoir Scoile a chur i bhfeidhm.

An Rannán Cothabhála Bóithre

An Clár Athchóirithe Bóithre
Atógadh/Cuireadh athdhromchla ar 13 bóthar in 2010 trí 
bhíthin deontais €2,826,000 ón Roinn Iompair – Deontas 
Feabhsúcháin Athchóirithe Bóithre.

Bhíothas ábalta oibreacha cothabhála a dhéanamh ar 17 bóthar 
sa bhreis sa Chontae trí bhíthin deontas breise €878,000 ón 
Roinn Iompair – Deontas Cothabhála Athchóirithe Bóithre.

Lena chois sin thuas, críochnaíodh obair athdhromchlaithe 
ar Shráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire a maoiníodh as 
foinsí na Comhairle féin.

An Clár Athchóirithe Cosán
Rinneadh Oibreacha ar Conradh ar 17 láthair sa bhliain 2010 le 
€600,000 de mhaoiniú a tháinig as foinsí na Comhairle féin.

Rinneadh na deisiúcháin agus an athnuachan ar chosáin freisin 
trí Obair Dhíreach.

Cuireann Cothabháil Bóithre caoi ar dhromchlaí bóithre, idir 
chaoi bheartaithe agus neamhbheartaithe, ar na bealaí sin a 
leagtar grin orthu nuair a bhíonn an fuacht agus an leac oighir 
ann sa gheimhreadh.

An Rannán Rialaithe Bóithre
Baineann BSL, Bord Gáis agus Cuideachtaí Cumarsáide úsáid 
anois as an gcóras iarratais ar líne Roadmap. Leanadh ag cur leis 
an gcóras seo sa bhliain 2010 ionas go mbeadh sé cumasaithe 
chun na hiarratais go léir ar Cheadúnais chun bóithre poiblí 
agus cosáin a thochailt a ghlacadh.

Thug Bord Gáis tionscadal sé bliana a bhain le hathnuachan an 
phríomhlíonra chun críche sa Chontae - Tionscadal Luathaithe 
um Athnuachan Príomhlíonra.

Lean UPC-NTL orthu i mbun uasghrádaithe den sórt céanna ar 
a seirbhísí féin i limistéar an Chontae in 2010; ”Rings” ab ainm 
don tionscadal.

Caitheadh an tsuim €300,000 ar oscailtí, a bhí déanta le 
deisiúcháin a dhéanamh ar líonra an tsoláthair uisce, a 
dhúnadh go buan. Sa bhliain 2010 tosaíodh ar Thionscadal 
Athshlánaithe an Phríomhlíonra Uisce chun an príomhlíonra a 
uasghrádú ar bhonn céimnithe sa Chontae.
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Soilsiú Poiblí
Sa bhliain 2010 leanadh den chlár atá fós ar siúl agus a 
bhaineann le lóchrainn agus colúin a athsholáthar. Tá 22,500 
lóchrann ar an meán sa Chontae.

An Rannán Rialaithe Páirceála
Ghlac an Chomhairle na Fodhlíthe um Rialú Loctha, 2007 agus 
tháinig siad i ngníomh an 1 Lúnasa 2007.

Cuireadh Scéimeanna Páirceála i bhfeidhm sna láithreacha seo 
a leanas in 2010:

Plásóg Ailesbury/Garrán Ailesbury, Cúirt Ghort an tSrutháin, 
Ardán Éidin, Sráid Findlater, Sráid Coldwell, Corrán Araild, 
Páirc Eglinton, Limistéar Miondíola Ascaill an Gharráin Chnó 
Baile Nua Mhic Ghabhann, Cuas an Ghainimh, Ascaill Bhaile 
Uí Ghaoithín agus Paráid Dhún na Mara.

Ciontaíodh 1071 duine sa Chúirt Dúiche de bharr nár íocadh 
fíneálacha páirceála.

Oifig na dTionscadal Bóithre
Is iad seo a leanas na scéimeanna móra caipitil atá á 
ndearadh/á dtógáil nó a chríochnaigh an Chomhairle le 
deireanas agus a chistigh An Roinn Iompair.  Ba €800,000 an 
leithdháileadh caipitil a fuarthas sa bhliain 2010.  Laghdaíodh 
an clár oibreacha mar gheall ar ísliú i leibhéal an deontais 
chistiúcháin.

Scéimeanna a críochnaíodh: Bóthar Bhaile Uí Ógáin agus Líne 
B1 an Luas (an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród); Uasghrádú 
ar an M50

Scéimeanna a bhfuiltear i mbun obair thógála orthu: Bóthar 
Bhaile Uí Mhurchú; Bóthar Ghleann na gCaorach Uachtarach 
agus Balla Moreen (Uasghrádú ar an M50)

Scéimeanna ag Céim an Dearaidh: Bóthar Chill Ghobáin; 
Bóthar an Ghleanna Dhuibh/Bóthar Ghráinseach an Araltaigh; 
Bóthar na Potaireachta; Ascaill Bhaile an Róistigh/Bóthar na 
Mainistreach; scéimeanna rochtana Bhóthar Sheangánaí agus 
Eastát Gnó Áth an Ghainimh.   Tá dul chun cinn á dhéanamh 
ag an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród ó thaobh Líne B2 an 
Luas a dhearadh.

An Rannán Pleanála Iompair
720 iarratas pleanála tuairiscithe, 9 n-iarratas faoi Chuid VIII, 
30 aighneacht maidir le comhlíonadh, 15 achomharc go dtí An 
Bord Pleanála agus freastalaíodh ar 3 éisteacht ó bhéal.

Tionóladh os cionn 100 cruinniú le hailtirí, innealtóirí agus 
pleanálaithe ar mhaithe le dul chun cinn na n-iarratas pleanála 
a éascú.

Moltaí déanta nuair a bhí an Plean Forbartha, Creatphlean 
Uirbeach Áth an Ghainimh, Plean Limistéir Áitiúil 
Ghráinseach an Déin agus an Tairiscint don togra, Taisteal Níos 
Cliste d’Áth an Ghainimh, á ndéanamh.

Tionscadail fhadtéarmacha curtha chun cinn mar shampla 
‘Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, Straitéis Iompair, Fís 2030’ 
agus an ‘Líne Ghorm’, an Lána Gasta ón DART ag Ospidéal 
Naomh Uinseann trí UCD go Páirc Gnó Áth an Ghainimh.

Tionscnaimh don taisteal inbhuanaithe i nDún Laoghaire-Ráth 
an Dúin curtha chun cinn i gcomhar leis an Roinn Iompair, an 
tÚdarás Náisiúnta Iompair agus gníomhaireachtaí eile.

Cistiú lorgtha go náisiúnta agus san Eoraip i gcomhair 
Tionscnamh don Taisteal níos Cliste agus i gcomhair oiliúna.  
Páirceáil do rothair soláthartha, i gcomhar leis an Rannán 
Tráchta, ag stáisiúin an DART agus Halla an Chontae.

An Rannóg Tráchta
An obair ar dhá mhórlána bus agus ar scéimeanna maidir le 
tosaíocht do bhusanna ar Bhóthar Áth an Ghainimh agus Cuid 
1 de mhórlána bus Bhóthar Bhaile an Teampaill Uachtarach 
críochnaithe- an obair thógála ar scéim mhórlána bus Ascaill 
na Cille tosaithe- an réamhdhearadh agus an comhairliúchán 
poiblí maidir le mórlána bus Bhóthar Chill Mochuda 
Íochtarach curtha i gcrích.

Obair uasghrádaithe déanta ar 10 n-acomhal ar a bhfuil soilse 
tráchta cheana; uasghrádú déanta ar aon trasrian coisithe 
amháin a bhí ann cheana; ceithre cinn de thrasrianta soilsithe 
coisithe nua suiteáilte; uasghrádú déanta ar cheithre cinn 
d’acomhail gan soilse; tugadh 20 acomhal eile isteach faoi 
SCATS, an riailchóras oiriúnaitheach tráchta.

Fodhlíthe nua maidir le teorainneacha luais don Chontae go 
léir tugtha isteach in Eanáir 2010; 58 stad bus uasghrádaithe 
ar mhaithe le hinrochtaineacht níos fearr agus ‘rochtain ag 
daoine i gcathaoireacha rotha’; aon cheangal siúlbhealaigh 
amháin do choisithe críochnaithe agus ceann eile feabhsaithe; 
déileáladh le thart ar 300 iarratas ar mharcanna agus ar 
chomharthaí nua bóthair mar chuid de phróiseas an Ghrúpa 
Chomhairligh ar Thrácht.

Críochnaíodh agus ceadaíodh dearadh iomlán na 
dtreochomharthaí feadh bhealach an R118 ón M50 go lár Dhún 
Laoghaire agus beifear á dtáirgeadh in 2011; rinneadh dearadh 
iomlán na dtreochomharthaí do mhórlánaí bus Lána na Cille 
agus Ascaill na Cille agus do Scéim Feabhsúcháin Bhóthar 
Bhaile Uí Mhurchú freisin agus suiteálfar iad in 2011.
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Seoladh an chéad ‘phointe luchtaithe poiblí’ de chuid BSL 
sa Chontae i gcomhair feithiclí leictreacha; i bPáirc Gnó Áth 
an Ghainimh a tharla sé seo agus treisíonn sé tiomantas na 
Comhairle tacú leis an taisteal inbhuanaithe.

An Rannán um Shábháilteacht 
ar Bhóithre
Feidhmíonn an Rannán um Shábháilteacht ar Bhóithre 
seirbhís Maor Scoile a fhreastalaíonn ar na mílte leanbh a 
bhíonn ag freastal na scoile i gcaitheamh na dtéarmaí scoile 
agus is 75 maor a chuireann an tseirbhís ar fáil ar 69 láthair ar 
fud an Chontae. Is é an Rannán um Shábháilteacht ar Bhóithre 
a fhostaíonn na maoir, a chuireann faoi oiliúint iad agus a 
bhíonn á mbainistiú; seoladh an doiciméad bus 
siúil, ‘Ag Siúl to School’, agus eisidh 
cóipeanna ar gach bunscoil sa Chontae.

Tugadh faoi sé thionscadal ar chostas 
íseal a bhain le sábháilteacht ar 
bhóithre a fheabhsú/cigireacht agus 
cosc ar thimpistí; soláthraíodh scáthlán 
páirceála do rothair ag stáisiúin DART 
na Carraige Duibhe agus Bhaile na 
Manach; feabhsaíodh trasdulta na lánaí 
rothar feadh an N11 agus feabhsaíodh na 
háiseanna rothar ag dhá stad bus ar an 
N11 de réir na moltaí atá sa dréacht den 
Lámhleabhar Náisiúnta um Dhearadh Rothaíochta.

Tosaíodh ar an obair ar an measúnú ar an ngréasán rothaíochta 
ar fud an chontae d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar an 
háiseanna rothaíochta go léir atá ann agus d’fhonn liosta 
tosaíochta d’oibreacha a chur le chéile chun na scéimeanna 
is mó a rachaidh chun tairbhe na rothaíochta sa chontae a 
aithint. Críochnaíodh an obair feadh ‘Na Ráillí’ ar mhaithe le 
bealach sábháilte taitneamhach a bheith ann do choisithe agus 
do rothaithe idir Deilginis agus Dún Laoghaire.

Bhí oiliúint agus tástáil rothaíochta ar siúl i sé bhunscoil 
sa Chontae agus eisíodh teastais ar 142 dalta; tugadh faoi 
oibreacha feabhsúcháin bainteach le sábháilteacht ag 24 
scoil ar fud an Chontae; tugadh isteach criosanna in aice na 
scoileanna ar Bhóthar an Átha Leathain, Baile an tSaoir agus ar 
Bhóthar Dhroichead na gCloch, Seanchill inar 30 km san uair 
na teorainneacha luais.

Suiteáladh trasrianta agus áiseanna feabhsaithe do choisithe 
dá ngabhann mallachar amhairc agus luaineachta; cúig cinn de 
chomharthaí foláirimh luais suiteáilte i limistéir a n-aithnítear 
saincheist luais a bheith i gceist leo; bonneagar feabhsaithe i 
limistéir atá aitheanta mar limistéir inar tharla timpistí.

Tosaíocht Straitéiseach 1: Measúnú 
leanúnach agus ár Seirbhísí agus ár 
mBonneagar a fheabhsú
•	 Déanann an Rannóg Iompair measúnú leanúnach ar na 

seirbhísí a sholáthraíonn sí, ag féachaint leis an tseirbhís a 
fheabhsú. Áirítear iad seo le feabhsúcháin na bliana 2010:

•	 Seoladh tiomnaithe ríomhphoist (traffic@dlrcoco.ie) chun 
teagmháil a dhéanamh go díreach leis an Rannán Tráchta

•	 Uasghrádú an chórais cheadúnúcháin T2

•	 Feidhmiú céimneach sheirbhís bainistíochta an chaidrimh 
leis an gcustaiméir in iostaí na cothabhála bóithre

Tosaíocht Straitéiseach 2: Tabhairt faoi spáráil 
airgid agus faoi éifeachtúlacht
I dtráth seo na géarchéime nuair atá acmhainní srianta, 
lánchosc ar earcaíocht, folúntais fágtha gan líonadh agus 
laghdú sa soláthar buiséid, d’éirigh leis an Rannóg Iompair 
leanúint uirthi ag soláthar a raon leathan de sheirbhísí agus 
de chláir oibreacha le líon foirne a bhí laghdaithe ach le 

héifeachtúlacht mhéadaithe.

Spáráladh airgead le linn 2010 mar baineadh níos mó 
úsáide as dearadh intí, níor fostaíodh an oiread céanna 
comhairleoirí, agus fuarthas luach níos fearr ar airgead 
de bharr a iomaíche is a bhí na rátaí tairisceana ar na 
hoibreacha.

Tosaíocht Straitéiseach 3: Daonlathas agus 
ceannaireacht chathartha a neartú
Tugann an Rannóg Iompair tacaíocht, comhairle agus 
faisnéis do chomhaltaí tofa na Comhairle trí bhíthin 

struchtúir reatha na dtoscaireachtaí, na gcoistí limistéir, 
chruinnithe na Comhairle agus na gCoistí ar Bheartais 
Straitéiseacha.

Tugann an Rannóg Iompair faoi nósanna imeachta reachtúla 
agus neamhreachtúla a bhaineann le comhairliúchán 
poiblí maidir lena hoibreacha éagsúla sábháilteachta agus 
feabhsúcháin, agus cuireann sí tuarascálacha agus moltaí faoi 
bhráid na gcomhaltaí tofa.

Tosaíocht Straitéiseach 4: Cumarsáid níos 
éifeachtaí a dhéanamh le húsáideoirí agus 
soláthraithe ár Seirbhísí
Cuireann an Rannóg Iompair na páirtithe leasmhara éagsúla 
agus an pobal ar an eolas i dtaobh oibreacha móra bóthair 
san fheasachán seachtainiúil, Nuacht na Tráchta. Tá seoladh 
ríomhphoist aici freisin le haghaidh na tráchta (traffic@
dlrcoco.ie) agus uasghrádaíodh an t-ábhar a bhaineann leis 
an Trácht ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin le deireanas.

Tosaíocht Straitéiseach 5: Córais a fheabhsú 
chun dea-rialachas a chur chun cinn
Chuir an Rannóg Iompair faisnéis agus doiciméid ar fáil le linn 
2010 lena n-iniúchadh ag an Rannán Iniúchta Inmheánaigh, 
ag Iniúchóir an Rialtais Áitiúil agus ag an Údarás um Bóithre 
Náisiúnta.

Rinneadh anailís riosca ar an Rannóg freisin de réir chóras 
bainistíochta riosca na Comhairle..

CHÚRAM NA RANNÓIGE IOMPAIR
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SEIRBHÍSÍ UISCE & DRAMHAÍOLA
Soláthraíonn an Rannóg Seirbhísí Uisce agus Dramhaíola 
raon seirbhísí riachtanacha agus is í atá freagrach as soláthar, 
cothabháil agus bainistiú an tsoláthair uisce phoiblí agus na 
gcóras draenála ar fud an Chontae agus is í atá freagrach freisin 
as bainistiú agus forfheidhmiú forálacha dramhaíola.

Seirbhísí Uisce
Tá soláthar uisce atá leordhóthanach, go maith agus ar 
féidir brath air ar cheann de na seirbhísí is tábhachtaí a 
sholáthraíonn údarás áitiúil.  Gabhann beagnach 1,000 
km de phríomhlíonra, mar aon le taiscumair, stáisiúin 
chaidéalúcháin agus oibreacha cóireála leis an gcóras soláthar 
uisce atá i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Cumhdaítear ceann 
de na comhchathracha is sine in Éirinn i limistéar feidhme 
na Comhairle: seanlíonra is ea go leor den líonra – leagadh 
8% de roimh 1900 agus 40% roimh 1960.  Fágann sin go 
mbíonn ardleibhéal cothabhála agus deisiúcháin le déanamh 
air a ardaíonn an costas oibre. San am céanna, is ar éigean a 
gheofaí uisce dá cháilíocht in aon áit sa tír agus seoltar torthaí 
na dtástálacha a dhéantar ar cháilíocht an uisce go rialta ar 
shuíomh gréasáin na Comhairle.

Bailítear an t-uisce bréan i líonra píopaí agus cóireáiltear é 
sna hIonaid Chóireála Fuíolluisce i Seangánach agus sa Rinn. 
Bailítear an t-uisce dromchla agus scaoiltear isteach sna 
haibhneacha sa chomharsanacht nó san fharraige é.

Tionscadail
29% ar an meán den uisce a bhí ag sceitheadh sa bhliain 
2010 agus is deacair an céatadán sin a ísliú mar gheall ar an 
drochbhail atá ar na codanna is sine den líonra. Beidh €118 
milliún de chistiú á sholáthar ag an Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil sna blianta seo chugainn i 
leith Thionscadal Athshlánúcháin an Phríomhlíonra Uisce i 
Réigiún Bhaile Átha Cliath. Cuireadh tús leis na hoibreacha 

iarbhír athshlánúcháin i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin ag teannadh le deireadh na bliana 2008 agus 
bhíothas fós i mbun oibre sa bhliain 2010. De réir an chláir 
beidh líon áirithe de chonarthaí móra le bheith críochnaithe in 
2011.

Mhéadaigh an leibhéal gníomhaíochta sa réimse bainteach le 
rialú ar thruailliú go suntasach. Ghlac an Chomhairle an Clár 
Beart maidir le Ceantar Abhantraí an Oirthir lena n-áirítear 
suirbhéanna ar mhí-cheangail agus Tionscadal na nOlaí Saille 
agus Gréisceanna.

Tá mionteagasc á ullmhú maidir le ceapachán comhairleoirí 
chun staidéar a dhéanamh agus Réamhthuarascáil a chur i 
dtoll a chéile le haghaidh an Staidéir ar Dhobharcheantar 
Dhún Laoghaire. Tá bailchríoch curtha anois ar an staidéar 
ar fho-dhobharcheantar Áth an Ghainimh/Stigh Lorgan agus 
táthar ag dul chun cinn leis an obair dhearaidh agus thógála a 
bhaineann le go leor de na bearta tábhachtacha feabhsúcháin a 
moladh.

Scéim Soláthar Uisce Ardleibhéil Áth 
an Ghainimh
Cuirfear bonneagar cuí dáilte uisce ar fáil faoin Scéim seo i 
limistéir fhorbartha nua agus i limistéir atá i mbéal forbartha 
in Áth an Ghainimh, Baile Uí Ógáin, An Chéim agus Cill 
Tiarnáin.  Críochnaíodh na hoibreacha sibhialta in 2010 
ainneoin fadhbanna a bheith ann mar go raibh an conraitheoir 
á leachtú. Tá feistiú an ionaid mheicniúil agus leictreachais 
le bheith críochnaithe faoi Earrach 2011 nuair a chuirfear an 
córas nua chun oibre.

Scéim Phríomhchóras Draenála 
Sheangánaí/Bhré
Conradh Uimh. 1; Ionad Cóireála Fuíolluisce a uasghrádú chun 
cóireáil thánaisteach iomlán fuíolluisce a dhéanamh ar an 
uisce as dobharcheantair Sheangánaí agus Bhré.  Déanfaidh an 
tIonad freastal ar dhaonra measta de 180,000 duine. Tús curtha 
le hobair thógála i ndeireadh 2008. Chuaigh na hoibreacha 
innealtóireachta sibhialta ar aghaidh go maith in 2010. Nuair a 
bheidh an t-ionad meicniúil agus leictreachais feistithe amach 

SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS DRAMHAÍOLA 
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tabharfar faoi choimisiúnú na n-oibreacha nua i bhFómhar na 
bliana 2011.

Scéim Feabhsúcháin Srutha Dhún 
Carúin/Maretimo
Táthar le tús a chur leis an Scéim maolaithe tuilte in 2011.

Bainistíocht Dramhaíola
Scoir an Chomhairle de bheith ag soláthar seirbhís bhailithe 
araidí i Lúnasa 2010.

Nuair a bhí an próiseas tairisceana poiblí thart ceapadh Panda 
leis an tseirbhís dramhaíola a sholáthar do chustaiméirí reatha 
na Comhairle.

An tAonad Forfheidhmithe
Cinntíonn an tAonad Forfheidhmithe Comhshaoil go 
gcomhlíonann táirgeoirí/oibreoirí dramhaíola na rialacháin 
reachtacha agus go gcuireann sé forálacha i réimsí éagsúla den 
reachtaíocht chomhshaoil lena n-áirítear forálacha dramhaíola, 
aeir agus torainn i bhfeidhm, nuair is gá. Eisíonn an tAonad 
ceadanna/ceadúnais freisin le haghaidh cineálacha éagsúla 
oibríochtaí lena n-áirítear, mar shampla, stáisiúin pheitril, 
tirimghlantóirí, deisitheoirí feithiclí tuairte agus táirgeoirí 
pacáistithe áirithe.

Ionaid Athchúrsála

Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin
Ba 9.983.05 tonna an tonnáiste d’ábhar in-athchúrsáilte a 
tarraingíodh chuig Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin sa 
bhliain 2010.

Ionad Athchúrsála Pháirc Éidin
Tarraingíodh 523.32 tonna d’ábhair in-athchúrsáilte chuig Páirc 
Athchúrsála Pháirc Éidin sa bhliain 2010.

Ionad Athchúrsála Sheangánaí
Tógadh 406.45 tonna d’ábhair in-athchúrsáilte isteach in Ionad 
Athchúrsála Sheangánaí in 2010 agus áiríodh leis sin 81.07 
tonna de mhionearraí WEEE (dramhthrealamh leictreach agus 
leictreonach).

Ionaid Beir Leat
Tá breis is 50 ionad á gcur ar fáil ag an gComhairle. Tugadh 
2,827.88 tonna san iomlán d’ábhair in-athchúrsáilte chuig na 
hionaid le linn na bliana.

Gnó Glas
Ba é an Bord Forbartha Contae faoi stiúir Chumann Lucht 
Tráchtála dlrd a d’eagraigh bronnadh Gradaim EnviroCom 
2010. Don cheathrú bliain ba í an tOifigeach Gnó Glas ionadaí 
Chomhairle Contae dlrd ar choiste eagraithe agus ar phainéal 
moltóirí na nGradam. Ba í Comhairle Contae dlr príomhurra na 
nGradam; b’urraithe iad seo a leanas freisin- Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte, Fáilte Ireland, Fuinneamh Inmharthana 
Éireann, An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 
Bord Fiontar Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, WEEE 
Ireland, RPS, Innealtóirí Comhairleacha agus United Retek 
Ltd. Ba iad Gazette Group Newspapers comhpháirtí na meán. 
Áiríodh corparáidí móra, gníomhaireachtaí poiblí, an earnáil 
dheonach agus cuideachtaí gorlainne a fheidhmíonn sa 
Chontae i measc na mbuaiteoirí.

Clár a chistíonn An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil is ea Clár Taisealbhaidh na nÚdarás Áitiúil 
um Chosc Dramhaíola faoina gcuirtear tionscadail chun 
dramhaíl a chosc chun cinn in earnáil an údaráis áitiúil. 
Tionóladh comhdháil inar tugadh léargas ar chláir um chosc 
dramhaíola agus éifeachtúlacht acmhainní, lena n-áirítear 
ceann de chuid Chomhairle Contae dlrd i gcomhar leis An 
Lár, Déardaoin 3ú Meitheamh 2010 in Ionad Comhdhála 
Pháirc an Chrócaigh. Chomhoibrigh an tOifigeach Gnó Glas le 
foireann Forfheidhmithe na bhForálacha Dramhaíola chun na 
Rialacháin Dramhbhia a tháinig in éifeacht an 1chd Iúil 2010 
a chur chun cinn. D’éirigh thar barr leis an gcur chuige agus 
chuir na táirgeoirí dramhbhia agus na soláthraithe seirbhíse 
atá sa chontae fáilte mhór roimhe.

Eagraíodh 11 Lá Bailithe Dramhthrealaimh Leictrigh agus 
Leictreonaigh (WEEE) sa Chontae in 2010 agus bailíodh 95 
tonna dramhthrealamh WEEE.

B’ionann sin agus ardú 39% ar mheáchan na n-ábhar a 
bailíodh sa bhliain 2009 de bharr go raibh ábhar á bhailiú ar 
láithreacha breise amhail Ionaid Siopadóireachta Stigh Lorgan 
agus an Gharráin Chnó.  Rinneadh comhaontú le WEEE 
Ireland go gcuirfí 5 imeacht mhóra ar bun i gcarrchlóis Ionaid 
Siopadóireachta/Dell agus Powercity sa bhliain 2011 ionas 
go mbeadh an tseirbhís níos éifeachtúla agus go bhfostófaí 
Tionscnamh Athchúrsála Phobal Chluain Dolcáin le tabhairt 
faoi bhailiú ó dhoras go doras, rud a shocrófaí go díreach le 
Bainistíocht Eastát de réir mar ba ghá.

SAorÁidí ClÁrAithe/CeAdAnnA eiSithe
forfheidhmiú forÁlAChA drAmhAíolA
CeAdúnAiS fuíolluiSCe

712
39

CiGireACht
forfheidhmiú forÁlAChA drAmhAíolA
uiSCe AGuS fuíolluiSCe

579
1516

GeArÁin A fuArthAS
forfheidhmiú forÁlAChA drAmhAíolA
uiSCe AGuS fuíolluiSCe

203
2035

GníomhArthA forfheidhmithe
forfheidhmiú forÁlAChA drAmhAíolA
uiSCe AGuS fuíolluiSCe

78
2
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Clár Comhardaithe  
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2010 

€’000

Sócmhainní Seasta 2,834,668,989

Obair idir Lámha 686,166,410

Fiachóirí Fadtéarmacha 146,878,923

Glansócmhainní Reatha 150,594,936

Creidiúnaithe Fadtéarmacha -224,298,326

Glansócmhainní 3,594,010,932

Maoinithe ag:

Cuntas Caipitlithe 2,834,668,989

Obair idir Lámha 703,568,370

Cúlchiste Ioncaim Shonraigh 18,452,967

Comhardú cúlchiste ginearálta 9,109,483

Iarmhéideanna eile 28,211,124

Iomlán 3,594,010,933

COMHARDAITHE  DON BHLIAIN
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Ráiteas An Chuntais Ioncaim & 
Chaiteachais Don Bhliain Dar Críoch 31 
Nollaig 2010

ollChAiteAChAS
2010
€

ionCAm
2010
€

CoStAS GlAn
2010
€

TITHÍOCHT AGUS TÓGÁIL 27,147,679 23,217,889 3,929,790 

IOMPAR AR BHÓITHRE & SÁBHÁILTEACHT 27,705,719 11,415,835 16,289,884 

SOLÁTHAR UISCE & SÉARACHAS 33,107,662 8,813,663 24,293,999 

DREASACHTAÍ & RIALÚ FORBARTHA 12,717,395 2,256,803 10,460,592 

COSAINT AN CHOMHSHAOIL 36,821,961 12,065,849 24,756,112 

CAITHEAMH AIMSIRE & CONLÁISTE 26,989,032 4,538,598 22,450,434 

TALMHAÍOCHT, OIDEACHAS, SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHT 8,608,953 7,723,027 885,926 

SEIRBHÍSÍ ILGHNÉITHEACHA 15,337,887 7,302,896 8,034,991 

 
Caiteachas / Ioncam Iomlán 188,436,288 77,334,560 111,101,726

Costas glan na gclár le cistiú as:

Ioncam Rátaí 89,479,989

Asbhaint Bainteach le Pinsean 3,152,404

Ciste an Rialtais Áitiúil 30,236,059

Barrachas / (Easnamh) don bhliain 11,766,727

Aistriú ó / (go) cúlchistí -11,651,176 

Barrachas foriomlán / (easnamh) don bhliain 115,551 

Cúlchiste ginearálta @ 1 Eanáir 8,993,933

Cúlchiste ginearálta @ 31 Nollaig 9,109,484

CHUNTAIS IONCAIM & CHAITEACHAIS
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Táscairí Seirbhísí 2010
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin

F: SEIRBHÍS DÓITEÁIN

f1: feidhmiú nA SeirBhíSe dóiteÁin 

A. An t-achar, ar an meán, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha 
a bheith réitithe i gcomhair dóiteáin

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

B. An t-achar, ar an meán, i nóiméid, a thóg sé ar bhriogáidí 
dóiteáin i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís choinnithe 
dóiteáin) a bheith réitithe i gcomhair dóiteáin

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

C. An t-achar, ar an meán, i nóiméid, a thóg sé ar bhriogáidí 
dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha a bheith réitithe 
i gcomhair na dteagmhas uile eile éigeandála

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

D. An t-achar, ar an meán, i nóiméid, a thóg sé ar 
bhriogáidí dóiteáin i Stáisiúin Pháirtaimseartha 
(seirbhís choinnithe dóiteáin) a bheith réitithe i 
gcomhair na dteagmhas uile eile éigeandála

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

f.2 CÉAtAdÁn den Am A thóG SÉ Ar BhrioGÁid A Bheith i lÁthAir Ar lÁithreAChA

A. Céatadán cásanna dóiteáin ina raibh an chéad 
bhriogáid ar an láthair taobh istigh de 10 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

B. Céatadán cásanna dóiteáin ina raibh an chéad 
bhriogáid ar an láthair tar éis 10 nóiméad 
ach taobh istigh de 20 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

C. Céatadán cásanna dóiteáin ina raibh an chéad 
bhriogáid ar an láthair tar éis 20 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

D. Céatadán cásanna na dteagmhas uile eile 
éigeandála ina raibh an chéad bhriogáid ar 
an láthair taobh istigh de 10 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

E. Céatadán cásanna na dteagmhas uile eile éigeandála 
ina raibh an chéad bhriogáid ar an láthair tar éis 
10 nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

F. Céatadán cásanna na dteagmhas uile eile éigeandála ina 
raibh an chéad bhriogáid ar an láthair tar éis 20 nóiméad

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tÚdarás 
Dóiteáin i gcomhair limistéar iomlán Bhaile Átha Cliath

f.3 CoSC dóiteÁin

A. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú ar 
shábháilteacht ó dhóiteán a fuarthas

174

B. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú ar shábháilteacht 
ó dhóiteán a próiseáladh (lena n-áirítear cásanna 
a measadh nár chásanna bailí a bhí iontu)

147

C. Líon iomlán na n-iarratas a measadh 
nár chásanna bailí a bhí iontu

4
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CP:  RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL
Cp.1 rAnnphÁirtíoCht i SCÉim Áitiúil ChomhAirle nA nóG

Céatadán scoileanna áitiúla agus grúpaí óige páirteach i scéim áitiúil 
Chomhairle na nÓg

35.05

Líon iomlán scoileanna áitiúla agus grúpaí óige 97 Ba 61% céatadán na 
scoileanna a ghlac páirt 
i gComhairle na nÓg sa 
bhliain 2010. Is ionann an 
figiúr sin agus méadú 55% 
ar fhigiúr 2009 agus méadú 
44% ar fhigiúr 2008.

Líon scoileanna áitiúla agus grúpaí óige páirteach i scéim áitiúil 
Chomhairle na nÓg

34 Roimh 2009, ba iad 
na scoileanna a bhí 
rannpháirteach an t-aon 
táscaire a bhí ann do 
Chomhairle na nÓg. 
Cuireadh eagraíochtaí 
óige leis in 2009 agus níor 
léirítear an méadú i líon 
na n-eagraíochtaí a bhí 
páirteach i gComhairle na 
nÓg san fhigiúr deiridh, 
35%, mar tá 2 Choiste 
Gairmoideachais i nDún 
Laoghaire-Ráth an Dúin.

Cp.2 GrúpAí ClÁrAithe leiS An BhfórAm poBAil AGuS deonACh

Líon grúpaí cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach 405

C:  SAINCHEISTEANNA CORPARÁIDEACHA 
C.1 lAethAntA oiBre CAillte de BhArr BreoiteAChtA

A. Céatadán de laethanta oibre caillte de bharr breoiteachta le teastas 4.11 Bhí líon áirithe 
d’fhostaithe ar 
saoire bhreoiteachta 
fhadtéarmach

B. Céatadán de laethanta oibre caillte de bharr breoiteachta gan teastas 1.14

An líon laethanta oibre caillte de bharr breoiteachta le teastas 10148

An líon laethanta oibre caillte de bharr breoiteachta gan teastas 2817
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An líon iomlán foirne (Coibhéis Lánaimseartha) i ndeireadh mhí na Nollag 2010 (de 
réir thuairisceán foirne na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil do 
dheireadh 2010)

1087

C.2 oiliúint AGuS forBAirt nA foirne

Caiteachas ar Oiliúint agus ar Fhorbairt mar chéatadán de na costais iomlána 
phárolla:

3.42

E:  SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL

UISCE

e.1 uiSCe GAn ChuntAS 

Uisce gan chuntas (UFW) mar chéatadán den toilleadh iomlán uisce arna 
sholáthar faoi na scéimeanna soláthair uisce as a bhfuil an t-údarás áitiúil 
freagrach

28.51

An toilleadh iomlán uisce soláthartha (m3/sa lá) faoi na scéimeanna soláthair 
uisce as a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach

58796

An toilleadh uisce gan chuntas (m3/sa lá) faoi na scéimeanna soláthair uisce 
as a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach

16763

e.2 AnAilíS Ar uiSCe le hól 

A. An céatadán de na torthaí a d’eascair as an anailís ar uisce le hól a 
chomhlíonann na ceanglais reachtúla maidir le scéimeanna poiblí

98.86

B. An céatadán de na torthaí a d’eascair as an anailís ar 
uisce le hól a chomhlíonann na ceanglais reachtúla 
maidir le scéimeanna príobháideacha (más cuí)

n/a

BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA

e.3 leithSCArAdh drAmhAíolA 

A. Céatadán de theaghlaigh a bhain úsáid as seirbhís bhailithe 
dramhaíola agus ar cuireadh bailiú leithscartha dramhaíola 
ar fáil dóibh i gcomhair ábhair thirime in-athchúrsáilte

100

B. Céatadán de theaghlaigh a bhain úsáid as seirbhís 
bhailithe dramhaíola agus ar cuireadh bailiú leithscartha 
dramhaíola ar fáil dóibh i gcomhair ábhair orgánacha

n/a

An líon iomlán teaghlach ar cuireadh seirbhís bhailithe dramhaíola ar fáil 
dóibh

551

An líon teaghlach ar cuireadh seirbhís bhailithe scagtha dramhaíola i 
gcomhair ábhair in-athchúrsáilte ar fáil dóibh

551

An líon teaghlach ar cuireadh seirbhís bhailithe scagtha dramhaíola i 
gcomhair ábhair orgánacha ar fáil dóibh

n/a

e4: drAmhAíl tí BAilithe AGuS SeoltA Ar AGhAidh le hAGhAidh AthChúrSÁlA

A. Céatadán den dramhaíl tí bailithe den cholbha agus 
seolta ar aghaidh le haghaidh athchúrsála

38.75

B. Tonnáiste den dramhaíl tí bailithe den cholbha agus 
seolta ar aghaidh le haghaidh athchúrsála

3100

C. Tonnáiste den dramhaíl tí athchúrsáilte a tháinig as dramhaíl a 
bailíodh as saoráidí athchúrsála (.i. bainc beir leat, ionaid fóntais 
chathartha, ionaid aistrithe agus saoráidí eile athchúrsála)

13742

Tonnáiste iomlán den dramhaíl tí bailithe den cholbha 8000

Tonnáiste den dramhaíl tí bailithe den cholbha agus seolta ar aghaidh le 
haghaidh athchúrsála

3100
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Tonnáiste den dramhaíl tí bailithe den cholbha agus seolta ar aghaidh le 
haghaidh líonadh talún

4900

Tonnáiste den dramhaíl tí athchúrsáilte a tháinig as dramhaíl a bailíodh 
as saoráidí athchúrsála (.i. bainc beir leat, ionaid fóntais chathartha, ionaid 
aistrithe agus saoráidí eile athchúrsála)

13742 Lena n-áirítear an 
tonnáiste iomlán de 
theicstílí bailithe ar 
athchúrsáladh 45% 
díobh & ar le haghaidh 
athúsáide 45% díobh.

e5: drAmhAíl tí SeoltA Ar AGhAidh ChuiG líonAdh tAlún 

A. Céatadán den dramhaíl tí bailithe a seoladh ar aghaidh chuig líonadh talún 23.12

B. Tonnáiste den dramhaíl tí bailithe a seoladh ar aghaidh chuig líonadh talún 4900

Tonnáiste iomlán den dramhaíl tí a bailíodh 21198

Tonnáiste den dramhaíl tí a seoladh ar aghaidh chuig líonadh 
talún 

4900

e6: SAorÁidí AthChúrSÁlA

Líon iomlán láithreacha Beir Leat i limistéar an údaráis áitiúil 44 Thit líon iomlán na 
láithreacha Beir Leat ó 81 
go 44 mar ní áirítear na 
pointí bailithe cadhnraí 
feasta.

Líon iomlán Ionaid Fóntais Chathartha i limistéar an údaráis áitiúil 3

Gloine 
A. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 43

B. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 3

C. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 46

D. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 1.19

Cannaí
E. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 31

F. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 3

G. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 34

H. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.88

Teicstílí
I. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 29

J. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 3

K. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 32

L. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.82

Cadhnraí
M. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 0

N. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 3

O. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 3

P. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.08

Olaí
Q. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 0

R. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 1

S. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 1

T. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.03
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Ábhair Eile
U. Líon na láithreacha Beir Leat don athchúrsáil 0

V. Líon Ionaid Fóntais Chathartha don athchúrsáil 3

W. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 3

X. Líon na láithreacha athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.08

Bruscar

e7: CoSC Ar BhruSCAr AGuS forfheidhmiú

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 6

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 2

C. Líon na maor bruscair (lánaimseartha agus páirtaimseartha 
araon) in aghaidh gach 5,000 duine

0.21

D. Líon fíneálacha ar an láthair a eisíodh 1072

E. Líon fíneálacha ar an láthair a íocadh 775

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a tionscnaíodh de 
bharr nár íocadh fíneálacha ar an láthair

208

G. Líon na gcásanna ionchúisimh a daingníodh i gcásanna a 
tógadh de bharr nár íocadh fíneálacha ar an láthair

54

H. Líon na bhfógraí a eisíodh (faoi alt 9, 15, 16, 17 agus 
20 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997)

1

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a glacadh (tagann na hionchúisimh 
go léir faoi na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go 2003)

213

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a daingníodh (tagann na hionchúisimh 
go léir faoi na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar 1997 go 2003)

64

K. Céatadán limistéar an údaráis áitiúil nach 
bhfuil truaillithe (.i. saor ó bhruscar)

11

L. Céatadán limistéar an údaráis áitiúil gur beag 
an truailliú ó bhruscar atá iontu

53

M. Céatadán limistéar an údaráis áitiúil atá sách truaillithe ó bhruscar 25

N. Céatadán limistéar an údaráis áitiúil atá truaillithe go dona ó bhruscar 11

O. Céatadán limistéar an údaráis áitiúil atá truaillithe go han-dona ó bhruscar 1

e8: GeArÁin fAoin GComhShAol AGuS forfheidhmiú

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán maidir le 
truailliú comhshaoil (bainteach le dramhaíl, bruscar, 
truailliú uisce, truailliú torainn, truailliú aeir)

244

B. Líon na ngearán a ndearnadh imscrúdú orthu 244

C. Líon na ngéarán a dtángthas ar réiteach orthu 
agus nár ghá caingean a ghlacadh

213

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh 110

e9: CÉAtAdÁn SCoileAnnA A Bhí rAnnphÁirteACh i BhfeAChtAiS ChomhShAoil

A. Céatadán bunscoileanna a bhí rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 90.12

B. Céatadán meánscoileanna a bhí rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 81.82

An líon iomlán bunscoileanna 81

An líon bunscoileanna a bhí rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 73

An líon iomlán meánscoileanna 33

An líon meánscoileanna a bhí rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 27

H:  TITHÍOCHT
h1:  tithe folmhA

A. An líon iomlán teaghaisí i stoc an údaráis áitiúil 4387
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B. An líon iomlán teaghaisí, seachas na teaghaisí sin a 
bhí faoi réir ag mórthionscadail athchóirithe

4260

C. An céatadán foriomlán teaghaisí atá folamh (seachas na 
teaghaisí sin a bhí faoi réir ag mórthionscadail athchóirithe)

1.78

D. Céatadán na dteaghaisí folmha nach raibh ar fáil le ligean 38.16

E - Céatadán na dteaghaisí folmha a bhí ar fáil le ligean 61.84

An meánlíon teaghaisí i stoc an údaráis áitiúil 4387

An meánlíon teaghaisí, seachas na teaghaisí sin a bhí faoi réir ag 
mórthionscadail athchóirithe

4260

An meánlíon teaghaisí a bhí folamh (seachas na teaghaisí sin a bhí faoi réir 
ag mórthionscadail athchóirithe)

76

Meánlíon na dteaghaisí folmha nach raibh ar fáil le ligean 29

Meánlíon na dteaghaisí folmha a bhí ar fáil le ligean 47

h2: An meÁnAChAr AmA ó liGeAn AmhÁin Go liGeAn eile

An meánachar ama (i seachtainí) ón dáta a fágadh an teaghais go dtí an dáta 
ar a ndearnadh na deisiúcháin riachtanacha uile a measadh gur ghá iad chun 
an teaghais a ligean an athuair

14.02

An meánachar ama (i seachtainí) ón tráth a críochnaíodh na hoibreacha 
(thuas) go dtí an dáta ar a ndearnadh an chéad dochar cíosa

13.82

h3: deiSiúChÁin tithíoChtA

An líon deisiúchán a críochnaíodh tugtha mar chéatadán den líon iarrataí 
bailí ar dheisiúchán a fuarthas

98.56

An líon deisiúchán a críochnaíodh 5205

Líon na n-iarrataí bailí ar dheisiúchán a fuarthas 5281

h4: CóiríoCht don luCht Siúil

Líon iomlán de theaghlaigh an lucht siúil ar tugadh cóiríocht dóibh mar 
chéatadán de na spriocanna a leagadh amach sa chlár áitiúil cóiríochta don 
lucht siúil

57.14

An líon de theaghlaigh an lucht siúil ar tugadh cóiríocht dóibh 8

An sprioclíon de theaghlaigh an lucht siúil a raibh cóiríocht le tabhairt dóibh 
sa bhliain, faoi mar a leagadh amach sa chlár áitiúil cóiríochta don lucht siúil 

14

h5: forfheidhmiú CAiGhdeÁn in eArnÁil nA tithíoChtA príoBhÁidí Ar CíoS

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 11434

B. Líon na n-aonad teaghaise ar a ndearnadh cigireacht 796

C. Líon na gcigireachtaí a rinneadh 1072

D. Líon na dteaghaisí ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán 
de thionóntachtaí cláraithe (.i. B mar chéatadán de A)

6.96

h6: deontAiS Chun tithíoCht A Chur in oiriúint do riAChtAnAiS dAoine fAoi mhíChumAS

A. Meánachar ama (i seachtainí) chun iarratais faoi Scéimeanna Deontas 
na nÁiseanna Soghluaisteachta a phróiseáil, lena n-áirítear aon 
chigireacht riachtanach (nó tuilleadh díobh), ón dáta a fuarthas 
iarratas bailí go dtí an dáta ar glacadh cinneadh faoin iarratas 

2.04

B. Meánachar ama (i seachtainí) chun iarratais faoi na Scéimeanna Deontas 
Oiriúnaithe do Dhaoine Faoi Mhíchumas (Tithíocht) a phróiseáil, lena 
n-áirítear aon chigireacht riachtanach (nó tuilleadh díobh), ón dáta a 
fuarthas iarratas bailí go dtí an dáta ar glacadh cinneadh faoin iarratas 

2.60

h7: CúrSAí tAithíoChA rÉAmh-thionóntAChtA

A. Líon iomlán tionóntaí nua an údaráis áitiúil 214
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B. Céatadán tionóntaí nua an údaráis áitiúil ar tairgeadh 
cúrsaí taithíocha réamh-thionóntachta dóibh

38.79

Líon tionóntaí nua an údaráis áitiúil ar tairgeadh cúrsaí taithíocha réamh-
thionóntachta dóibh

83

L:  SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE
l.1 uAireAntA A rAiBh nA leABhArlAnnA Ar oSCAilt don phoBAl

A. An meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain sna leabharlanna lánaimseartha 40

B. An meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain sna leabharlanna 
páirtaimseartha (má bhíonn sin i gceist)

23

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte i rith am lóin 72

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte sa tráthnóna 100

E. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte ar an Satharn 100

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte i rith am lóin 5

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte sa tráthnóna 8

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte ar an Satharn 8

l.2 CuAirteAnnA leABhArlAinne 

Líon cuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh gach 1,000 duine 2458.80

An líon iomlán cuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha 477100

l.3 StoC leABhArlAinne

A. Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh gach duine den daonra (ar fud an chontae/na cathrach) 4.00

B. Líon nithe eisithe in aghaidh gach duine den daonra (ar fud 
an chontae/na cathrach) i gcomhair leabhar

5.54

C. Líon nithe eisithe in aghaidh gach duine den daonra (ar fud 
an chontae/na cathrach) i gcomhair nithe eile

1.60

Caiteachas bliantúil ar stoc 776000

Líon iomlán leabhar eisithe 1074657

Líon iomlán nithe eile eisithe 310496

l.4 roChtAin idirlín SnA leABhArlAnnA

Líon na seisiún Idirlín a soláthraíodh in aghaidh gach 1,000 duine 326.37

Líon iomlán na seisiún Idirlín a soláthraíodh 63328

M:  MÓTARCHÁIN
m.1 líon nA nidirBheArt mótArChÁnACh

Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath atá freagrach as seirbhís mhótarchánach a 
sholáthar i limistéar riaracháin Dhún Laoghaire–Ráth an Dúin.
A. Líon na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ag an gcuntar
B. Líon na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ar an bpost
C. Líon na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ar bhealaí eile (m.sh., ar líne, ar an teileafón)
D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ag an gcuntar
E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ar an bpost
F. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a láimhseáiltear ar bhealaí eile (m. sh., ar líne, ar an teileafón)
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m.2 An tAm A thóG SÉ iArrAtAiS mhótArChÁnACh A thÁiniG Ar An BpoSt A phróiSeÁil

A. Líon na n-iarratas a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. diosca 
eisithe) ar an lá céanna a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

B. Líon na n-iarratas a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. diosca eisithe) 
ar an dara nó an tríú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

C. Líon na n-iarratas a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. diosca eisithe) ar 
an gceathrú nó ar an gcúigiú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

D. Líon na n-iarratas a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. diosca 
eisithe) breis is cúig lá ón lá a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

E. Céatadán na n-iarratas iomlán a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. 
diosca eisithe) ar an lá céanna a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist   

F. Céatadán na n-iarratas iomlán a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. diosca 
eisithe) ar an dara nó an tríú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

G. Céatadán na n-iarratas iomlán a fhaightear ar an bpost a 
láimhseáiltear (.i. diosca eisithe) ar an gceathrú nó ar an gcúigiú 
lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

H. Céatadán na n-iarratas iomlán a fhaightear ar an bpost a láimhseáiltear (.i. 
diosca eisithe) breis is cúig lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

m.3 An tAm A thóG SÉ iArrAtAiS Ar CheAdúnAS tiomÁnA A phróiSeÁil 

A. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear ar an lá céanna a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist
B. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear ar an dara 

lá nó ar an tríú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist
C. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear ar an gceathrú 

lá nó ar an gcúigiú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist
D. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear breis 

is cúig lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist
E. Céatadán na n-iarratas iomlán ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear 

ar an lá céanna a fhaightear an t-iarratas  Níl i gceist
F. Céatadán na n-iarratas iomlán ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear ar 

an dara lá nó ar an tríú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas  Níl i gceist
G. Céatadán na n-iarratas iomlán ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear ar an 

gceathrú lá nó ar an gcúigiú lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist
H. Céatadán na n-iarratas iomlán ar Cheadúnas Tiomána a láimhseáiltear 

breis is cúig lá ón dáta a fhaightear an t-iarratas Níl i gceist

m.4 uAireAntA oSCAilte don phoBAl

An meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 0

P:  PLEANÁIL 
p.1 iArrAtAiS phleAnÁlA - CinnteoireACht

Tithe Aonair

A. Líon na n-iarratas ar a ndearnadh cinneadh 116

B. Líon na gcinntí i gColún A a glacadh laistigh de 8 seachtaine 58

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh a thuilleadh 
eolais ag teastáil lena n-aghaidh

58

D. Líon na gcinntí i gColún A ar chomhaontaigh an t-iarratasóir le 
fadú ama, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil & Forbairt 2000

0

E. An meánachar ama (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a 
dhéanamh ar iarratas i gcás gur lorgaíodh a thuilleadh eolais

85

F. Céatadán iarratas a deonaíodh 70.69

G. Céatadán iarratas a diúltaíodh 29.31

H. Céatadán na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus 
athruithe déanta nó gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

76.19
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I. Céatadán na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 23.81

Líon na n-iarratas a deonaíodh 82

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 34

Líon na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus athruithe déanta nó 
gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

32

Líon na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 10

Forbairt Nua Tithíochta

A. Líon na n-iarratas ar a ndearnadh cinneadh 63

B. Líon na gcinntí i gColún A a glacadh laistigh de 8 seachtaine 39

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh a thuilleadh 
eolais ag teastáil lena n-aghaidh

24

D. Líon na gcinntí i gColún A ar chomhaontaigh an t-iarratasóir le 
fadú ama, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil & Forbairt 2000

0

E. An meánachar ama (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a 
dhéanamh ar iarratas i gcás gur lorgaíodh a thuilleadh eolais

87

F. Céatadán iarratas a deonaíodh 38.89

G. Céatadán iarratas a diúltaíodh 61.11

H. Céatadán na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus 
athruithe déanta nó gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

73.68

I. Céatadán na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 26.32

Líon na n-iarratas a deonaíodh 24.5

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 38.5

Líon na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus athruithe déanta nó 
gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

28

Líon na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 10

Eile: nár ghá Measúnú Tionchair Timpeallachta ina leith

A. Líon na n-iarratas ar a ndearnadh cinneadh 991

B. Líon na gcinntí i gColún A a glacadh laistigh de 8 seachtaine 794

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh a thuilleadh 
eolais ag teastáil lena n-aghaidh

197

D. Líon na gcinntí i gColún A ar chomhaontaigh an t-iarratasóir le 
fadú ama, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil & Forbairt 2000

0

E. An meánachar ama (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a 
dhéanamh ar iarratas i gcás gur lorgaíodh a thuilleadh eolais

82

F. Céatadán iarratas a deonaíodh 89.15

G. Céatadán iarratas a diúltaíodh 10.85

H. Céatadán na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus 
athruithe déanta nó gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

71.90

I. Céatadán na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 28.10

Líon na n-iarratas a deonaíodh 883.5

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 107.5

Líon na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus athruithe déanta nó 
gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

87

Líon na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 34

Eile: ar ghá Measúnú Tionchair Timpeallachta ina leith

A. Líon na n-iarratas ar a ndearnadh cinneadh 0

B. Líon na gcinntí i gColún A a glacadh laistigh de 8 seachtaine 0

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh a thuilleadh 
eolais ag teastáil lena n-aghaidh

0

D. Líon na gcinntí i gColún A ar chomhaontaigh an t-iarratasóir le 
fadú ama, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil & Forbairt 2000

0
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E. An meánachar ama (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a 
dhéanamh ar iarratas i gcás gur lorgaíodh a thuilleadh eolais

0

F. Céatadán iarratas a deonaíodh 0

G. Céatadán iarratas a diúltaíodh 0

H. Céatadán na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus 
athruithe déanta nó gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

0

I. Céatadán na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 0

Líon na n-iarratas a deonaíodh 0

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 0

Líon na gcásanna inar deimhníodh an cinneadh, agus athruithe déanta nó 
gan a bheith déanta ag an mBord Pleanála

0

Líon na gcásanna ar aisiompaigh An Bord Pleanála an cinneadh 0

p.2 forfheidhmiú pleAnÁlA

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a ndearnadh imscrúdú orthu 215

B. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a caitheadh amach 0

C. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a bhfuarthas 
réiteach orthu trí idirbheartaíochtaí

144

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a 
glacadh trí bhíthin litreacha rabhaidh

234

E. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a 
glacadh trí bhíthin fógraí forfheidhmithe

44

F. Líon na n-ionchúiseamh 19

p.3 uAireAntA A rAiBh An rAnnóG pleAnÁlA Ar oSCAilt don phoBAl

An meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 30

p.4 rÉAmhChomhAirliúChÁn pleAnÁlA 

A. Líon na gcruinnithe ar réamhchomhairliúchán 
pleanála a tionóladh

644 Níos airde thar mar a bhí 
in 2009 de bharr taifid 
teileafóin a bheith níos 
beaichte

B. An meánachar ama (i laethanta) a caitheadh ón tráth a ndearnadh 
an iarraidh ar chomhairliúchán ar an údarás áitiúil go dtí gur 
tharla an cruinniú foirmiúil ar réamhchomhairliúchán pleanála 

12

p.5 foirGnimh nuA A ndeArnAdh CiGireACht orthu

Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán d’fhoirgnimh nua 
ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas fúthu

18.51

Líon iomlán na bhfoirgneamh ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas 
fúthu

524

Líon na bhfoirgneamh ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas fúthu 
agus a ndearnadh cigireacht orthu

97

p.6 eAStÁit Á dtóGÁil i GCúrAm

A- Líon na n-eastát cónaithe a ndeachaigh an cead pleanála a tugadh 
dóibh in éag, a raibh iarrataí foirmiúla i scríbhinn i ndáil leo maidir le 
tógáil i gcúram (ó chónaitheoirí nó forbróirí), idir lámha ag tús na bliana

38

B- Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist 5

C- Líon na dteaghaisí i ndáil le colún B 164

D- Céatadán eastát i gcolún A nár críochnaíodh chun sástacht 
an údaráis phleanála de réir an cheada phleanála

94.74

E- Líon na n-eastát i gcolún D ar glacadh caingean forfheidhmithe i ndáil 
leo sa bhliain atá i gceist agus/nó ina ndearnadh an banna a ghairm

12

F- Líon na n-eastát i gcolún D a ndearna an t-údarás 
oibreacha i ndáil leo chun an t-eastát a thabhairt ar 
chaighdeán ina mbeifí ábalta é a thógáil i gcúram

2

Líon na n-eastát i gcolún A nár críochnaíodh chun sástacht an údaráis 
phleanála de réir an cheada phleanála

36
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Líon na n-eastát i gcolún D ar glacadh caingean forfheidhmithe i ndáil leo 
sa bhliain atá i gceist agus/nó ina ndearnadh an banna a ghairm

12

Líon na n-eastát i gcolún D a ndearna an t-údarás oibreacha i ndáil leo 
chun an t-eastát a thabhairt ar chaighdeán ina mbeifí ábalta é a thógáil i 
gcúram

2

Rec:  SEIRBHÍSÍ ÁINEASA
reC.1 ÁiteAnnA SúGArthA do leAnAí

A. Líon na n-áiteanna súgartha do leanaí in aghaidh gach 
1,000 duine agus arna soláthar ag an údarás áitiúil

0.09

B. Líon na n-áiteanna súgartha do leanaí in aghaidh gach 
1,000 duine agus arna n-éascú ag an údarás áitiúil

0.03

C. Líon na n-áiteanna súgartha do leanaí arna 
soláthar go díreach ag an údarás áitiúil

18 Soláthraíodh áiteanna 
súgartha de réir Bheartas 
Súgartha 2003 inarbh 
í an aidhm tairseach 
inrochtaineachta de 1.2km 
a bhaint amach i gcomhair 
gach cónaitheoir sa Chontae 
agus tá an chuid is mó den 
aidhm sin curtha i gcrích.

D. Líon na n-áiteanna súgartha do leanaí arna n-éascú ag an údarás áitiúil 5 Tá 0.15 heicteár d’áiteanna 
súgartha do leanaí againn 
anois in aghaidh gach 1,000 
leanbh idir 0 – 14 bliain 
d’aois (tá 35,244 leanbh san 
aois sin sa Chontae de réir 
dhaonáireamh 2006).

rreC.2 SAorÁidí fóillíoChtA ArnA nÉASCú AG An údArÁS Áitiúil

Líon na gcuairteoirí chuig saoráidí fóillíochta arna n-éascú ag an údarás 
áitiúil in aghaidh gach 1,000 duine de dhaonra

5492.91

Líon na gcuairteoirí chuig saoráidí fóillíochta arna n-éascú ag an údarás 
áitiúil

1065833 Moltar go láidir gur 
cheart go nglacfaí táscairí 
feidhmíochta de réir 
rochtana agus heicteáir/
daonra a bheadh ina 
dtomhais níos beaichte ar 
sholáthar an tsúgartha.

Rev:   BAILIÚ IONCAIM
reV.1 CíoS tithe

A. An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana mar 
chéatadán den mhéid a bhí dlite ó Chíos Tithe

81.44

B. Céatadán riaráistí ar Chíos Tithe suas le 4 seachtaine i riaráiste 6.4

C. Céatadán riaráistí ar Chíos Tithe i riaráiste le 4-6 seachtaine 4.0

D. Céatadán riaráistí ar Chíos Tithe i riaráiste le 6-12 seachtaine 11.2

E. Céatadán riaráistí ar Chíos Tithe i riaráiste le breis is 12 seachtaine 78.4

An méid a bhí dlite i ndeireadh na bliana ó Chíos Tithe 15334665.38

An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana ó Chíos Tithe 12489004.8

An méid a bhí i riaráistí i ndeireadh na bliana ó Chíos Tithe 2809637

An méid riaráistí ar Chíos Tithe suas le 4 seachtaine i riaráiste 179816.76

An méid riaráistí ar Chíos Tithe suas le 4-6 seachtaine i riaráiste 112385.47

An méid riaráistí ar Chíos Tithe suas le 6-12 seachtaine i riaráiste 314679.33

An méid riaráistí ar Chíos Tithe breis is 12 seachtaine i riaráiste 2202755.37

reV.2 iASAChtAí tithíoChtA

A. An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana mar chéatadán 
den mhéid a bhí dlite ó Iasachtaí Tithíochta

81.32
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B. Céatadán riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta suas le 1 mí i riaráiste 1.03

C. Céatadán riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta i riaráiste le 1-2 mhí 1.63

D. Céatadán riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta i riaráiste le 2-3 mhí 1.38

E. Céatadán riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta i riaráiste le breis is 3 mhí 95.96

An méid a bhí dlite i ndeireadh na bliana ó Iasachtaí Tithíochta 1748949.02

An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana ó Iasachtaí Tithíochta 1422303.94

An méid a bhí dlite i ndeireadh na bliana ó Iasachtaí Tithíochta 524829.7

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta suas le 1 mí i riaráiste 5383.91

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta suas le 1-2 mhí i riaráiste 8582

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta 2-3 mhí i riaráiste 7248.65

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta i riaráiste le breis is 3 mhí 503615.18

reV.3 rÁtAí trÁChtÁlA

An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a 
bhí dlite ó rátaí Tráchtála

80.91 Bunaítear na sonraí ar an 
Dréacht-Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil do 2010. Bhí 
drochthionchar ag na 
cúinsí neamhfhabhracha 
eacnamaíochta faoina bhfuil 
gnóthais ag feidhmiú faoi 
láthair ar an méid a bailíodh 
in 2010.

reV.4 muirir dhrAmhAíolA

Céatadán na dteaghlach a bhí ag íoc muirir bhruscair (lena n-áirítear 
tarscaoileadh) i ndeireadh na bliana

90.60 Cuireadh comórtas 
iomaíoch tairisceana sa 
siúl agus ina dhiaidh sin 
d’éirigh an Chomhairle as 
seirbhís dhíreach bhailithe 
dramhaíola a sholáthar 
d’fhormhór a custaiméirí ó 
Lúnasa 2010 agus cheap sí 
conraitheoir a bhfuil seirbhís 
bhailithe lánscagtha 
dramhaíola ar tairiscint 
aige d’iarchustaiméirí na 
Comhairle..

reV.5 muirir uiSCe trÁChtÁlA

An méid a bhí bailithe i ndeireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a 
bhí dlite ó Mhuirir Uisce Tráchtála

41.27 Bunaítear na sonraí ar an 
Dréacht-Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil do 2010. Áirítear 
le figiúr na bhféichiúnaithe 
an 31/12/’10 an tsuim maidir 
le sonraisc don cheathrú 
deiridh de 2010, a eisíodh i 
Márta 2011, ach a fabhraíodh 
ar ais le 2010. Tá de thoradh 
ar an gceanglas seo, áfach, 
go dtugann sé meas faoina 
luach d’fhigiúr feidhmíochta 
an chéatadáin bhailithe 
faoin gceannteideal seo. 

R:  BÓITHRE
r1: An ClÁr AthChóirithe Bóithre

An líon ciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha ar cuireadh 
feabhas orthu agus a ndearnadh iad a chothabháil faoin gClár 
Athchóirithe in aghaidh na bliana

16

An líon ciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a tógadh faoin 
scéim deontas um fheabhsúchán sonrach in aghaidh na bliana

0

55

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil BhlianTúil 2010



56

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil BhlianTúil 2010


