
An Roinn Tithíochta 
Déanann an Roinn Tithíochta breis is 4,500 áitreabh atá faoi úinéireacht na Comhairle 
a bhainistiú. Tá an Roinn freagrach as an mBeartas Náisiúnta Tithíochta a chur 
i bhfeidhm agus i measc a cuid feidhmeanna eile tá leithdháileadh, cothabháil, 
athchóiriú agus díol áitreabh, measúnú agus bailiú cíosa, iasachtaí agus deontais 
áirithe a sholáthar chun tithe a cheannach agus cóiríocht do theaghlaigh gan dídean a 
chur ar fáil. 
Tá an Roinn freagrach as forfheidhmiú caighdeán agus as 
coinneáil na leabhar cíosa i gcóiríocht phríobháideach ar cíos 
agus as riar na Scéime um Chóiríocht ar Cíos (RAS). Tá an Roinn 
freagrach leis as réadmhaoin a fháil i leith tithíochta sóisialta trí 
léasú ar áitribh phríobháideacha, as bainistiú agus cothabháil 
Grúpscéimeanna Tithíochta agus láithreáin staid agus as Clár na 
Comhairle um Chóiríocht do Thaistealaithe a chur i bhfeidhm. 

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

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

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

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

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

An Cathaoirleach, Comhairleoir Cormac Devlin agus Simon Coyle as Mazars, ag Forbairt Tithíochta Chearnóg Hazelbrook 

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

42

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   42 04/10/2017   15:10



Scéimeanna Tógála Tithíochta 
Críochnaíodh iomlán 54 aonad in 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 4 bhá ag Cóiríocht do Thaistealaithe Bóthar Ghleann na Muc 

• 12 Aonad ag Plás Seoirse, Dún Laoghaire. 

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

• 4 Aonad ag Bóthar na Potaireachta, Dún Laoghaire. 

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

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

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

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

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

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

• fuair 6 theaghlach tithíocht le Forais Tithíochta Cheadaithe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rinneadh clár mionoibreacha cothabhála pleanáilte ar 
shainthíthíocht do Thaistealaithe.   

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

Tá na céimeanna seo leanas tógtha i dtaobh shábháilteacht tine: 

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

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

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

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

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

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

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

• Rinneadh 448 cigireacht ar fad le linn 2016 

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

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

• Seirbheáladh 8 bhFógra Feabhsúcháin in 2016 

• Seirbheáladh 4 Fhógra Toirmisc

• Níor ghlacadh aon Chaingean Dlí 

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

Is iad na croísheirbhísí: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tugadh 52 carr Dóite/Tréigthe chun bealaigh in 2016

Tógadh 29 Capall isteach sa phóna le linn 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timpeallán (críochnaithe Márta 2016). 

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

• Athchóiriú Leabharlann Chábán tSíle (críochnaithe) 

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

• Páirc na Carraige Duibhe Céim 1 (críochnaithe). 

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

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

• Na Miotail, Dún Laoghaire Céim 2. 

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

• Bóthar an Ghleann Dhuibh/Bóthar Ghráinseach an Araltaigh 

• Folcadáin Dhún Laoghaire 

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

• Pailliún Leadóige Pháirc Chnoc an Fhuaráin 

• Cosaint Chósta Lána na Coirre Baine. 

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

• Bóthar na Raithní Móire go Bóthar Ceangail Dhroim Mháirtín 

• Gleann na Brídeoige go Rotharbhealach agus cosán 
Sheanchill. 

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

• Scéim Bhainistithe Tráchta Bhóthar Bhaile Uí Bhraonáin 

• Linn Ghleann Alban 

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

• Tuairisciú ar 1,084 iarratas pleanála 

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

• Tuairisciú ar 8 n-iarratas Cuid 8 

• Tuairisciú ar Achomhairc Bhord Pleanála 

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

Bainistiú Dramhaíola 

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

San áireamh sna réimsí gníomhaíochta tosaíochta do 2016 bhí: 

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

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

SCEIDEAL 1 – 2016

Saoráidí Cláraithe/Ceadúnais Eisithe 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce 

484

3
Cigireachtaí 

Forfheidhmiú Comhshaoil             787
Clamhsáin Faighte 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce Dromchla 

Truailliú Uisce                                   

279

12

73
Gníomhartha Forfheidhmiúcháin 

Forfheidhmiú Comhshaoil              

Uisce

 
84

66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Idirbhearta agus Tíolacadh 

• Comhairle Dlí le haghaidh na Comhairle agus na 
Bainistíochta 

• Athbhreithniú Breithiúnach 

• Fiosrúcháin Phoiblí 

• Rialachas Corparáideach agus saincheisteanna bainteacha 

• Ceannach Éigeantach, Eadráin agus Idirbheartaíocht 

• Rialachas Rialtais Áitiúil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Uasghradú SciathCosanta Radharc na Deargaile 

• Uasghrádú Sciath Cosanta Sheanbhóthar Bhaile Átha Cliath 

• Oibreacha Faoisimh Pháirc Loreto 

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

• Staidéar Féidearthachta Stóráil Tuilte Pháirc Mharlaí

• Uasghrádú Sciath Cosanta Ard Glais agus Staidéar Stórála 

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

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

• Stóráil Tuilte Pháirc Chill Bheagóide – Dearadh agus 
Comhairliúchán 

• Stóráil Tuilte Pháirc Ghleann Abhann - Anailís Mhionsonrach 
agus Dearadh 

• Stóráil Tuilte Pháirc Mharlaí - Measúnú Eiceolaíochta

• Stóráil Tuilte Pháirc Chábán tSíle - Anailís agus Dearadh 

• Measúnú Stóráil Tuilte Pháirc Áth an Ghainimh 

• Staidéar Stórail Tuilte Pháirc Chnoc na Raithní 

• Suiteáil Cheamara Scéithe 

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

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

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

• Suirbhéanna ar mhí-cheangail 

• Ceadúnú dhoirteadh eisiltigh trádála 

• Fiosrú faoi tharluithe thruailliú uisce

• Sampláil uisce abhann ar gach sruthán sa chontae. 

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

• Measúnachtaí i leith srutháin sa chontae a fhiosrú. 

• Cigireachtaí ar chórais chóireála dramhuisce tí agus feirme 

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

An Rannóg Seirbhísí Iompair 

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

feabhsúcháin ar acomhail agus bainistiú tráchta. 

• Bainistiú an chórais soilse tráchta (SCATS) 

• Comharthaíocht & Líneáil Reachtúil a sholáthar 

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

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

• Cur chun cinn ar rothaíocht agus ar thaisteal inbhuanaithe

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

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

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

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

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

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

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

• Feabhsúcháin ar Stad an Bhus ar Bhóthar Ghleann Saileach 

• Feabhsúcháin ar Stad an Bhus ar Bhóthar na Potaireachta 

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

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

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

• Scéim Fheabhsúcháin Bóthar Wyattville –Staid Tairisceana

• Bealach Rothaíochta Áth an Ghainimh – Staid Deartha 

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

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

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

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

• Oibreacha Feabhsúcháin Chaighdeán Seirbhísí N11 – Staid 
Deartha 

Clár Uasghrádaithe Acomhal

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

Siopadóireachta Beacon – críochnaithe 

• Bóthar Tivoli comharthaí nua coisithe suiteáilte. 

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

• Achumrú Acomhail 

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

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

an Bhus – Críochnaithe 

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

• Scéim AIP Chéide Bhaile Uí Lachnáin – Críochnaithe 

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

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

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

• Scéim Fheabhsúcháin Sábháilteachta Bóthair Ascaill na nÉan 
– Críochnaithe 

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

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

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

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

• Carrchlós Dom Marmion, Lárbhaile Dhún Droma – Staid 
Deartha 

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

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

Stad Nua Bus ar Bhóthar Ghleann Saileach 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thart ar 2,500 scoláire gach bliain. 

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

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

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

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

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

• Tugadh isteach treoir siúlóide, bus agus plean taistil 

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

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

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

• Cuireadh le líonra na bpointí Luchtaithe Feithiclí Leictreacha 

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

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

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

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

• Páirc Dhroim Meala agus Na Labhrais, Dún Droma. 

• Limistéar Miondíola Pháirc an Fheithlinn, Baile an Bhóthair. 

• Ascaill Pháirc na Silíní, Gleann Bhríde 

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

Íocadh 25,352 fíneáil pháirceála bailí in 2016.

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

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

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

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

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

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

An tSeirbhís Cothabhála Bóithre 

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

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

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

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

• Limistéir Shleas an Chnoic agus Pháirc Dheilginse

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

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

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

• Bóthar & Céide Pháirc Ailín, Stigh Lorgan 

• Na Mínligh, Gleann Shruthán na Coille 

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

• Garrán Mhiortail, Stigh Lorgan 

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

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

• Teach Bhaile Éamainn Duibh, Bóthar Bhaile Éamainn Duibh 

• Lána Chill Adhgair 

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

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

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

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

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

• Coirnéal Baker, Gráinseach an Déin 

• Ascaill Wolfe Tone, Dún Laoghaire

• Bóthar & Ascaill an Tobair Mhóir, Deilginis 

• Bóthar Bhaile Mhic Fheorais, Seanchill 

• Bóthar Rath Michíl, Seanchill 

• Plasóg Laighean, Cluain Sceach 

• Bóthar Theach Naithí, Dún Droma 

• Bothar Charraig Bhraonáin, Baile na Manach 

• Crosbhóthar Shráidbhaile Chabán tSíle, Cábán tSíle 

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

• Cúirt Dorney, Seanchill 

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

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

• Ascaill Avoca, An Charraig Dhubh 

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

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

• Bóthar San Tomás & Móinéar San Tomás 

• An tArd, Cnoc Mhuirfean (Cuid de) 

• Faiche an Droma Ard, Cill Mochuda 

• Ascaill na nÉan, Dun Droma 

• Eastát Ghráinseach Mharlaí, Rath Fearnáin 

• Eastát Bhaile Amhlaoibh, Dún Droma 

• Eastát Broadford, Baile an tSaoir 

• Eastát Lynwood, Baile an tSaoir 

• Íostáin Fhearann na Buaile Dún Droma 

• Íostáin Bóthar na Gráinsí 

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

• Seirbhís Cothabhála Geimhridh 

• Deisiú ar phoill sna bóithre 

• Deisiú ar Chosáin 

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

• Gearradh Fálta 

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

• Leacú Cosán 

An Rannóg Rialú Bóithre 

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

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

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

An Cosán nua níos leithne ag dul ó Bhunscoil Dhún Carúin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Soláthar & Cothabháil Páirceanna Spóirt (26 páirc spóirt) 

• Soláthar Scéimeanna Plandaí Ceapaí Earraigh, Samhraidh 
agus Geimhridh. 

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

• Soláthar & Cothabháil Saoráidí Spóirt 

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

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

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

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

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

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

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

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

críochnaithe) 

• Páirc Mharlaí 

• Páirc na Carraige Duibhe 

• Bóthar Hudson 

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

Carraige Duibhe 

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

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

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

• Fearas Aclaíochta lasmuigh ag Páirc Chill Bheagóige 

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

• Feabhsúchán ar chosáin agus ar shoilsiú – Páirc Clarinda. 

• Athshuiteáil Chlárchosán Chúirt Choirnéil. 

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

• Breis Gabhdán Plandaí i Sráidbhaile Chábán tSíle. 

• Críochnú Chuid 2 de Chlós Ceardaíochta Mharlaí 

• Athchóiriú ar Túr an Chloig i Marlaí. 

• Suiteáil Big Belly Bins i Marlaí & i gCábán tSíle 

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

• Uasghradú ar Pháirc Bhearna.

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

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

• Páirc na Carraige Duibhe 

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

• Páirc Uí Ruairc. 

• Páirc Dhún Charúin. 

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

• Scéim Fheabhsúcháin Shráidbhaile Bhaile na Manach 

• Oibreacha Feabhsúcháin Bhóthar na Potaireachta 

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

• Scéim Soilse Poiblí i bPáirc Rath Salach 

• Ascaill na nÉan 

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

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

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

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

Cur Crann laistigh d’eastáit tithíochta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seo samplaí de na dea-scéalta ó 2016:

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

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

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

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

Dealbh Cuimhneacháin Chéad Bliain 1916 ag Reilig Ghráinseach an Déin. 
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• Clár DRAFTS (Spraoi tar éis Scoile trí Spóirt in Dún Laoghaire-
Rath an Dúin) le 12 scoil ag freastal ar 318 rannpháirtí i 
ngníomhaíochtaí seachtainiúla ó Bhoghdóireacht go 
Seoltóireacht. 

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

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

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

cumas. 

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

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

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

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

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

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

• Roghanna i dtreo Sláinte – clár gníomhaíochta/cothaithe 
d’othair i gCluain Mhuire. 

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

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

Fhorbairt Shaoráide, Reachtaíocht Chosaint Leanaí & Andúil 
sa Chearrbhachas) 

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

• Oiliúint Ionchuimsithe Míchumais – cúrsa lá amháin 
Ghníomhaíocht Choirp Oiriúnaithe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agus comhairliúchán críochnaithe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dave Mooney i ngreim sa Bhrat Gorm 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rinneadh cinneadh i leith 1305 iarratas bailí pleanála. 

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

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

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

COUNTY 
DEVELOPMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rátaí ranníocaíocht forbartha a ‘chalcadh’ go dtí 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuarthas breis is 700 aighneacht le linn an chomhairliúcháin 
phoiblí maidir le réiteach an Dréachtphlean Forbartha 2016-
2022. 

Cuireann bearta dá leithéid le rannpháirtíocht an phobail sna 
mórphróisis cinntí agus san am céanna cuirtear feabhas ar an 
gcumarsáid agus ar an ndaonlathas go háitiúil. 
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Acmhainní Daonna 
Bíonn Acmhainní Daonna i mbun riaracháin ghinearálta 
ar fhorálacha fostaíochta reachtúla, ar bheartais nósanna 
imeachta agus scéimeanna a nglacann an bhainistíocht leo. Tá 
an Roinn freagrach leis as oiliúint agus forbairt na foirne agus as 
Inrochtaineacht agus Comhpháirtíocht san Ionad Oibre. 

Earcaíocht agus an Fhoireann 
Ag deireadh 2016 bhí 992 ball foirne i bhfórsa oibre Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin lena n-áirítear oibrithe 
cléireachais/riaracháin, gairmiúla, teicniúla agus iosta-
bhunaithe ar a bhfuil oibrithe ginearálta agus ceirde.

Bhí plean Fórsa Oibre na Comhairle críochnaithe faoi dheireadh 
2015 agus lean an Roinn ansin le feachtas earcaíochta chun 
riachtanais foirne na Comhairle a shásamh. Sa bhliain tuarascála 
críochnaíodh 35 comórtas ar chuir 1,120 iarratasóir isteach orthu. 
Reáchtáladh 761 agallamh ar fad agus rinneadh 176 ceapachán 
dá mbarr. 

Riarachán & Caidreamh Tionsclaíoch 
Cuireann an Roinn Acmhainní Daonna seirbhís chomhairleach 
ar fáil don bhainistíocht áitiúil, chun a chinntiú go mbíonn 
comhionannas agus leanúnachas ar fud na heagraíochta. 

Tá Comhairleoir Tacaíochta Foirne ann chun aon ghéarchéim 
shealadach nó deacracht phearsanta atá ag ball foirne a aithint 
agus chun cabhrú lena réiteach agus cuireann sé/sí seirbhís faoi 
rún comhairleoireachta, atreorúcháin agus faisnéise ar fáil.  

Comhionannas
Is croíluach i gcultúr na Comhairle é an Comhionannas. Tá 
an méid sin le sonrú sna beartais, cleachtais agus nósanna 
imeachta tráth a bhfuiltear ag déileáil le saoránaigh agus lena 
chéile araon. Déantar bainistiú ilchineáltacht a chomhtháthú sa 
chlár oiliúna chúram custaiméara a thacaíonn le freagairtí cuí 
a fhorbairt chun déileáil le raon leathan fiosrúchán, cúiseanna 
agus riachtanas.

Inrochtaineacht
Sáraíodh an sprioc 3% de dhaoine faoi mhíchumas a fhostú, dá 
dtagraítear San Acht Míchumais 2005, arís in 2016. 

Forbairt agus Oiliúint Foirne 
In 2016, reáchtáladh 66 clár oiliúna do 528 ball foirne. 

Chuimsigh cláir oiliúna: 

Sláinte agus Sábháilteacht, Oiliúint Soláthair, Cúram Custaiméirí, 
Bainistiú Fiachais, Tógáil Miontuairiscí, Oiliúint sa Bhainistiú 
Éifeachtach ar Choinbhleachtaí, Oiliúint TF, i measc go leor eile. 

Chríochnaigh 3 bhall foirne Staidéir Rialtais Áitiúil in 2016. 
Ceadaíodh 23 ball foirne faoin Scéim Cúnaimh i leith chúrsaí 
breisoideachais. 

Eaglais Naomh Séamas – Radharc ó Cheantar LAP Shruthán na Coille - Seangánach.
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Scéim Gateway 
Lean Scéim Gateway ag feidhmiú in 2016 agus tháinig conarthaí 
22 mí a bhí ag 39 rannpháirtí chun deiridh ar dhátaí éagsúla in 
2016. 

Thosaigh 13 rannpháirtí Gateway ar a gcuid fostaíochta mar 
Oibrithe Ginearálta lán-aimseartha in 2016 agus thosaigh 6 eile 
a gcuid fostaíochta mar Oifigigh Chléireachais lán-aimseartha. 
D’fhág rannpháirtithe eile Gateway an Scéim tar éis dóibh 
malairt fostaíochta a fháil. 

Ag deireadh 2016 bhí 14 rannpháirtí Gateway fós ar an Scéim. 

Comhpháirtíocht ar an Láthair Oibre 
Reáchtáil an Coiste Comhpháirtíochta roinnt cruinnithe le linn 
na bliana. Lean grúpaí Ghníomhaíocht Comhpháirtíochta ag cur 
roinnt cuspóirí/gníomhaíochtaí chun cinn. Ar na tionscadail a 
críochnaíodh in 2016 bhí:- 

Forbairt foirne lena n-áirítear Scileanna Agallaimh agus Forbairt 
Ghairmiúil Leanúnach (CPD).

I measc na n-imeachtaí bhí Cuimhneachán Bliantúil Foirne, 
cainteanna faoi ailse don fhoireann dar teideal, “Do Shláinte 
Do Rogha” ag an bhfoghrúpa Sláinte agus Folláine agus ócáidí 
Aitheantas Fadseirbhíse.  

Foilseacháin; Féilire Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an 
Dúin agus foilsíodh bileoga faisnéise d’fhostaithe ar ábhair mar 
oiliúint, forbairt agus teidlíochtaí

An Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise 
An ról atá ag an Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise ná: 

• Nuálaíocht a bhaineann le TF a thiomáint agus a chumasú.

• Soláthar a dhéanamh chun seirbhísí nua TF via tionscadail a 
thabhairt isteach ar bhealach éifeachtach. 

• Soláthar a dhéanamh chun seirbhísí reatha TF a sheachadadh 
ar bhealach éifeachtach ar fud na Comhairle. 

• A bheith páirteach agus ag tacú le tionscadail agus 
tionscnaimh náisiúnta TF. 

Ghlac an Rannóg TF leis an gcreat ITIL chun go mbainfí amach 
sárchleachtas agus sár-éifeachtúlacht i seachadadh seirbhísí 
reatha. Baintear feidhm as Modheolaíochtaí bainistithe 
tionscadal (PMM) lena chinntiú go ndéantar conarthaí a 
bhainistiú agus tionscadail a ailíniú le Plean Corparáideach na 
Comhairle agus leis an bPlean Bliantúil Seachadta Seirbhísí 
agus ina theannta sin lena chinntiú go ndéantar tionscadail a 
sheachadadh ar bhealach tráthúil agus éifeachtúil ó thaobh 
costas de. 

Athbhreithniú Achomair 2016 
Rinneadh 1,942 glaoch ar fad a logaill leis an deasc freastail TF in 
2016, agus bhí réiteach críochnúil ar 1,918 díobh. 

Rinneadh 33 tionscadal ar fad a sheachadadh le linn na bliana, ar 
méadú 14% é sin ar 2015

San áireamh i measc buaicphointí na dtionscadal ó 2016 tá 
soláthar a leanas: 

Siúlóid Operation Transformation 2016 –An Cé Thoir 
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• Forbairt agus feidhmiú céimneach shuíomh gréasáin nua 
www.dlrcoco.ie mar chuid de chomhthionscadal leis an 
Aonad Cumarsáide. Is ardán é an suíomh gréasáin gur féidir 
breis seirbhísí digiteacha a sholáthar tríd le linn 2017. 

• Uasghradú ar gach teirmineál Citrix i Halla an Chontae agus i 
gCearnóg an Chuain go PCanna. Cuireann sé seo fearas deisce 
nua-aimseartha solúbtha ar fáil do 180 úsáideoir atá níos 
oiriúnaí dá riachtanais reatha.  

• Cuireadh isteach PCanna/Ríomhairí Glúine Windows 7 in 
ionad 300 seanPCanna XP Cuireann an t-uasghradú seo ar 
chumas gach úsáideora bogábhar TF atá cothrom le dáta a 
úsáid. Mar shampla Office 365 nár oibrigh ar na PCanna níos 
sine. 

• Soláthar ríomhairí glúine do gach ball foirne sinsearach chun 
éifeachtúlachtaí agus cleachtais oibre solúbtha a chur ar a 
gcumas. 

• Uasghrádú ar an seirbhís WiFi sa LexIcon, le seirbhís níos 
sciobtha agus níos cumasaí a thabhairt don phobal. 

• Soláthar WiFi i gCearnóg an Chuain agus uasghrádú ar WiFii 
Halla an Chontae (le críochnú faoi dheireadh Feabhra 2017). 
Cuireann sé seo seirbhís ardluas WiFi ar fáil do chomhairleoirí, 
don fhoireann agus do chuairteoirí chuig foirgnimh na 
Comhairle. Cuireann sé bonneagar ar fáil a chuireann ar 
chumas na foirne WiFi a úsáid chun dul isteach go díreach ar 
líonra na Comhairle.

• Cur chun feidhme bhogábhar Bainistithe Gléasanna 
Móibíleacha i gcomhar le feidhmiú céimneach 150+ fón 
cliste nua. Ceadaíonn sé cianbhainistiú a dhéanamh ar stoc 
fón cliste na Comhairle, ar mhaithe le héifeachtúlacht agus 
slándáil níos mó. 

An Cathaoirleach, an Comhairleoir Cormac Devlin ag seoladh Fhéile Nollag Dhún Laoghaire le Sophie agus Holly
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Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2016
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS 
(CLÁR COMHARDAITHE) AMHAIL AN 31 
NOLLAIG 2016 
RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) AMHAIL 31Ú NOLLAIG 2016 

Nótaí
2016 

€
2015 

€
Sócmhainní Seasta 1 1
Oibríochtúil 1,349,640,286 1,329,838,700
Bonneagar 1,769,590,106 1,774,812,188
Pobal 57,537,345 57,695,652
Neamh-Oibríochtúil 103,039,022 102,065,024

3,279,806,758 3,264,411,565

Obair idir Lámha agus Costais Tosaigh 2 18,419,387 27,874,888

Féichiúnaithe Fadtéarmacha 3 86,792,673 118,193,412

Sócmhainní Reatha 
Stoc 4 766,406 774,937
Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí 5 30,554,555 20,434,271
Infheistíochtaí Bainc 151,109,881 136,157,143
Airgead sa Bhanc 296,018 102,605
Airgead faoi Bhealach 455,120 365,696

183,181,980 157,834,652

Dliteanais Reatha 
Rótharraingt Bainc - -
Creidiúnaithe & Fabhruithe 6 52,720,551 60,257,075
Léasanna Airgeadais  –  – 

52,720,551 60,257,075

Glansócmhainní Reatha (Dliteanais) 130,461,429 97,577,577

Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin) 
Iasachtaí iníoctha 7 130,182,870 137,541,877
Léasanna Airgeadais   – 
Earlais In-aisíoctha 8 19,937,522 17,163,653
Eile 9,049,290 36,215,040

159,169,682 190,920,570

Glansócmhainní / (Dliteanais) 3,356,310,565 3,317,136,872

Arna Léiriú ag 
Caipitliú 9 3,279,806,758 3,264,411,565
Ioncam WIP 2 11,388,215 11,044,189
Cúlchiste Sonrach Ioncaim - 18,452,967
Cúlchiste Ginearálta Ioncaim 9,763,748 9,721,176
Iarmhéideanna Eile 10 55,351,843 13,506,974
Cúlchistí Iomlána 3,356,310,565 3,317,136,871
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM 
CUIMSITHEACH (RÁITEAS MAIDIR LEIS AN 
gCUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS) DON 
BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016  
RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM CUIMSITHEACH (RÁITEAS MAIDIR LEIS AN gCUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS) DON BHLIAIN DAR 
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

Tugann an Ráiteas maidir leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile gach ioncam a bhain le h-ioncam agus caiteachas. 
Léirítear ann an barrachas (an t-easnamh) don bhliain. 
Déanann Nóta 16 leithdháileadh ar aistrithe a rinne rannán seirbhíse sa bhformaid chéanna le Tábla A den bhuiséad ar ghlac an 
tÚdarás Áitiúil leis. 

Nóta

Ollchaiteachas 
2016 

€

Ioncam 
2016 

€

Glanchaiteachas 
2016 

€

Glanchaiteachas 
2015 

€
Caiteachas de réir Rannán € € € €

Tithíocht agus Foirgníocht 32,179,611 29,801,596 2,378,014 262,360

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht 27,314,941 12,281,848 15,033,093 14,576,297

Seirbhísí Uisce 12,374,152 9,138,430 3,235,722 3,051,938

Bainistiú Forbartha 13,151,547 4,356,369 8,795,179 8,952,719

Seirbhísí Comhshaoil 27,541,114 6,952,958 20,588,156 20,372,180

Fóillíocht & Conláistí 26,818,579 5,005,901 21,812,678 20,761,225

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 535,575 208,359 327,216 339,209

Seirbhísí Ilchineálacha 9,589,650 7,175,797 2,413,853 10,498,183

Caiteachas/Ioncam Glan 15 149,505,169 74,921,258

Glanchostas an Rannáin arna mhaoiniú ó Rátaí 
agus Cáin Mhaoine Áitiúil 74,583,912 78,814,111

Rátaí 78,519,086 82,201,617

Cáin Mhaoine Áitiúil 8,277,151 8,288,659

Asbhaint Pinsean-bhainteach 1,764,920 2,381,175

Barrachas (Easnamh) don bhliain roimh Aistriú 13,977,246 14,057,340

Aistrithe ó/(chuig) Cúlchistí 14 (13,934,674) (14,036,091)

Barrachas (Easnamh) Foriomlán don Bhliain 16 42,572 21,250

Cúlchiste Ginearálta amhail 1 Eanáir 9,721,176 9,699,927

Cúlchiste Ginearálta amhail 31 Nollaig 9,763,748 9,721,176

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

71

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   71 04/10/2017   15:10



TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA 2016 
01/01/2016 - 31/12/2016 (Bliantúil)

Sonraí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin mar a cuireadh faoi bhráid an LGMA agus faoi réir fíoraithe.

Táscaire Topaic Luach 
Tithíocht: H1, H2 & H4 A. Líon iomlán na n-áitreabh a chuir ÚÁ ar fáil i rith na bliana 241

B. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil go díreach 72
B1. Líon na n-áitreabh a tógadh 53
B2. Líon na n-áitreabh a tógadh 19
C. Líon na n-áitreabh curtha ar fáil faoi RAS 27
D. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin Scéim HAP 99
E. Líon na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoi SHCEP 43
F. Líon foriomlán na n-áitreabh tithíochta sóisialta san ÚÁ ag deireadh na bliana.  5155
G. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil go díreach (tógtha nó ceannaithe) ag an 
ÚÁ 

4474

H. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin RAS 401
I. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin HAP más i bhfeidhm 99
J. Líon iomlán na n-áitreabh a cuireadh ar fáil faoin SHCEP 181
K. Líon na n-áitreabh singil tuaithe atá beartaithe a leagan nó a dhíol de bharr 
dearóilithe. 

0

A. Céatadán líon na n-áitreabh ag H1G a bhí folamh amhail deireadh na bliana 1.10 %
Líon na n-áitreabh laistigh den stoc iomlán nach raibh tionónta iontu amhail deireadh 
na bliana.  

49

A. Caiteachas sa bhliain ar dheisiú & cothabháil tithe a cheannaigh nó a thóg an ÚÁ 
roinnte ar H1G 

€1768.55

Caiteachas ar dheisiú agus cothabháil stoc ÚÁ tiomsaithe ar bhonn leanúnach i rith na 
bliana. 

€7912500

Tithíocht: H3 & H5 A. Meánmhéid ama a caitheadh ó fágadh an t-áitreabh folamh go dtí tús na chéad 
tionóntachta eile  

13.02 wk

B. Meánchostas a caitheadh i rith na bliana chun áitreabh a réiteach le haghaidh ath-
thionóntachta 

€10706.24

Líon na n-áitreabh a rinneadh a ath-thionóntú ar aon dáta sa bhliain (seachas iadsan a 
bhí folamh le haghaidh athchóirithe eastáit). 

110

Líon seachtainí ó d’fhág an tionónta roimhe sin go dáta chéad dochar cíosa an tionónta 
nua.  

1432.29 wk

Caiteachas iomlán ar dheisiúchán is gá chun gur féidir na h-áitribh thuas a athligean €1177686
A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an ÚÁ amhail deireadh 
Mheithimh 2016 

15552

B. Líon na gcigireachtaí a rinneadh ar áitribh ar cíos i rith na bliana. 273
C. Céatadán na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu in 2016 a fuarthas gach a 
bheith ag comhlíonadh Rialacháin na gCaighdeán. 

97.07

D. Líon na n-áitreabh neamhchomhlíontach a d’éirigh comhlíontach le linn 2016  52
Líon na n-áitreabh a ndearnadh cigireacht orthu a fuarthas gan a bheith ag 
comhlíonadh Rialachán Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 

265

Tithíocht: H6 A. Líon na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála fhadtéarmach mar % de líon iomlán na 
ndaoine fásta gan dídean. 

DRHE
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Líon na ndaoine fásta arna n-aicmiú mar dhaoine gan dídean agus a bhí i gcóiríocht 
éigeandála ar oíche 31/12/2016
Líon na ndaoine fásta ar an dáta sin a bhí i gcóiríocht éigeandála go leanúnach le 6 mhí 
nó ar feadh 6 mhí go carnach sa tréimhse 12 mí roimhe sin. 

Bóithre: R1 & R2 % ciliméadar Bóithre Réigiúnacha le rátáil PSCI 100 %
% ciliméadar Príomhbhóithre áitiúla le rátáil PSCI 98 %
% ciliméadar Bóithre Dara Grád áitiúla le rátáil PSCI 95 %
% ciliméadar Bóithre Tríú Grád áitiúla le rátáil PSCI 79 %
% Bóithre réigiúnacha a fuair rátáil PSCI le linn na bliana 2 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 1-4 8 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 5-6 24 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 7-8 16 %
% Iomlán ciliméadar bóithre réigiúnacha le rátáil PSCI 9-10 52 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 1-4 10 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 5-6 37 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 7-8 13 %
% Iomlán ciliméadar príomhbhóithre áitiúla le rátáil 9-10 38 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 1-4 10 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 5-6 39 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 7-8 11 %
% Iomlán ciliméadar bóithre dara grád le rátáil 9-10 35 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 1-4 3 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 5-6 27 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 7-8 18 %
% Iomlán ciliméadar bóithre tríú grád le rátáil PSCI 9-10 32 %
A1. Ciliméadair na mbóithre réigiúnacha arna neartú ag úsáid na ndeontas 
Feabhsúcháin Bóithre 

0.0 km

A2. Méid den Deontas Feabhsúcháin Bóithre caite ar Bhóithre Réigiúnacha (Neartú) €0.00
B1. Líon ciliméadar de bhóithre réigiúnacha a ndearnadh athshéalú orthu ag úsáid na 
nDeontas Cothabhála Bóithre 

0.0 km

B2. Méid den Deontas Cothabhála Bóithre caite ar Bhóithre Réigiúnacha (athshéalú) €0.00
C1. Ciliméadair de bhóithre áitiúla a ndearnadh neartú orthu ag úsáid deontas 
Feabhsúcháin Bóithre 

8.6 km

C2. Méid den Deontas Feabhsúcháin Bóithre caite ar Bhóithre Áitiúla (neartú) €2558107.00

D1. Líon ciliméadar de Bhóithre áitiúla a ndearnadh athshéalú orthu ag úsáid deontas 
Cothabhála Bóithre 

0.0 km

D2. Méid den Deontas Cothabhála Bóithre caite ar Bhóithre Áitiúla (athshealú) €0.00

Mótarcháin: R3 % de idirbheart mótarchánach ar líne n/a

Uisce: W1 % Scéimeanna Príobháideacha Uisce Óil ag comhlíonadh riachtanais reachtúla GCC EPA

Dramhaíl: E1 Líon tithe sa limistéar arna gclúdach ag oibreoir ceadúnaithe a bhfuil seirbhís 3 bhosca 
bruscair aigeamhail31/12/2016, (Daonáireamh 2016)

35220

% na dtithe laistigh den ÚÁ a seasann an uimhir A dóibh 44.83 %

Truailliú Comhshaoil: E2 Líon iomlán na gcásanna de ghearáin faoi thruailliú. 2621
Líon na gcásanna truaillithe nach ndearnadh iad a fhiosrú nó nár cuireadh i gcrích. 2648
Líon na gcásanna truaillithe a tháinig aníos in 2016 agus nár cuireadh i gcrích. 76
Líon na gcásanna truaillithe i leith gearán le linn na bliana 2621
Líon na gcásanna truaillithe a dúnadh le linn na bliana. 2648
Líon iomlán cásanna ar láimh amhail deireadh bliana. 76
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Truailliú Bruscair: E3 Céatadán an limistéir nach bhfuil truaillithe ag bruscar TOBIN
Céatadán an limistéir atá beagán truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá measartha truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá go suntasach truaillithe ag bruscar 
Céatadán an limistéir atá an-truaillithe ag bruscar 

Pleanáil: P1 Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán d’fhoirgnimh nua a tugadh 
fógra don údarás áitiúil futhu. 

13.33 %

Líon iomlán foirgneamh nua a tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu 750
Líon na bhfoirgneamh nua a tugadh fógra don údarás áitiúil fúthu le linn na bliana faoi 
réir chigireacht amháin ar a laghad. 

100

Pleanáil: P2 & P3 A. Líon na gcinntí pleanála faoi réir achomhairc chuig An Bord Pleanála a rinne an bord 
cinneadh ina leith in 2016  

159

B. % na gcinntí a dhearbhaigh (le nó gan athruithe) an cinneadh a rinne ÚÁ. 82.39 %
Líon na gcinntí ag dearbhú cinneadh ÚÁ le nó gan athrú. 131
A. Líon iomlán na gcásanna pleanála arna atreorú nó arna dtionscnamh ag ÚÁ le linn 
2016 a imscrúdaíodh. 

327

B. Líon iomlán na gcásanna a dúnadh le linn 2016 117
C. % na gcásanna ag B a díbheadh faoi Alt 152(2) nó dúnta toisc iad a bheith faoi 
urchosc reachta nó ina bhforbairtí díolmhaithe 

8.55 %

D. % na gcásanna ag B ar réitíodh iad chun sástachta ÚÁ trí idirbheartaíocht. 28.21 %
E. % na gcásanna ag B ar dúnadh iad mar thoradh ar imeachtaí forfheidhmiúcháin.  63.25 %
F. Líon iomlán cásanna pleanála á n-imscrúdú amhail 31/12/2016. 337
Líon na gcásanna ag ‘B’ a díbheadh faoi alt 152(2), An tAcht Pleanála agus Forbartha 2000 10
Líon na gcásanna ag’B’ ar réitíodh iad chun sástachta ÚÁ trí idirbheartaíocht. 33
Líon na gcásanna ag ‘B’ ar dúnadh iad mar thoradh ar imeachtaí forfheidhmiúcháin. 74

Pleanáil: P4 & P5 Sonraí Chlár AFS Droinnte ar dhaonra an limistéir ÚÁ €33.75
Clár AFS D comhdhéanta de D01, D02, D03 (muirear bainistíochta láir san áireamh) €7358136
A. Meánlíon seachtainí a tógadh chun déileáil le hiarratais ar theastais shábháilteachta 
tine a cuireadh isteach le linn na bliana. 

7.71 wk

Líon na dteastas sábháilteachta tine a eisíodh i leith iarratas a cuireadh isteach. 89
An líon seachtainí ón dáta a fuair an t-údarás áitiúil iarratas iomlán bailí go dtí an 
dáta ar eisíodh teastas sábháilteachta tine don iarratasóir, le cuid de sheachtain 
deachúlaithe go dtí dhá ionad deachúla, agus curtha le chéile i gcás gach teastas 
sábháilteachta tine a eisíodh i leith iarratais a cuireadh isteach in 2016 

685.86 wk

Seirbhís Dóiteáin: F1 Caiteachas Chlár AFS E roinnte ar dhaonra dhaonáireamh 2016 a bhfuil an tSeirbhís 
Dóiteáin ag freastal orthu. 

n/a

Sonraí chaiteachais Chlár AFS E ag teacht ó E11 –Oibriú na Seirbhíse Dóiteáin& E12 Cosc 
Dóiteáin 

Seirbhís Dóiteáin: F2 & F3 A. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha 
i ndáil le Dóiteán. 

n/a

B. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha i ndáil le Dóiteán. 
C. Meánmhéid ama(nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha 
i ndáil le timpistí eile. 
D. Meánmhéid ama (nóim)chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha i ndáil le timpistí eile. 
A. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús laistigh de 10 
nóiméad 
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B. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 10 
nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
C. % cásanna i ndáil le dóiteáin inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 20 nóiméad 
D. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús laistigh de 10 nóiméad 
E. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 10 
nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
F. % cásanna nár dóiteáin iad inar sroicheadh an láthair ar dtús lasmuigh de 20 nóiméad 
Líon iomlán na nglaonna i ndáil le dóiteáin le linn na bliana. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
laistigh de 10 nóiméad. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 10 nóimead agus laistigh de 20 nóiméad. 
Líon na gcásanna i ndáil le dóiteáin inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 20 nóiméad 
Líon iomlán na nglaonna i ndáil le gach géarchéim eile le linn na bliana. 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
laistigh de 10 nóiméad. 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 10 nóiméad agus laistigh de 20 nóiméad 
Líon na gcásanna nár dóiteáin iad inar shroich an chéad inneall dóiteáin an láthair 
lasmuigh de 20 nóiméad 

Seirbhís Leabharlainne: L1 Líon na gcuairteanna leabharlainne le linn na bliana. 1012624
Líon na míreanna a tógadh ar cíos le linn na bliana. 1502156
A. Líon na gcuairteanna leabharlainne in aghaidh gach duine den daonra. 4.64
B. Líon na míreanna a eisíodh d’iasachtóirí le linn na bliana 1502156

Seirbhís Leabharlainne: L2 Sonraí Chlár F den Ráiteas Airgeadais Bliantúil/de réir dhaonra limistéar ÚÁ per 
Daonáireamh 2016. 

€37.55

Clár AFS F02 Costas na Seirbhíse Leabharlainne €8185989

Óige agus Pobal: Y1& Y2 A. Céatadán na Scoileanna Áitiúla páirteach i scéim Chomhairle Óige Áitiúil/Comhairle 
na nÓg. 

48.39 %

Líon iomlán na meánscoileanna sa limistéar ÚÁ ag deireadh na bliana. 31
Líon na meánscoileanna sa limistéar ÚÁ ar fhreastail ionadaithe uathu ar Chomhdháil 
Bhliantúil Chomhairle na nÓg. 

15

A. Líon na n-eagraíochtaí san áireamh ar Chlár an Chontae agus an céatadán díobh a 
bheartaigh páirt a ghlacadh sa Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh den PPN. 

19.29

Líon iomlán na n-eagraíochtaí san áireamh ar Chlár an Chontae don limistéar údaráis 
áitiúil. 

280

Líon iomlán na n-eagraíochtaí a chláraigh don chéad uair in 2016. 88
Líon na n-eagraíochtaí a bheartaigh dul isteach sa Choláiste Toghcháin um Chuimsiú 
Sóisialta nuair a chláraigh siad don PPN. 

54

Corparáideach: C1 & C2 & C4 Líon coibhéiseach foirne lánaimseartha ag deireadh na bliana. 908.10
Ceatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 3.78 %
Ceatadán na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 0.52 %
Líon na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 9829 day
Líon na laethanta oibre íoctha a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 1102 day
Líon na laethanta oibre gan pá a cailleadh de bharr tinnis le dearbhú dochtúra. 2043 day
Líon na laethanta oibre gan pá a cailleadh de bharr tinnis le féin-dearbhú. 28 day
Caiteachas iomlán ICT sa tréimhse 01/01/2016 go 31/12/2016 roinnte ar uimhir WTE €4153.41
Iomlán an chaiteachais ioncaim ar Mhíreanna Cuntais. €3771707.49
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Corparáideach: C3 Iomlán na n-amharc leathanaigh ar shuíomh gréasáin ÚÁ in 2016. 3122115
Líon iomlán na n-úsáideoirí meáin shóisialta ar 31/12/2016 ag leanúint ÚÁ ar 
shuíomhanna meáin shóisialta. 

35548

Iomlán carnach na n-amharc leathanaigh ar na suíomhanna gréasáin ar fad á n-oibriú 
ag ÚÁ le linn 2016. 

3122115

Líon iomlán na n-úsáideoirí meáin shóisialta a bhí ar 31/12/2016 ag leanúint ÚÁ ar aon 
suíomhanna meáin shóisialta. 

35548

Airgeadas: M1 & M2 A. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9601934

B. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9648543

C. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9699927

D. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2015 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9721176

E. Iarmhéid carnach amhail 31/12/2016 sa Chuntas Ioncaim ó Ioncam & Caiteachas den 
AFS. 

€9763748

F. Barrachas nó easnamh carnach amhail 31/12/2016 mar chéatadán d’iomlán an 
Ioncaim ó ráiteas AFS. 

5.97 %

G. Caiteachas ó Ioncam per capita in 2016 €685.75
Figiúr Iomlán Ioncaim 2016 ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais den AFS. €163482415
Figiúr Iomlán Caiteachais 2016 ó Ráiteas an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais den AFS. €149505169
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 75.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 78.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 78.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 85.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Rátaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 85 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 79.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 77.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 80.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 79.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Cíosa & Blianachtaí ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 77 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2012 64.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2013 64.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2014 57.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2015 62.0 %
Leibhéal Bailiúcháin Iasachtaí Tithíochta ón Ráiteas Airgeadais Bliantúil do 2016 65 %

Forbairt Eacnamaíochta: 
J1 to J3

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cuidiú ón Oifig Fiontair Áitiúil le linn na bliana. 166.0

A. Líon na n-iarratas ar dhearbhán trádála ar líne a cheadaigh an Oifig Fiontair Áitiúil sa 
bhliain.  

74

A. Líon na rannpháirtithe a fuair meantóireacht le linn na bliana. 389
B. Líon na ndearbhán trádála ar líne sin a íostarraingíodh sa bhliain. 41
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FOSCRÍBHINN 1          
GNÍOMHARTHA A GABHADH DE LÁIMH IN 2016 
AGUS GNÍOMHARTA ATÁ BEARTAITHE DO 2017 

Gníomhartha a gabhadh de láimh in 2016:
In 2016 ghabh Dún Laoghaire-Rath an Dúin de láimh nó glacadh 
páirt i raon tionscnamh chun an fheidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú lena n-áirítear:  

Ginearálta:
• Lorg agus bhain amach caighdeán comhlíonta maidir le Córas 

Bainistithe Fuinnimh (EMS) ISO50001 ag teacht le SI426:2014 
an chéad Údarás Áitiúil i mBaile Átha Cliath a rinne amhlaidh 
dá lód corparáideach. 

• Chinn an Chomhairle a bheith ina sínitheoir ar Chúnant Uile-
Eorpach na Maor i leith Aeráide agus Fuinnimh

• Bhí dlr ina Chraobh-iomaitheoir i nDamhachtainí Fuinnimh 
san Earnáil Phoiblí 2016 SEAI  

• Rinneadh mír Fuinnimh a iniamh ar shuíomh gréasáin nua dlr. 

• Críochnaíodh uasghrádú ar rannán intranet na foirne ar 
Fheasacht faoi Fuinneamh. 

• Aithníodh Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh (SEUanna) agus 
réitíodh Liosta Deiseanna i leith oibreacha feabhsúchán 
fuinnimh. Réitithe 

• Pleananna Gníomhaíochta do gach ceann de na SEUanna i 
leith tionscadal beartaithe coigilte fuinnimh. 

• Chuir chun tosaigh agus thacaigh le Cuideachtaí 
Nuathionscanta Fuinnimh. 

• Chumasaigh Ardán Billí Fuinnimh dlr ar mhaithe leis an 
oiread agus is féidir measúnaithe a dhéanamh faoi idiú 
fuinnimh le béim ar SEUanna. 

• Rinne dlr iarratas chuig SEAI le haghaidh deontais 
éifeachtúlacht fuinnimh faoi ‘Pobail Níos Fearr Fuinnimh 
2016’ (BEC) 

• Tugadh faoi iniúchtaí fuinnimh i bhfoirgnimh na Comhairle. 

• Leanadh ag déanamh uasghrádaithe ar liosta na 
bhFoirgneamh Chorparáideach. Ceangailte le comhordú, 
soláthar agus athnuachan Teastas Taispeána Fuinnimh (DEC) 
leanúnach. 

• Tionscnaimh atá ag leanúint ar aghaidh:

 - Clár na Scoileanna Glasa 

 - Éifeachtúlacht fuinnimh san áireamh i gcláir   
    réamh-thionóntachta. 

 - Tionscnaimh ar Thaisteal Inbhuanaithe 

An Cathaoirleach, An Comhairleoir Cormac Devlin ag síniú Cúnant na Maor i leith Aeráide agus Fuinnimh le Austin Baines,  Andrée Dargan agus Sarah Cassidy
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Foirgnimh Chorparáideacha:
• Aithníodh Halla an Chontae ina Úsáideoir Suntasach 

Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitíodh liosta 
éifeachtúlachtaí féideartha fuinnimh i gClár na nDeiseanna. 

• Bhí tionscadail fuinnimh Halla an Chontae mar chuid den 
iarratas SEAI BEC2016

• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith Halla an 
Chontae, Chearnóg an Chuain agus Oifigí Dhún Droma. 

Foirgnimh Pobail:
• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith Ionad 

Acmhainne Dhroichead na gCloch, Ionad Pobal Bhaile an 
Chnoic agus Ionad Pobal Lambscross. 

Leabharlanna:
• Aithníodh LexIcon ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 

shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitíodh liosta éifeachtúlachtaí 
féideartha fuinnimh i gClár na nDeiseanna. 

• Críochnaíodh Teastais Taispeána Fuinnimh i leith an LexIcon, 
Leabharlann Ghráinseach an Déin, Leabharlann Dheilginse 
agus Leabharlann Stigh Lorgan. 

Tithíocht:
• Lean an Roinn Tithíochta le clár uasghrádaithe tithe chun 

BERanna níos fearr a bhaint amach agus caighdeáin 
fuinnimh níos airde ar mhaithe le coigiltis bhliantúla 
fuinnimh a dhéanamh. 

• Críochnaíodh athchóiriú agus méadú ar Theach Bhaile an 
Róistigh Céim 2 chun 34 aonad atá tíosach ar fhuinneamh do 
sheanóirí a chur ar fáil in 2016 mar chuid de scéim phíolótach 
Europhit.

• Bhí an tionscadal ina chraobh-iomaitheoir i nDámhachtainí 
Fuinnimh SEAI san Earnáil Phoiblí. 

TF:
• Leanfaidh an Chomhairle ag ceannach trealamh a 

chomhlíonann caighdeáin ‘energy star’ le cur in ionad 
trealamh níos sine. 

Soilsiú Poiblí:
• Tá an Rannóg Soilsithe Poiblí ag leanúint ag cur feabhais 

ar shoilsiú sráideanna i nDún Laoghaire-Rath an Dúin le 
clár pleanáilte uasghrádaithe chun na soilse is eífeachtaí ó 
thaobh fuinneamh de atá ar fáil a shuiteáil le cur in áit soilse 
níos sine, níos neamhéifeachtúla, gan éifeacht. Aithníodh 
Soilsiú Poiblí ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 
shainítear faoi ISO50001EMS. Críochnaíodh pleananna 
gníomhaíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint 
amach. 

Meicniúil / Uisce:
• Aithníodh Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin ina Úsáideoir 

Suntasach Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001. 
Críochnaíodh pleananna gníomhaíochta chun éifeachtúlacht 
fuinnimh a bhaint amach. 

Seirbhísí Fóillíochta dlr:
Tá sé curtha in iúl ag Cuideachta Seirbhísí Fóillíochta dlr go bhfuil: 

• Teastais Thaispeána Fuinnimh (DEC) athnuaite sna trí Ionad 
Fóillíochta ar fad. 

• Faoi ISO50001 EMS agus mar a shainítear faoi treoirlínte 
Tomhaiste agus Tuairiscithe SEAI bhí na trí Ionad 
Fóillíochta sainithe mar SEUanna. Críochnaíodh pleananna 
gníomhaíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach.

Gníomhartha Beartaithe do 2017: 
In 2017, ta sé ar intinn ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Rath an Dúin breis feabhais a chur ar ár bhfeidhmíocht maidir le 
fuinneamh trí aghaidh a thabhairt ar na tionscnaimh seo leanas: 

Ginearálta:
• Comhlíontacht le Córas Bainistithe Fuinnimh ISO50001 a 

chaomhnú.

• Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh (SEUanna) a aithint agus 
Liosta na nDeiseanna i leith oibreacha feabhsúchán a 
réiteach. As sin Plean Gníomhaíochta do gach SEU i leith 
tionscadail phleanáilte choigiltis fuinnimh a chur ar fáil. 

• Ta sé ar intinn ag dlr iarratas a dhéanamh ar SEAI i leith 
deontas éifeachtúlacht fuinnimh faoi ‘Pobail Níos Fearr 
Fuinnimh’ (BEC).

• Tabharfar faoi iniúchtaí leanúnacha fuinnimh i bhfoirgnimh 
na Comhairle. 

• Ardán Billí Fuinnimh dlr a leathnú chun gach SEU a thabhairt 
isteach ann ar mhaithe le measúnú níos fearr ar ídiú 
fuinnimh. 

• Clár feasachta foirne a chur chun cinn. 

• Leanúint le h-uasdhátú liosta na bhFoirgneamh 
Corparáideach. Ceangailte le comhordú agus soláthar 
leanúnach Teastais Thaispeána Fuinnimh (DEC). 
Athbhreithniú ar ídiú fuinnimh na bhfoirgneamh. 

• Clár éifeachtúlacht fuinnimh ar mhaithe le rannpháirtíocht 
an phobail a fhorbairt. 

• DECanna a athbhreithniú más iomchuí. 

• Tionscnaimh atá ag leanúint ar aghaidh: 

 - Clár na Scoileanna Glasa 

 - Éifeachtúlacht fuinnimh san áireamh i gcláir   
    réamh-thionóntachta. 

 - Tionscnaimh ar Thaisteal Inbhuanaithe 

Foirgnimh Chorparáideacha: 
• Aithníodh Halla an Chontae ina Úsáideoir Suntasach 

Fuinnimh mar a shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitigh plean 
gníomhaíochta ar mhaithe le éifeachtúlachtaí fuinnimh a 
dhéanamh.  

• Beidh Halla an Chontae mar chuid d’iarratas BEC2017.

• Ag tógáil ar an iniúchadh fuinnimh a rinneadh i Halla an 
Chontae tá i gceist roinnt tionscadal aitheanta coigilte 
fuinnimh a chríochnú, lena n-áirítear; 
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Mionsonraí Fuinneoige atá Tíosach ar Fhuinneamh ag úsáid Bhogábhar 
Íomháithe Theirmigh – Teach Bhaile an Róistigh 

 - Fothmhéadrú leictreachais le toisí ídithe fuinnimh 
    níos mionsonraí a chur ar fáil.  

 - Athbhreithniú agus Uasghrádú ar Choirí Gáis  
   Uasghrád BMS le haghaidh Spásthéimh. 

 - Coirí nua Gáis don uisce te chun freastal go sonrach 
    ar uisce cistine. 

Foirgnimh Phobail:
• Teastais Thaispeána Fuinnimh le hathbhreithniú le haghaidh 

Ionad Acmhainne Dhroichead na gCloch, Ionad Pobal Bhaile 
an Chnoic agus Ionad Pobal Lambscross. 

Leabharlanna:
• Aithníodh LexIcon ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 

shainítear faoi ISO50001 EMS. Réitigh plean gníomhaíochta 
ar mhaithe le éifeachtúlachtaí fuinnimh a dhéanamh.  

• Leabharlann Dhún Droma le h-uasghrádú ó Théamh Lárnach 
Ola go Téamh Lárnach Gáis nua atá éifeachtach ó thaobh 
fuinneamh de. 

• Déanfar athnuachan ar Theastais Thaispeána Fuinnimh i leith 
an LexIcon, Leabharlann Ghráinseach an Déin, Leabharlann 
Dheilginse agus Leabharlann Stigh Lorgan.

Tithíocht:
• Leanfaidh an Roinn Tithíochta le clár uasghrádaithe tithe 

chun BERanna níos fearr a bhaint amach agus caighdeáin 
fhuinnimh níos airde ar mhaithe le coigiltis bhliantúla 
fuinnimh a dhéanamh. 

• Athbhreithniú ar thionscadail atá críochnaithe ó thaobh 
fuinneamh de. 

• Áirítear i dtógáil nua Cuid 3 de Theach Bhaile an Róistigh go 
caighdeán teach éighníomhach. 

• Líon teoranta tionscadal athfheistiú domhain le déanamh. 

TF: 
• Leanfaidh an Chomhairle ag ceannach trealamh a 

chomhlíonann caighdeáin ‘energy star’ le cur in ionad 
trealamh níos sine. 

Páirceanna: 
• Teastas Taispeána Fuinnimh le fáil do Theach Mharlaí agus 

Teach Chábán tSíle ar mhaithe le breis measúnú a dhéanamh 
ar ídiú fuinnimh. 

Soilsiú Poiblí: 
• Tá an Rannóg Soilsithe Poiblí ag leanúint ag cur feabhais 

ar shoilsiú sráideanna i nDún Laoghaire-Rath an Dúin le 
clár pleanáilte uasghrádaithe chun na soilse is éifeachtaí ó 
thaobh fuinneamh de atá ar fáil a shuiteáil le cur in áit soilse 
níos sine, níos neamhéifeachtúla, gan éifeacht. Aithníodh 
Soilsiú Poiblí ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a 
shainítear faoi ISO50001EMS. Plean gníomhaíochta a réiteach 
chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. 

Meicniúil / Uisce:
• Athbhreithniú ar Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin a 

aithníodh ina Úsáideoir Suntasach Fuinnimh mar a shainítear 
faoi ISO50001. Cuir plean gníomhaíochta ar fáil chun 
éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. 

• Teastas Taispeána Fuinnimh nua le críochnú d’Ionad 
Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

79

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   79 04/10/2017   15:10



Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2016

80

xxxxxx dlr ar interior Irish 104pp inc cover 2016 copy.indd   80 04/10/2017   15:10



Filleadh Abhaile Annalise Murphy
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