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Réamhrá
I dTuarascáil Bhliantúil Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 2020, déantar
athbhreithniú ar ghníomhartha na Comhairle ar fud réimse leathan gnéithe dá soláthar
seirbhíse. Bhí ról lárnach ag an gComhairle agus ag an páirtithe leasmhara agus iad ag
tabhairt faoin bhforbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail inár gceantar a chothú.
Bhí 2020 go speisialta dúshlánach mar bhliain don tsochaí áitiúil, don gheilleagar áitiúil
agus don Chomhairle Contae. Bhain paindéim COVID-19 cuid mhór dínn ar fad; slite beatha,
teagmháil le cairde agus teaghlaigh agus, ar an drochuair, saolta daoine a raibh gean ag
a gcuid agus a gcairde orthu, i ngach ceantar dár gcontae.
Mar chuid den fhreagairt náisiúnta, bhí an Chomhairle ag obair i gcomhar le grúpaí áitiúla
deonacha agus clubanna áitiúla spóirt le Fóram Glao Pobail a reáchtáil. Chuir an fóram nasc
ar fáil do dhaoine aonaracha agus leochaileacha leis an saol mór, le hearraí grósaera agus le
leigheas, chomh maith le ceangal dearfach a chothú lenár Seirbhís Leabharlainne.
Mar fhreagairt ar an dúshlán ar leith a bhí ann, chuir an Chomhairle tús le tionscnaimh
éagsúla chun go leor spáis a sholáthar do na gnóthais sin a bhí ábalta fanacht oscailte le
go mbeidís in ann freastal ar a gcustaiméirí agus le fairsinge a chur ar fáil le go dtiocfadh leo
a bheith ag bogadh thart inár sráidbhailte. Cuireadh feabhsuithe suntasacha i gcrích sa ríocht
phoiblí ar an gCarraig Dhubh, i nDún Droma agus i nDeilginis. Rinneadh forbairt ar Bhealach
Soghluaisteachta an Chósta, a bhfuil na duaiseanna bainte amach aige. Cuireadh feabhas
ar lánaí rothaíochta, ar áiseanna coisíochta agus cuireadh le conairí comhchoiteanna sna
páirceanna le cur ar a gcumas do dhaoine bogadh thart sa chontae go sábháilte agus an leas
a bhaint as an tairbhe a bhaineann leis an taisteal gníomhach.
Nuair a bhí an Chomhairle ag tabhairt aghaidh ar an ngéarchéim a bhí ag titim amach, bhí
seirbhísí lárnacha go fóill á soláthar aici ar fud an chontae. Seoladh Dréachtphlean Forbartha
Contae 2022-2026, tháinig méadú ar an soláthar tithíochta, tháinig feabhas ar dheontais
agus tacaíochtaí do ghnóthais áitiúla agus grúpaí pobail agus cuireadh píosaí tábhachtacha
bonneagair i gcrích in ainneoin na srianta a bhí ann.
I measc na n-éachtaí, buaicphointí agus gradam a bhí ann don
Chomhairle in 2020 tá na cinn seo thíos:

Gradaim 2020

Buaicphointí 2020

• Bhain Aireagal an Chroí Rónaofa an duais sa chatagóir
Cuimhneacháin agus Comóradh Céad Bliain sna Dámhachtainí
um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil, Chambers Ireland, 2020

• Seoladh Bealach Soghluaisteachta Rothaíochta an Chósta,

• Bhain Bealach Soghluaisteachta Cósta dlr Gradam Innealtóirí
na hÉireann
• Bhain Forbraíocht Phlás Sheoirse ó Chumann Ailtireachta na
hÉireann as feabhas san ailtireacht
• Bhain Eastát Bhán an Aeir agus Pobal Phádraig Duaiseanna as
Mórtas Ceantair
• Tugadh ardmholadh d’Ailtirí dlr in dhá chatagóir i nGradaim
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann as Cúirt Chnocán na Rós,
Dún Droma agus Teach Bhaile an Róistigh, an Naigín, céim 3
• Sháraigh dlr sprioc éifeachtúlachta fuinnimh 2020.
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• Seoladh múnla le haghaidh coillte amach anseo i bPáirc agus
Gairdíní Chnoc na Raithní
• Osclaíodh síneadh le Teach Sheangánaí go hoifigiúil
• Foirm nua ar líne dar teideal ‘Tuairiscigh é’ le cur ar a gcumas
do bhaill den phobal iarratas a chur isteach nó gearán
a dhéanamh leis an gComhairle. Tá foirm nua ar líne ar ár
suíomh gréasáin leis sin a dhéanamh
• Rinne dlr máistirphlean a ullmhú faoi choinne Chuan Bhlóic
agus Chuas an Ghainimh
• Lainseáil dlr tionscnamh scoileanna don taisteal gníomhach
arb é is aidhm dó an choisíocht agus an rothaíocht a threisiú.
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Tionscadail a cuireadh i gcrích
• Cuireadh uasghrádú suntasach i gcrích ar phurláin LexIcon dlr ar
Ardán Haigh. Fágann sé sin go bhfuil naisc na gcoisithe idir an
cladach agus an phríomhshráid á neartú, rud atá ag teacht leis
na cuspóirí sa Phlean don Struchtúr Uirbeach, Dún Laoghaire,
• Cuireadh an pháirc uile-aimsire i gcrích ar láthair Choláiste
Eoin agus Íosagáin,
• Cuireadh i gcrích na hoibreacha i bPáirc an Draighin, Áth an
Ghainimh, clós nua san áireamh,
• Cuireadh i gcrích oibreacha bonneagair agus fóillíochta
i bPáirc agus Gairdíní Chnoc na Raithní (Céim 2),
• Coill na Silíní (uasghrádú bóithre/droichead) - €15.19M –
Cuireadh Céim 1 den tionscadal, i dtaca le Bóthar Ghleann
na nDraoithe (QP), i gcrích agus rinneadh dul chun cinn
maith ar Chéim 2 agus Céim 3,
• Rinneadh Láithreán Stad Ráth Michíl a athchóiriú, cuireadh
isteach ceithre bhá nua,
• Cuireadh na hoibreacha ar shé réadmhaoin tithíochta i gcrích
mar chuid den Chlár Mór Athchóirithe,
• Rinneadh maoirseacht ar an gcéim dheireanach d’oibreacha
riachtanacha dóiteáin ar Amharclann an Phailliúin,
Dún Laoghaire,

Oibreacha i réimse an taistil ghníomhaigh,
lena n-áirítear;
• Cosáin choiteanna sna Páirceanna Líneacha seo: Cluain Caoin,
Cill Bheagóige, Seangánach agus Baile Uí Lachnáin,
• Cosán scartha coisíochta agus rothaíochta i bPáirc na
Carraige Duibhe,
• Cosáin nua agus cosáin uasghrádaithe le haghaidh coisithe,
• Rinneadh Glasbhealach Pháirc Mharlaí agus Glasbhealach
Abhainn na Stéille a athdhromchlú,
• Cuireadh isteach bealaí nua le haghaidh coisithe agus
rinneadh bealaí isteach a uasghrádú leis an rochtain do
chách a chur chun cinn.

Ní bhainfí aon chuid de seo amach ach ab é an cuidiú a fuarthas
uathu siúd a mbímid ag obair leo agus uathu siúd a mbímid ag
freastal orthu. Ba mhaith linn na Comhaltaí Tofa a mholadh
as a gcomhoibriú agus comhar, baill foirne na Comhairle
a mholadh as a gcuid dúthrachta agus muintir na háite sa
chontae a mholadh as an teacht aniar agus spiorad pobail
atá léirithe acu.

• an Glasbhealach ó Choill na Craobhaí go Bóthar Bhaile
Uí Ógáin, Scéim Soghluaisteachta Dhún Droma, Creat
Gluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan - Céim 2, Scéim
Cosanta Rothar Bhóthar Bhaile na nGabhar agus Ascaill San
Benildus, Scéim Rothar an Bhóthair Trasna, Feabhsuithe ar
Rotharbhealach Ascaill an Gharráin Chnó
• Cuan Dhún Laoghaire - Deisiúcháin Stoirm Emma,
Céim 2 - na céanna thoir agus thiar, taobh na farraige
agus armúr carraige.

Una Power

Tom McHugh,
Príomhfheidhmeannach Eatramhach
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Ainmneacha, Seoltaí, Cleamhnuithe Páirtí agus
Uimhreacha Teileafóin Chomhaltaí Comhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
AHMED, Kazi (FG)
Robin Hill, Bóthar Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 16
Fón póca: 086-0313448
Ríomhphost: kahmed@cllr.dlrcoco.ie

FANNING, Martha (PLO)
23 Bóthar an Chlochair, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-2041559
Ríomhphost: mfanning@cllr.dlrcoco.ie

BAKER, Marie (F.G.)
38 Plásóg Avondale, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-8186704
Ríomhphost: mbaker@cllr.dlrcoco.ie
Láithreán gréasáin: www.mariebaker.net

FAYNE, Mary (FG)
Coolmaine, Bóthar Chuas an Ghainimh, Cuas an Ghainimh,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-4611626
Ríomhphost: mfayne@cllr.dlrcoco.ie

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

FEENEY, Kate (FF)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an
Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-4611627
Ríomhphost: kfeeney@cllr.dlrcoco.ie

BRENNAN, Shay (FF)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-8290570
Ríomhphost: sbrennan@cllr.dlrcoco.ie

FLEMING, Michael (NS)
6 Lána na Céime, Sráidbhaile na Céime, Baile Átha Cliath 18
Fón póca: 086-0201665
Ríomhphost: mfleming@cllr.dlrcoco.ie

CLARK, Michael (FF)
F/ch Oifig Fhianna Fáil, Halla an Chontae, Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-1094032
Ríomhphost: mclark@cllr.dlrcoco.ie
COLGAN, Anne (NS)
30 Plásóg na Fuinseoige, Bóthar Bhaile an tSaoir,
Baile Átha Cliath 16
Fón póca: 087-2454202
Ríomhphost: acolgan@cllr.dlrcoco.ie
DOCKRELL, Maurice (FG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-1793679
Ríomhphost: mdockrell@cllr.dlrcoco.ie
DONNELLY, Deirdre (NS)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-4611625
Ríomhphost: ddonnelly@cllr.dlrcoco.ie
DOWLING, Eva Elizabeth (CG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae,Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 083-1496045
Ríomhphost: edowling@cllr.dlrcoco.ie
DUNNE, Daniel (CG)
126 Páirc na Cluana, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14
Fón póca: 087-1154468
Ríomhphost: ddunne@cllr.dlrcoco.ie
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GILDEA, Jim (FG)
Fairymount, Bóthar Bhré, Seanchilll, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-8131456
Ríomhphost: jgildea@cllr.dlrcoco.ie
GRAINGER, Anna (FG)
18 An Tobar Naofa, Bóthar Chill Mochuda Uachtarach,
Baile Átha Cliath 14
Fón póca: 087-2825511
Ríomhphost: agrainger@cllr.dlrcoco.ie
HALL, Lorraine (FG)
71 Ascaill Roseland, Cualanor, Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-7905555
Ríomhphost: lhall@cllr.dlrcoco.ie
HALPIN, Melisa (PSB)
13 Sráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-3805793
Ríomhphost: mhalpin@cllr.dlrcoco.ie
HANAFIN, Mary (FF)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 085-1202121
Ríomhphost: mhanaﬁn@cllr.dlrcoco.ie
KENNEDY, John (FG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-7720794
Ríomhphost: jkennedy@cllr.dlrcoco.ie
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KINSELLA, Patricia (NS)
5 Bóthar Dhroichead Bhaile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 14
Fón póca: 086-4611634
Ríomhphost: pkinsella@cllr.dlrcoco.ie
KIVLEHAN, Tom (CG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-3732518
Ríomhphost: tkivlehan@cllr.dlrcoco.ie
LEWIS, Hugh (PSB)
179 Páirc Phlásóg na Fuinseoige, An Baile Breac,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-7814523
Ríomhphost: hlewis@cllr.dlrcoco.ie
McCARTHY, Lettie (PLO)
23 Arda Chill Ghobáin, An Chéim, Baile Átha Cliath 18
Fón póca: 086-8186718
Ríomhphost: lmccarthy@cllr.dlrcoco.ie
Láithreán gréasáin: www.lettie.net
McLOUGHLIN, Sean (NS)
49a Céide an Átha Leathain, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16
Fón póca: 087-7411638
Ríomhphost: smcloughlin@cllr.dlrcoco.ie
McNAMARA, Frank (FG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-1043210
Ríomhphost: fmcnamara@cllr.dlrcoco.ie
MOYLAN, Justin (FF)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-3138815
Ríomhphost: jmoylan@cllr.dlrcoco.ie
MURPHY, Tom (FF) (P.C.)
Tree Tops, Barr na Coille, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18
Fón póca: 086-7814515
Teileafón (oifig): 2956006
Facs: 2956258
Ríomhphost: tmurphy@cllr.dlrcoco.ie

Ó FAOLÁIN, Séafra (CG)
AN LEASCHATHAOIRLEACH, F/ch Chomhairle Contae Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an Chontae, Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-9081058
Ríomhphost: sofaolain@cllr.dlrcoco.ie
O’LEARY, Jim (FG)
48 Gleann na Páirce, Bóthar Áth an Ghainimh, Dún Droma,
Baile Átha Cliath 16
Fón póca: 086-8186732
Ríomhphost: joleary@cllr.dlrcoco.ie
POWER, Una (CG)
Oifig an Chathaoirligh
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae,Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-3861048
Ríomhphost: unapower@cllr.dlrcoco.ie
QUINN, Dave (DS)
20 Ardán an Longfoirt, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-2473448
Ríomhphost: dquinn@cllr.dlrcoco.ie
SAUL, Barry (FG)
3 Bóthar Mather Thuaidh, Cnoc Mhuirfean, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-7814517
Ríomhphost: bsaul@cllr.dlrcoco.ie
Láithreán gréasáin: www.barrysaul.ie
SMITH, Dónal (FF)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an
Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-1936483
Ríomhphost: dsmith@cllr.dlrcoco.ie
SMYTH, Carrie (PLO)
Inislachan, Bóthar Ghort na Mara, Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile
Átha Cliath
Fón póca: 086-3835051
Ríomhphost: carriesmyth@cllr.dlrcoco.ie

O’BRIEN, Peter (PLO) (P.C)
23 Plásóga Cluain Ard, Bóthar Áth an Ghainimh,
Baile Átha Cliath 16
Fón póca: 086-4611638
Ríomhphost: pobrien@cllr.dlrcoco.ie
O’CALLAGHAN, Denis (PLO)
49 Páirc Ráth Salach, Seanchill, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 086-2785609
Teil/Facs (baile): 2822436
Ríomhphost: denisoc@cllr.dlrcoco.ie
O’CONNELL, Juliet (PLO)
59 Sráid Sheoirse Uachtarach, Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón póca: 087-2707745
Ríomhphost: joconnell@cllr.dlrcoco.ie
O’CONNELL, Maeve (FG)
79 Céide Shliabh Rua, Cill Mochuda, Co. Baile Átha Cliath
Fón póca: 086-8516936
Ríomhphost: moconnell@cllr.dlrcoco.ie
O’CONNOR, Oisín (CG)
F/ch Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Halla an Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
Ríomhphost: ooconnor@cllr.dlrcoco.ie
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Comhaltas Comhairleoirí ar Choistí dlr
✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Baker, Marie (FG)

An Choiste
Eagraíochta,
Nósanna
Imeachta &
Prótacail

Ahmed, Kazi (FG)

Coiste Ceantair
Dhún Droma

Coiste
Ceantair Dhún
Laoghaire

Ainm an Chomhairleora

✔

✔

✔

✔

Blain, Emma (FG)

✔

Brennan, Shay (FF)

✔

Tháinig deireadh lena
théarma an 8 June 2020;
Cathaoirleach Eanáir Meitheamh

✔

✔

s

Carroll MacNeill, Jennifer (FG)

Clark, Michael (FG)

s

Arna thoghadh chuig Dáil
Éireann Feabhra 2020

✔

Colgan, Anne (NS)
Devlin, Cormac (FF)

Dockrell, Maurice (FG)

s

s

Arna thoghadh chuig Dáil
Éireann Feabhra 2020

Arna thoghadh chuig Dáil
Éireann Feabhra 2020

s

Arna chomhthoghadh
6 Iúil 2020

Donnelly, Deirdre (NS)

✔

Dowling, Eva Elizabeth (CG)

✔

Dunne, Daniel (CG)

✔

Fanning, Martha (PLO)

s

s

Arna comhthoghadh
6 Iúil 2020

Fayne, Mary (FG)

✔

Feeney, Kate (FF)

✔

✔

Arna comhthoghadh
6 Iúil 2020

✔
Arna ceapadh
8 Meitheamh 2020

✔

Fleming, Michael (NS)

✔

Gildea, Jim (FG)

✔

Grainger, Anna (FG)

✔

Hall, Lorraine (FG)

✔

✔

Halpin, Melisa (PSB)

✔

✔
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An Choiste
Eagraíochta,
Nósanna
Imeachta &
Prótacail

✔

Kennedy, John (FG)
Kingston, Deirdre (PLO)

Coiste Ceantair
Dhún Droma

Hanafin, Mary (FF)

Coiste
Ceantair Dhún
Laoghaire

Ainm an Chomhairleora

✔
✔

s

s

Arna héirí as an 6 Iúil
2020

Arna héirí as an 6 Iúil
2020

s

Kinsella, Patricia (NS)

Arna comhthoghadh
an 14 Nollaig 2020

s

Kivlehan, Tom (CG)

Arna chomhthoghadh
24 Feabhra 2020

Lewis, Hugh (PSB)

✔

McCarthy, Lettie (PLO)

s

Arna chomhthoghadh
24 Feabhra 2020

✔

s

McGovern, Lynsey (NS)

Arna héirí as
an 14 Nollaig 2020

McLoughlin, Sean (NS)

✔

s

McNamara, Frank (FG)

Arna chomhthoghadh
24 Feabhra 2020

Moylan, Justin (FF)

Arna chomhthoghadh
24 Feabhra 2020

s

s

Murphy, Tom (FF)

Arna chomhthoghadh
24 Feabhra 2020

✔

✔

s

Cathaoirleach
Eanáir - Meán Fómhair
Arna héirí as an
9 Samhain 2020

Ní Fhloinn, Deirdre (CG)

✔

O’Brien, Peter (PLO)

O’Callaghan, Denis (PLO)
O’Connell, Juliet (PLO)

Cathaoirleach
Meán Fómhair - Nollaig

✔

✔

✔
✔

s

O’Connor, Oisín (CG)
Ó Faoláin, Séafra (CG)

✔

Cathaoirleach
Meán Fómhair - Nollaig

O’Connell, Maeve (FG)

✔

Arna chomhthoghadh
an 14 Nollaig 2020

✔

✔

7
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An Choiste
Eagraíochta,
Nósanna
Imeachta &
Prótacail

O’Leary, Jim (FG)

Coiste Ceantair
Dhún Droma

Coiste
Ceantair Dhún
Laoghaire

Ainm an Chomhairleora

✔

✔

s

✔

Power, Una (CG)

Arna ceapadh an
8 Meitheamh 2020
Cathaoirleach
Meitheamh - Nollaig 2020

Cathaoirleach
Eanáir - Meán Fómhair

Quinn, Dave (DS)

✔

Saul, Barry (FG)

✔

✔

Smith, Dónal (FF)

✔

✔

Smyth, Carrie (PLO)

✔

Smyth, Ossian (CG)

Arna thoghadh chuig Dáil
Éireann Feabhra 2020

s

s

Arna thoghadh chuig Dáil
Éireann Feabhra 2020

s

s

Arna thoghadh chuig
Seanad Éireann
Aibreán 2020

Ward, Barry (FG)

Arna thoghadh chuig
Seanad Éireann
Aibreán 2020

Comhaltas na gComhairleoirí de
Chomhlachtaí Eile
✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Brennan, Shay (FF)

✔
✔

✔

Carroll MacNeil,
Jennifer (FG)
Arna toghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

Clark, Michael (FG)

8

✔

Comhpháirtíocht Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin

Blain, Emma (FG)

Dún LaoghaireRathdown Mill Theatre
Company

Baker, Marie (FG)

Seirbhísí Fóillíochta
Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin

✔

Tascfhórsa Dhún
Laoghaire maidir le
Drugaí agus Alcól

Ahmed, Kazi (FG)

Bord Oideachais &
Oiliúna Bhaile
Átha Cliath & Dhún
Laoghaire

Grúpa Stiúrtha
Ghlasbhealach na
Dothra

DLR Properties

Dalkey Heritage Town
Company

Coiste Iniúchta

Cumann Rialtas
Áitiúil na hÉireann
– Buanchomhairle
Beartais

Ainm an
Chomhairleora

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020

Comhpháirtíocht Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún LaoghaireRathdown Mill Theatre
Company

Seirbhísí Fóillíochta
Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin

Tascfhórsa Dhún
Laoghaire maidir le
Drugaí agus Alcól

Bord Oideachais &
Oiliúna Bhaile
Átha Cliath & Dhún
Laoghaire

Devlin, Cormac (FF)

Grúpa Stiúrtha
Ghlasbhealach na
Dothra

✔

DLR Properties

✔

Dalkey Heritage Town
Company

Coiste Iniúchta

Colgan, Anne (NS)

Cumann Rialtas
Áitiúil na hÉireann
– Buanchomhairle
Beartais

Ainm an
Chomhairleora

s

Arna thoghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

Dockrell, Maurice (FG)
Arna chomhthoghadh an 6 Iúil
2020

Donnelly, Deirdre (NS)

✔

Dowling, Eva Elizabeth
(CG)

✔

✔

Dunne, Daniel (CG)
Fanning, Martha (PLO)
Arna comhthoghadh an 6 Iúil
2020

Fayne, Mary (FG)
Feeney, Kate (FF)

✔

Fleming, Michael (NS)
Gildea, Jim (FG)
Grainger, Anna (FG)
Hall, Lorraine (FG)
Halpin, Melisa (PSB)
Hanafin, Mary (FF)
Kennedy, John (FG)
Kingston, Deirdre (PLO)
Arna héirí as an 6 Iúil 2020

Kinsella, Patricia (NS)
Arna comhthoghadh an
14 Nollaig 2020

Kivlehan, Tom (CG)
Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

s

s

Arna
cheapadh 8
Meitheamh
2020

Arna
cheapadh 8
Meitheamh
2020

Lewis, Hugh (PSB)
McCarthy, Lettie (PLO)
McGovern, Lynsey (NS)
Arna héirí as an 14 Nollaig 2020

9
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✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Comhpháirtíocht Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún LaoghaireRathdown Mill Theatre
Company

Seirbhísí Fóillíochta
Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin

Tascfhórsa Dhún
Laoghaire maidir le
Drugaí agus Alcól

Bord Oideachais &
Oiliúna Bhaile
Átha Cliath & Dhún
Laoghaire

Grúpa Stiúrtha
Ghlasbhealach na
Dothra

DLR Properties

Dalkey Heritage Town
Company

Coiste Iniúchta

Cumann Rialtas
Áitiúil na hÉireann
– Buanchomhairle
Beartais

Ainm an
Chomhairleora

McLoughlin, Sean (NS)
McNamara, Frank (FG)
Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

s

Moylan, Justin (FF)

Arna cheapadh
8 Meitheamh
2020

Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

Murphy, Tom (FF)

✔

s

Ní Fhloinn, Deirdre (CG)
Arna héirí as an 9 Samhain 2020

O’Brien, Peter (PLO)

s
✔

✔

✔

O’ Callaghan, Denis (PLO)
O’Connell, Juliet (PLO)

✔

✔

O’Connell, Maeve (FG)

s

O’Connor, Oisín (CG)

s

Arna
cheapadh
Nollaig

Arna chomhthoghadh an
14 Nollaig 2020

Arna
cheapadh
Nollaig

Ó Faoláin, Séafra (CG)
O’Leary, Jim (FG)

✔

Power, Una (CG)

✔

Quinn, Dave (DS)
Saul, Barry (FG)

✔

Smith, Dónal (FF)
Smyth, Carrie (PLO)
Smyth, Ossian (CG)
Arna thoghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

Ward, Barry (FG)
Arna thoghadh chuig
Seanad Éireann
Aibreán 2020

10

✔

s

s

✔

✔
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✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Ceantar Áth an
Ghainimh / na Céime

Fóram Áitiúil Póilíneachta
DLocal: Baile Uí Lachnáin,
An Baile Breac & Seanchill

Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Dún Laoghaire

Ciste Cuimhneacháin Lord
Edward Fitzgerald

s

Ahmed, Kazi (FG)

Coiste Forbartha
Pobail Áitiúil

Cumann Chomhaltaí na
nÚdarás Áitiúil

An Comhchoiste
Póilíneachta

Comhar-Árachais
Comhairlí Éireann
Teoranta

Tionól Réigiúnach an
Oirthir & Lár Tíre

Dún Laoghaire-Rathdown
Theatre Company

Ainm an
Chomhairleora

✔

Arna cheapadh
Meitheamh

Baker, Marie (FG)
Blain, Emma (FG)
Brennan, Shay (FF)

✔

Carroll MacNeil, Jennifer (FG)

s

Arna toghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

s

Clark, Michael (FG)

✔

Colgan, Anne (NS)

✔

Devlin, Cormac (FF)

s

Arna thoghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

s

Dockrell, Maurice (FG)
Arna chomhthoghadh an 6 Iúil 2020

Donnelly, Deirdre (NS)
Dowling, Eva Elizabeth (CG)

✔
✔

✔

Dunne, Daniel (CG)

✔

✔

Fanning, Martha (PLO)
Arna comhthoghadh an 6 Iúil 2020

Fayne, Mary (FG)
Feeney, Kate (FF)

✔

Fleming, Michael (NS)
Gildea, Jim (FG)

s

Grainger, Anna (FG)

Arna ceapadh
Meitheamh

Hall, Lorraine (FG)

✔

Halpin, Melisa (PSB)

✔

Hanafin, Mary (FF)
Kennedy, John (FG)

✔
✔

✔

✔
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Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Ceantar Áth an
Ghainimh / na Céime

Fóram Áitiúil Póilíneachta
DLocal: Baile Uí Lachnáin,
An Baile Breac & Seanchill

Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Dún Laoghaire

Ciste Cuimhneacháin Lord
Edward Fitzgerald

Coiste Forbartha
Pobail Áitiúil

Cumann Chomhaltaí na
nÚdarás Áitiúil

Kingston, Deirdre (PLO)

An Comhchoiste
Póilíneachta

Comhar-Árachais
Comhairlí Éireann
Teoranta

Tionól Réigiúnach an
Oirthir & Lár Tíre

Dún Laoghaire-Rathdown
Theatre Company

Ainm an
Chomhairleora

✔

Arna héirí as an 6 Iúil 2020

Kinsella, Patricia (NS)
Arna comhthoghadh an
14 Nollaig 2020

Kivlehan, Tom (CG)
Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

Lewis, Hugh (PSB)
McCarthy, Lettie (PLO)

✔

McGovern, Lynsey (NS)

✔

✔

Arna héirí as an 14 Nollaig 2020

McLoughlin, Sean (NS)

s

McNamara, Frank (FG)
Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

Arna cheapadh
Feabhra

Moylan, Justin (FF)

s

Arna chomhthoghadh an
24 Feabhra 2020

s

Murphy, Tom (FF)

s

Ní Fhloinn, Deirdre (CG)
Arna héirí as an 9 Samhain 2020

O’Connor, Oisín (CG)

s

Arna chomhthoghadh an
14 Nollaig 2020

O’Brien, Peter (PLO)
O’Callaghan, Denis (PLO)
O’Connell, Juliet (PLO)

O’Connell, Maeve (FG)
Ó Faoláin, Séafra (CG)

✔

s

Arna cheapadh
Meitheamh

s

Arna cheapadh
Nollaig

✔

O’Leary, Jim (FG)
Power, Una (CG)
Quinn, Dave (DS)
Saul, Barry (FG)
Smith, Dónal (FF)
12
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Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Ceantar Áth an
Ghainimh / na Céime

Comhpháirtíocht
Dheisceart Bhaile Átha
Cliath DLR

Cill Fhionntain go Cuas an
Ghainimh (S2S)

s

Arna thoghadh chuig Seanad
Éireann Aibreán 2020

Fóram Áitiúil Póilíneachta
DLocal: Baile Uí Lachnáin,
An Baile Breac & Seanchill

Ward, Barry (FG)

Sandyford BID Company

s

Arna thoghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

Fóram Áitiúil Póilíneachta:
Dún Laoghaire

Smyth, Ossian (CG)

Ciste Cuimhneacháin Lord
Edward Fitzgerald

✔

Coiste Forbartha
Pobail Áitiúil

Smyth, Carrie (PLO)

Cumann Chomhaltaí na
nÚdarás Áitiúil

An Comhchoiste
Póilíneachta

Comhar-Árachais
Comhairlí Éireann
Teoranta

Tionól Réigiúnach an
Oirthir & Lár Tíre

Dún Laoghaire-Rathdown
Theatre Company

Ainm an
Chomhairleora

s

✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Fóram Réigiúnach Sláinte

Coiste Stiúrtha um na
hEalaíona Poiblí

Saoráid Phobail Bhaile
an Chnoic

Coiste na gCuimhneachán

Coiste Áitiúil
Comhairliúcháin um
Chóiríocht don Lucht Siúil

Ainm an Chomhairleora

Ahmed, Kazi (FG)
Baker, Marie (FG)

✔

✔

Blain, Emma (FG)
Brennan, Shay (FF)
Carroll MacNeil, Jennifer (FG)
Arna toghadh chuig Dáil Éireann
Feabhra 2020

Clark, Michael (FG)

✔

✔

Colgan, Anne (NS)

s

Devlin, Cormac (FF)
Arna thoghadh chuig Dáil Éireann Feabhra 2020

s

Dockrell, Maurice (FG)
Arna chomhthoghadh an 6 Iúil 2020

Donnelly, Deirdre (NS)

✔

Dowling, Eva Elizabeth (CG)

✔

Dunne, Daniel (CG)
Fanning, Martha (PLO)
Arna comhthoghadh an 6 Iúil 2020

s

s
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Cill Fhionntain go Cuas an
Ghainimh (S2S)

Comhpháirtíocht
Dheisceart Bhaile Átha
Cliath DLR

Sandyford BID Company

Fóram Réigiúnach Sláinte

Coiste Stiúrtha um na
hEalaíona Poiblí

Saoráid Phobail Bhaile
an Chnoic

Coiste na gCuimhneachán

Coiste Áitiúil
Comhairliúcháin um
Chóiríocht don Lucht Siúil

Ainm an Chomhairleora

s

Fayne, Mary (FG)

Arna ceapadh
Meitheamh

Feeney, Kate (FF)

✔

Fleming, Michael (NS)

✔

Gildea, Jim (FG)

✔

Grainger, Anna (FG)

✔

Hall, Lorraine (FG)
Halpin, Melisa (PSB)
Hanafin, Mary (FF)
Kennedy, John (FG)
Kingston, Deirdre (PLO)
Arna héirí as an 6 Iúil 2020

s

s

Kinsella, Patricia (NS)
Arna comhthoghadh an 14 Nollaig 2020

Kivlehan, Tom (CG)
Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

Lewis, Hugh (PSB)

✔

✔

McCarthy, Lettie (PLO)
McGovern, Lynsey (NS)
Arna héirí as an 14 Nollaig 2020

McLoughlin, Sean (NS)

✔

McNamara, Frank (FG)
Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

s

Moylan, Justin (FF)
Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

Murphy, Tom (FF)
Ní Fhloinn, Deirdre (CG)
Arna héirí as an 9 Samhain 2020

O’Connor, Oisín (CG)
Arna chomhthoghadh an 14 Nollaig 2020

O’Brien, Peter (PLO)
O’Callaghan, Denis (PLO)

14

✔

✔
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Cill Fhionntain go Cuas an
Ghainimh (S2S)

Comhpháirtíocht
Dheisceart Bhaile Átha
Cliath DLR

Sandyford BID Company

Fóram Réigiúnach Sláinte

Coiste Stiúrtha um na
hEalaíona Poiblí

Saoráid Phobail Bhaile
an Chnoic

Coiste na gCuimhneachán

Coiste Áitiúil
Comhairliúcháin um
Chóiríocht don Lucht Siúil

Ainm an Chomhairleora

O’Connell, Juliet (PLO)
O’Connell, Maeve (FG)
Ó Faoláin, Séafra (CG)
O’Leary, Jim (FG)
Power, Una (CG)
Quinn, Dave (DS)
Saul, Barry (FG)
Smith, Dónal (FF)
Smyth, Carrie (PLO)

s

Smyth, Ossian (CG)

Arna thoghadh chuig Dáil Éireann Feabhra 2020

s

Ward, Barry (FG)

Arna thoghadh chuig Seanad Éireann Aibreán 2020

s

Comhaltas de na Coistí um Beartais
Straitéiseacha
✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

CBS Iompair agus Mara

Arna toghadh chuig Dáil Éireann Feabhra 2020

CBS Pleanála agus
Rannpháirteachais
Saoránach

Carroll MacNeil, Jennifer (FG)

CBS Tithíochta

✔

✔

✔

✔

Cathaoirleach

Blain, Emma (FG)
Brennan, Shay (FF)

CBS Comhshaoil agus
Gníomhaithe ar son na
hAeráide

Baker, Marie (FG)

An CBS um Fhorbairt
Gheilleagrach &
Fiontraíocht

Ahmed, Kazi (FG)

CBS Pobail, Cultúir
agus Folláine

Ainm an Chomhairleora

✔

✔

✔

✔

s

s
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s

Arna thoghadh chuig Dáil Éireann Feabhra 2020

s

Arna chomhthoghadh an 6 Iúil 2020

✔

Fanning, Martha (PLO)

s

✔

s

Deireadh le
Comhaltas
Márta 2020

Arna ceapadh
Márta 2020

Feeney, Kate (FF)

✔

s

Deireadh le
Comhaltas
Márta 2020

✔
✔

Gildea, Jim (FG)

✔

✔
✔

✔

✔

Hall, Lorraine (FG)

✔
✔

✔

Halpin, Melisa (PSB)
Hanafin, Mary (FF)

✔
✔

Kennedy, John (FG)
Kingston, Deirdre (PLO)
Arna héirí as an 6 Iúil 2020

Kinsella, Patricia (NS)
Arna comhthoghadh an 14 Nollaig 2020

Kivlehan, Tom (CG)
Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

16

s

Arna
cheapadh mar
Chathaoirleach
Márta 2020

s
s

Fayne, Mary (FG)

Grainger, Anna (FG)

s

✔

Dunne, Daniel (CG)

Fleming, Michael (NS)

✔
Cathaoirleach

s

Dockrell, Maurice (FG)
Donnelly, Deirdre (NS)

CBS Iompair agus Mara

✔

✔

Devlin, Cormac (FF)

CBS Pleanála agus
Rannpháirteachais
Saoránach

s

Arna
cheapadh mar
Chathaoirleach
Márta 2020

Colgan, Anne (NS)

Arna comhthoghadh an 6 Iúil 2020

CBS Tithíochta

CBS Comhshaoil agus
Gníomhaithe ar son na
hAeráide

s

Deireadh le
Comhaltas
Márta 2020

An CBS um Fhorbairt
Gheilleagrach &
Fiontraíocht

Clark, Michael (FG)

CBS Pobail, Cultúir
agus Folláine

Ainm an Chomhairleora

✔

✔
✔

s

✔

s
s

s
s

s

Arna cheapadh
Márta 2020

s

Deireadh le
Comhaltais
Márta 2020
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✔

s

McGovern, Lynsey (NS)
Arna héirí as an 14 Nollaig 2020

McLoughlin, Sean (NS)

✔

✔

s

Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

Arna chomhthoghadh an 24 Feabhra 2020

✔

s

McNamara, Frank (FG)

Moylan, Justin (FF)

s

Arna cheapadh
Márta 2020

s

✔

Arna héirí as an 9 Samhain 2020

s

O’Brien, Peter (PLO)

✔

✔
✔

O’Connell, Juliet (PLO)

✔

✔
✔

O’Connell, Maeve (FG)
Arna chomhthoghadh an 14 Nollaig 2020

Ó Faoláin, Séafra (CG)

✔

s
✔

✔
✔

✔

Power, Una (CG)

✔

✔

Quinn, Dave (DS)

✔

Saul, Barry (FG)

✔

Smith, Dónal (FF)

✔

✔
✔

Cathaoirleach

Smyth, Ossian (CG)
Arna thoghadh chuig Dáil Éireann Feabhra 2020

s

Deireadh le
Comhaltas
Márta 2020

✔

Cathaoirleach

✔

Smyth, Carrie (PLO)

Arna thoghadh chuig Seanad Éireann Aibreán 2020

✔

s

O’Leary, Jim (FG)

Ward, Barry (FG)

✔

s

O’ Callaghan, Denis (PLO)

O’Connor, Oisín (CG)

s

Deireadh le
Comhaltas
Márta 2020

Murphy, Tom (FF)
Ní Fhloinn, Deirdre (CG)

CBS Iompair agus Mara

CBS Tithíochta

McCarthy, Lettie (PLO)

CBS Pleanála agus
Rannpháirteachais
Saoránach

CBS Comhshaoil agus
Gníomhaithe ar son na
hAeráide

✔

An CBS um Fhorbairt
Gheilleagrach &
Fiontraíocht

✔

CBS Pobail, Cultúir
agus Folláine

Lewis, Hugh (PSB)

Ainm an Chomhairleora

✔

s

s

s

s

Arna cheapadh
Márta 202
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✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán
- Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2020

s

Alken, Gregory

✔

Battigan, Conor
Browne, An Dr Josephine

CBS Iompair agus Mara

CBS Pleanála agus
Rannpháirteachais

CBS Tithíochta

CBS Comhshaoil agus
Gníomhaithe ar son na
hAeráide

An CBS um Fhorbairt
Gheilleagrach &
Fiontraíocht

CBS Pobail, Cultúir
agus Folláine

Ionadaithe Earnála

✔
✔

✔

Byrne, Keith
Carroll, Dara

✔

Chambers Ireland

Folamh

Clooney, Elizabeth

✔

Folamh

Colgan, Jim
Drudy, P.J.
Dunne, Olivia

✔
✔

Eglington, Aileen

✔

Fennell, Gráinne

✔

Fennessey, Bernard

✔

Gallagher, Matt
Grace, Sheila

✔
✔

Graydon, Geraldine
Hagin Meade, Lyn

✔

s

Arna ceapadh
Iúil 2020

Hoey, Gillian

✔

Hogan, Orla

✔

s

Jacob, Reji Chacko

Arna cheapadh
Deireadh
Fómhair 2020

Joseph, Thomas
Kavanagh, Brian

✔
✔

Kelly, Frances

✔

McAree, Diarmuid
McCabe, Caroline
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✔

Moore, Aaron

✔

Mulcahy, Dan

✔

s

Mulleady, Julie

Arna cheapadh
Márta 2020

Neill, Pat
Ngadi, Pierrot

✔
✔

Nolan, John

✔

s

O’Connor, Oisín

Deireadh le
Comhaltas
Nollaig 2020

O’Farrell, Gerard

✔

O’Mahoney, Cynthia

✔

O’Neill, Sean
O’Toole, John
Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP)

✔
✔
Folamh

Reynolds, Maoilíosa
Scott-Lennon, Mark

CBS Iompair agus Mara

Meehan, Brid

CBS Pleanála agus
Rannpháirteachais

CBS Tithíochta

CBS Comhshaoil agus
Gníomhaithe ar son na
hAeráide

An CBS um Fhorbairt
Gheilleagrach &
Fiontraíocht

CBS Pobail, Cultúir
agus Folláine

Ionadaithe Earnála

✔
✔

Sullivan, Clare
Sultan, Fardus

✔

Walsh, Michael
Young, John

✔
✔
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Tinreamh Comhairleoirí ag Cruinnithe in 2020
Líon Iomlán
Cruinnithe

Líon Cruinnithe
ar Freastalaíodh
orthu

%

Ahmed Kazi

51

49

96%

Baker Marie

51

51

100%

Blain Emma

46

35

76%

Brennan Shay

54

47

87%

Carroll MacNeill Jennifer

3

0

0%

Clarke Michael

49

49

100%

Colgan Anne

56

53

95%

Devlin Cormac

3

3

100%

Dockrell Maurice

21

14

67%

Donnelly Deirdre

53

47

89%

Dowling Eva Elizabeth

49

43

88%

Dunne Daniel

50

48

96%

Fanning Martha

24

24

100%

Fayne Mary

51

49

96%

Feeney Kate

52

43

83%

Fleming Michael

46

39

85%

Gildea Jim

51

51

100%

Grainger Anna

51

48

94%

Hall Lorraine

48

44

92%

Halpin Melisa

50

41

82%

Hanafin Mary

53

52

98%

Kennedy John

49

43

88%

Kingston Deirdre

23

14

61%

Kinsella Patricia

1

1

100%

Kivlehan Tom Junior

45

45

100%

Lewis Hugh

45

38

84%

McCarthy Lettie

50

47

94%

McGovern Lynsey

43

24

56%

McLoughlin Sean

49

46

94%

McNamara Frank

41

39

95%

Ainm an Chomhairleora
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Líon Iomlán
Cruinnithe

Líon Cruinnithe
ar Freastalaíodh
orthu

%

Moylan Justin

45

45

100%

Murphy Tom

50

33

66%

Ní Fhloinn Deirdre

37

29

78%

O’Brien Peter

54

54

100%

O’Callaghan Denis

53

53

100%

O’Connell Juliet

46

42

91%

O’Connell Maeve

51

47

92%

O’Connor Oisin

1

1

100%

Ó’ Faoláin Séafra

55

55

100%

O’Leary Jim

55

50

91%

Power Una

49

47

96%

Quinn Dave

45

45

100%

Saul Barry

53

52

98%

Smyth Carrie

47

47

100%

Smith Donal

52

49

94%

Smyth Ossian

3

2

67%

Ward Barry

15

10

67%

Ainm an Chomhairleora
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Comhdhálacha/Seisiúin Oiliúna ar
Freastalaíodh orthu le linn 2020
Dáta

28 Eanáir 2020

Comhdhálacha/Seisiúin Oiliúna ar
Freastalaíodh orthu le linn 2020
Pleanáil don Fhás le hInstitiúid Pleanála na
hÉireann: na bealaí inar féidir leis an dlús
ardcháilíochta pobail a fheabhsú

Comhdháil
nó Cúrsa
Oiliúna

Suíomh

Líon
daoine
a bhí
i láthair

Oiliúint

Baile Átha Cliath

1

Oiliúint

An Cabhán agus
Port Láirge

4

Oiliúint

An Muileann gCearr

4

Oiliúint

Ar ceal

4

Red Cow Moran Hotel 22 Bóthair an Náis,
an Sionnach agus na Géanna BÁC 22 YX80
13/15 Feabhra 2020
(Athraíodh an dáta ón
29 Eanáir)

25 Eanáir 2020

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG)
- Oiliúint Oifig an Rialaitheora Pleanála
la haghaidh Comhaltaí Tofa
An Próiseas le Plean a Dhéanamh
AILG, RGCS Modúl 1 maidir le Feidhmiú agus
Impleachtaí RGCS
Mullingar Park Hotel

12 agus 13 Márta 2020
(ar ceal)

Seimineár Oiliúna Earraigh LAMA Sligo
Park Hotel

4 agus 5 Márta 2020

Oiliúint Bhliantúil AILG Longford Arms Hotel

Oiliúint

An Longfort

4

15 Meán Fómhair 2020

Comhdháil Dhomhanda, Páiste sa Chathair,
Baile Átha Cliath

Comhdháil

Oiliúint Pleanála Ar
Líne

1

Pleanáil Ar Líne OPR/AILG

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna

7

AILG, Tuarascáil ó Sara Moorhead

Oiliúint

Clayton White, Loch
Garman, Óstán
Carrickdale, Dún
Dealgan, Horse &
Jockey, Co. Thiobraid
Árann, Sligo Park
Hotel, Sligeach,
Midlands Park
Hotel, Co. Laoise,
Rochestown Park
Hotel, Co. Chorcaí

8

Pleanáil Ar Líne OPR/AILG

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna

7

Oiliúint IPI, Seimineár Gréasáin, Riachtanais
Tithíochta: Measúnú agus Éileamh

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna Ar Líne
(curtha siar)

1

23 Deireadh Fómhair 2020

AILG, Forbairt an Dréachtphlean a Mheas
agus a Chur i gCrích

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna

9

27 Samhain 2020

AILG, an Plean Forbartha agus an Próiseas
Bainistíochta Forbartha

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna

7

Ionduchtú AILG le haghaidh
Comhaltaí Comhthofa

Oiliúint

Seimineár Gréasáin
Oiliúna

1

24th Iúil 2020

25 agus 30 Iúil 2020
agus an 6, 8, 11 agus
13 Lúnasa 2020

18 Meán Fómhair 2020

13 Samhain 2020

4 Nollaig 2020
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Tuairiscálacha na gCoistí um Beartais
Straitéiseacha
An Coiste um Beartais Straitéiseacha um
Fhorbairt Pobail, Cultúr agus an tAosú

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir
le Tithíocht

Bhí 3 chruinniú ar siúl in 2020. Seo a leanas achoimre ar na
ceisteanna a pléadh:

Bhí 3 chruinniú ar siúl in 2020.

•

Freagairt Ghlao Pobail dlr ar Ghéarchéim Sláinte Poiblí
Covid-19,

•

An t-eolas is deireanaí maidir le Forbairt Pobail agus
Ionchuimsiú Sóisialta,

•

Leabharlanna, na hEalaíona agus an Cultúr agus an Líonra
Rannpháirtíochta Pobail,

•

Dréachtphlean dlr maidir le Leanaí agus Daoine Óga
2020-2023,

•

Plean Oidhreachta Contae dlr 2021-2025 agus;

•

Straitéis Aoisbháúil dlr 2021-2026.

An Ciste um Beartais Straitéiseacha um
Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontraíocht
4 chruinniú in 2020. Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna
a pléadh:
• Ról agus feidhm atá ag an Aonad Forbartha Geilleagraí
a bhfuil acmhainní nua curtha ar fáil dó
• Gníomhaíochtaí san Oifig Fiontair Áitiúil, go háirithe mar
fhreagairt ar Covid-19
• Eolas nua ar phleananna le haghaidh Cláir Thurasóireachta
ar fud an Chontae
• Cuir i láthair faoi Infheistíocht Dhíreach Eachtrach,
Comhfhorbairt Áite, Scileanna Réigiúnacha Bhaile Átha Cliath
agus Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath

An Coiste um Beartais Straitéiseacha um
Chomhshaol, an tAthrú Aeráide & Fuinneamh
Bhí 4 chruinniú ar siúl in 2020.
Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna a pléadh:
•

Gníomhú ar son na haeráide, Bainistíocht Fuinnimh,

•

Idirghabhálacha sa ríocht phoiblí a bhaineann le Covid-19,

•

Taisteal Gníomhach,

•

Téamh Ceantair,

•

An tSeirbhís Dóiteáin,

•

Crainn agus Foraoiseacht Uirbeach agus Plean Gníomhaithe
Dramhaíola le haghaidh geilleagar ciorclach.

Bliain ghnóthach a bhí ann in 2020 don Choiste Beartais
Straitéisigh maidir le Tithíocht. Bhí cruinnithe ar siúl ar líne, mar
athrú, de dheasca shrianta Covid-19. Le linn trí chruinniú, rinne
an Coiste na réimsí beartais seo a leanas a mheas:
•

Scéim Leithdháiltí – bunaíodh foghrúpa agus rinneadh
athbhreithniú agus athmheas ar an scéim, cuireadh
dréachtscéim chun cinn,

•

Ráiteas Beartais maidir le Roghanna Tithíochta dár bPobal
atá ag Aosú,

•

Obair an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, curtha i láthair ag
Bainisteoir an Líonra.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir
le Pleanáil agus Rannpháirtíocht Saoránach
Bhí 4 chruinniú ar siúl in 2020. Breithníodh na hábhair bheartais
seo a leanas:
•

Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae

•

Athbhreithniú ar Rannpháirtíocht Saoránach

•

Athbhreithniú ar an doiciméad ó Oifig an Rialaitheora
Pleanála dar teideal ‘Communications Toolkit for Increasing
Public Engagement in Local Authority Development Plans’

•

Athbhreithniú/uasdátú ar an Straitéis Chumarsáide

•

Rinne Aibhlín McCrann éascaíocht ar cheardlann
le haghaidh chomhaltaí an CBS maidir leis an
Rannpháirtíocht Saoránach

Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair
agus Mara
Bhí 4 chruinniú ar siúl in 2020.
Rinneadh na ceisteanna seo a leanas a mheas:
•

Treoirlínte maidir le rothaíocht agus bus chun na scoile

•

Beartas maidir le coisíocht/coisithe leochaileacha

•

Cur i láthair faoi bheartas maidir le rothair a fhágtar tréigthe

•

Beartas maidir leis na slite a ndéanfar cothabháil ar líonra
rotharbhealaí agus glasbhealaí san am atá le teacht

•

Athbhreithniú ar chriosanna páirceála íoca atá cheana ann

•

Cur i láthair ón Údarás Náisiúnta Iompair faoi BusConnects

•

Cur i láthair faoin tSoghluaisteacht Ghníomhach
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24
€450.94
€83.08
€0.00

€82.50
€44.04
€48.40

€82.31
€28.87

€0.00
€901.84
€166.16
€153.15
€180.91
€164.97
€88.08
€96.80
€206.66
€229.14
€164.59
€57.73
€181.39
€164.59
€130.15

Cllr Blain Emma (Mobile & BB June 19 - Oct 20)

Cllr Brennan Shay

Deputy Carroll MacNeill Jennifer *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*

Cllr Clarke Michael

Cllr Colgan Anne

Deputy Devlin Cormac *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*

Cllr Dockrell Maurice *Co-Option July 2020 to Replace Senator Barry Ward*

Cllr Donnelly Deirdre

Cllr Dowling Eva Elizabeth

Cllr Dunne Daniel

Cllr Fanning Martha *Co-Option to replace Deirdre Kingston July 2020*

Cllr Fayne Mary

Cllr Feeney Kate

Cllr Fleming Michael

€0.00

€82.31

€0.00

€164.59

Cllr Kennedy John

€38.74

Cllr Kinsella Patricia *Co-Option to replace Lynsey McGovern December 2020*

€77.47

Cllr Hanafin Mary

€89.03

€0.00

€178.04

Cllr Halpin Melisa

€134.61

€0.00

€274.66

Cllr Hall Lorraine

€102.61

€0.00

€65.10

€82.31

€90.70

€107.53

€103.33

€90.48

Former Cllr Kingston Deirdre *Resignation June 2020*

€102.61

Cllr Grainger Anna

Allowance for three months in 2020*

Cllr Gildea Jim *Cllr Gildea opted to receive a reduce rate of Travel, Subs & Fixed
€0.00

€0.00

€172.21

Cllr Baker Marie

Bailey John Dec’d, (Estate of)

€86.11

€116.65

Cllr Ahmed Kazi

€64.67

Total
Mobile

Councillors

Mobile Paid
by Council

Payments to Councillors in 2020

€0.00

€0.00

€82.28

€38.73

€89.01

€140.05

€0.00

€0.00

€65.05

€82.28

€90.69

€28.86

€82.28

€121.62

€103.33

€48.40

€44.04

€82.47

€90.43

€0.00

€83.08

€450.92

€0.00

€86.10

€64.62

Mobile
Paid by
Councillor

€48.39

€441.65

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€483.85

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€483.85

€109.19

€1,000.00

€1,000.00

€109.19

€1,000.00

€1,000.00

€0.00

€1,000.00

€1,000.00

(LG 01-2018
& 07-2017)

Area
Committee
Allowance

€856.74

€7,659.40

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€8,766.24

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€8,446.16

€1,887.79

€17,445.72

€17,445.72

€1,887.79

€17,445.72

€17,445.72

€0.00

€17,445.72

€17,445.72

(LG 06 - 2020)

Salary

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€4,059.18

€0.00

€0.00

€0.00

€545.98

€5,000.04

€4,059.17

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€5,000.04

€0.00

SPC Chair

€532.30

€2,346.26

€6,387.60

€6,409.73

€6,387.60

€6,387.60

€6,387.60

€5,739.95

€6,387.60

€3,847.08

€6,387.60

€3,193.80

€6,387.60

€6,387.60

€3,847.68

€3,120.04

€420.15

€6,387.60

€6,387.60

€0.00

€6,310.93

€6,281.59

€0.00

€6,387.60

€6,387.60

(LG 04 - 2019)

Travel &
Subsistence

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€1,481.62

€0.00

€0.00

€0.00

€450.00

€1,481.62

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Vouched
Expenses
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€0.00
€0.00

Cllr O’Connell Maeve

Cllr O’Connor Oisín * Co-Option to Replace Deirdre Ni Fhloinn December 2020*

€341.29

€541.33
€7,633.13

Senator Ward Barry *Elected to the Seanad Éireann April 2020*

Total Expenditure 2020 on Elected Members Expenses

Tá seans ann go mbeidh na figiúirí neamhréireach mar gheall ar shlánú.

€2,284.17

€200.04

€19.22

€82.28

€93.96

€82.98

€63.92

€63.92

€65.32

€65.10

€0.00

€0.00

€63.92

€82.28

€95.47

€61.30

€137.77

€68.57

€57.49

€65.55

€65.83

€118.07

€93.12

€65.74

€0.00

€0.00

€82.28

€38.73

€89.01

€39,301.91

€249.99

€109.19

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€48.39

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

€833.30

€1,000.00

€850.54

€850.54

€1,000.00

€833.30

€1,000.00

€1,000.00

€850.54

€48.39

€441.65

€1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

Billí Móibíleacha 2020: De réir Chiorclán L04/2019, íocfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin as leathchuid den bhille don fhón póca a bheidh ag gach Comhairleoir suas le €600.00 ar
a mhéad in aghaidh na bliana. An Comhairleoir a íocfaidh an t-iarmhéid, e.g. más €1,500.00 bille
iomlán an Chomhairleora,. íocfaidh an Chomhairle €600.00 agus íocfaidh an Comhairleoir atá
i gceist an t-iarmhéid den bhille de €900.00. Bhain 48 Comhairleoir tairbhe as fóin mhóibíleacha
a chuir an Chomhairle ar fáil; Tá fóin mhóibíleacha a roghnaigh an Chomhairle ag 40 Comhairleoir.
Baintear leath den Bhille móibíleach d'íocaíochtaí cruinnithe na gComhairleoirí. Tá Comhairleoir
amháin ann atá le soláthraí difriúil agus a chuireann a bhille féin isteach (tá duine amháin atá imithe
ón gComhairle) agus íocfaidh an Chomhairle suas le €50.00 ar a mhéad. Tá triúr Comhairleoirí ann
nach ndearna éileamh ar Speansais Mhóibíleacha ná Leathanbhanda sa tréimhse [R1 -> R4]

€3,819.77

€19.22

€128.62

Deputy Smyth Ossian *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*

for two months in 2020*

€82.41

€93.99

€82.98

€63.97

€63.97

€65.37

€65.15

€63.97

€82.30

€95.49

€164.79

Cllr Smith Donal *Cllr Smith opted not to receive his Travel, Subs & Fixed Allowance

€187.96

€127.89

Cllr O’Connell Juliet

Cllr Smyth Carrie

€164.59

Cllr O’Callaghan Denis

€165.96

€0.00

€190.96

Cllr O’Brien Peter

Cllr Saul Barry

€0.00

€112.63

Former Cllr Ní Fhlionn Deirdre *Resignation Oct 2020*

€116.04

€61.33

€259.30

Cllr Murphy Tom

Cllr Quinn Dave

€129.65

€137.14

Cllr Moylan Justin *Co-Option Feb 2020 to replace Deputy Cormac Devlin*

€127.89

€68.58

€115.03

Cllr McNamara Frank *Co-Option Feb 2020 to replace Jennifer Carroll McNeill TD*

Cllr Power Una

€57.54

€131.14

Cllr McLoughlin Sean

€130.69

€65.59

€164.59

Former Cllr McGovern Lynsey *Resigned December 2020*

Cllr O’Leary Jim

€82.30

€236.16

Cllr McCarthy Lettie

€130.25

€118.09

€186.27

Cllr Lewis Hugh

Cllr Ó’ Faoláin Séafra

€65.77

€131.51

Cllr Kivlehan Jnr, Tom *Co-Option Feb 2020 to replace Deputy Ossian Smyth*
€93.15

€0.00

€0.00

Cllr Kinsella Patricia *Co-Option to replace Lynsey McGovern December 2020*

€82.31
€0.00

€164.59

Cllr Kennedy John

€38.74

€0.00

€77.47

Cllr Hanafin Mary

€89.03

Former Cllr Kingston Deirdre *Resignation June 2020*

€178.04

Cllr Halpin Melisa

An figiúr comhlán
a thugtar, roimh aon
asbhaintí

€687,321.81

€4,339.74

€1887.79

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€856.74

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€14,494.72

€17,445.72

€14,846.70

€14,846.70

€17,445.54

€15,970.22

€17,445.72

€17,445.72

€14,846.70

€856.74

€7,659.40

€17,445.72

€17,445.72

€17,445.72

€29,210.47

€0.00

€545.98

€5,000.04

€5,000.04

€5,000.04

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€232,343.00

€1,192.78

€697.50

€3,629.72

€6,387.60

€3,847.68

€6,387.60

€6,387.60

€3,847.68

€3,875.74

€532.30

€6,387.60

€6,387.60

€6,387.60

€6,426.34

€5,425.60

€6,099.07

€3,738.70

€5,855.30

€6,387.60

€5,130.18

€6,387.60

€6,387.60

€5,855.30

€532.30

€2,346.26

€6,387.60

€6,409.73

€6,387.60

€21,237.20

€423.32

€0.00

€1,058.30

€365.88

€6,481.62

€0.00

€0.00

€5,000

€1,482.62

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€1,530.60

€0.00

€1,481.62

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00
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€0.00
€258.91

€0.00
€0.00
€518.33

Cllr Baker Marie

Bailey John Dec’d, (Estate of)

€660.58
€1,460.08
€153.24

€0.00
€243.92
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00

Cllr Clarke Michael

Cllr Colgan Anne

Deputy Devlin Cormac *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*

Cllr Dockrell Maurice *Co-Option July 2020 to Replace Senator Barry Ward*

Cllr Donnelly Deirdre

Cllr Dowling Eva Elizabeth

€0.00
€0.00

Cllr Feeney Kate

Cllr Fleming Michael

€0.00
€0.00

€0.00
€365.88
€0.00
€0.00
€0.00

Cllr Halpin Melisa

Cllr Hanafin Mary

Cllr Kennedy John

Former Cllr Kingston Deirdre *Resignation June 2020*

Cllr Kinsella Patricia *Co-Option to replace Lynsey McGovern December 2020*

€0.00

€105.41

€0.00

€0.00

€518.33

Cllr Hall Lorraine

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Cllr Grainger Anna

Allowance for three months in 2020*

€0.00

€0.00

Cllr Fayne Mary

Cllr Gildea Jim *Cllr Gildea opted to receive a reduce rate of Travel, Subs & Fixed

€0.00

€0.00

Cllr Fanning Martha *Co-Option to replace Deirdre Kingston July 2020*
€420.28

€0.00

€0.00

€0.00

€335.39

Cllr Dunne Daniel

€0.00

€0.00

Deputy Carroll MacNeill Jennifer *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*
€608.46

€0.00

€0.00

Cllr Brennan Shay

Cllr Blain Emma (Mobile & BB June 19 - Oct 20)

€0.00

€182.94

Cllr Ahmed Kazi

€255.32

Broadband

Councillors

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€388.82

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€388.82

€0.00

€0.00

€99.96

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Estimated Amount
Conferences/
due to Councillors for
Training/
Conferences/Training/
Seminar
Seminars

Payments to Councillors in 2020

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€2,575.78

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€12,878.88

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

(LG 04 -2018)

Cathaoirleach’s Allowance/
Leas Cathaoirleachs
Allowance
Gratuity

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€51,384.72

€0.00

€0.00

(LG 17-2014)

€1,437.43

€10,447.31

€24,751.04

€25,288.01

€24,744.31

€25,211.60

€24,833.32

€24,572.63

€24,768.27

€24,080.96

€25,162.91

€12,415.03

€29,145.61

€25,161.71

€22,636.29

€12,174.89

€4,379.15

€30,755.35

€29,410.52

€1,996.98

€37,552.45

€25,955.47

€51,384.72

€29,747.26

€25,206.96

Total
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€0.00
€0.00

€0.00
€0.00
€0.00
€0.00

Former Cllr Kingston Deirdre *Resignation June 2020*

Cllr Kinsella Patricia *Co-Option to replace Lynsey McGovern December 2020*

Cllr Kivlehan Jnr, Tom *Co-Option Feb 2020 to replace Deputy Ossian Smyth*

Cllr Lewis Hugh

€0.00
€0.00
€0.00
€0.00

€0.00
€0.00

€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00

Cllr McNamara Frank *Co-Option Feb 2020 to replace Jennifer Carroll McNeill TD*

Cllr Moylan Justin *Co-Option Feb 2020 to replace Deputy Cormac Devlin*

Cllr Murphy Tom

Former Cllr Ní Fhlionn Deirdre *Resignation Oct 2020*

Cllr O’Brien Peter

Cllr O’Callaghan Denis

Cllr O’Connell Juliet

Cllr O’Connell Maeve

Cllr O’Connor Oisín * Co-Option to Replace Deirdre Ni Fhloinn December 2020*

Cllr Ó’ Faoláin Séafra

Cllr O’Leary Jim

Cllr Power Una

Cllr Quinn Dave

Cllr Saul Barry

€388.82

€365.88
€3,085.37

Senator Ward Barry *Elected to the Seanad Éireann April 2020*

Total Expenditure 2020 on Elected Members Expenses

Tá seans ann go mbeidh na figiúirí neamhréireach mar gheall ar shlánú.

€1,264.56

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Na comhlachtaí formheasta AILG/LAMA/IPI is mó a chuireann oiliúint
ar fáil, nó oiliúint inmheánach a bhíonn ann. Íoctar táillí oiliúna / táillí
comhdhála go díreach leis an eagraíocht oiliúna, etc. Níor thug aon
duine de na Comhaltaí Tofa faoi aon taisteal thar lear in 2020

€4,865.59

€0.00

€0.00

Deputy Smyth Ossian *Elected to Dáil Éireann 9th Feb 2020*

Allowance for two months in 2020*

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

Cllr Smith Donal *Cllr Smith opted not to receive his Travel, Subs & Fixed

€260.29

€0.00

€0.00

Cllr McLoughlin Sean

Cllr Smyth Carrie

€0.00

€0.00

Former Cllr McGovern Lynsey *Resigned December 2020*

€0.00

€554.49

€0.00

€0.00

€294.41

Cllr McCarthy Lettie

€0.00

€0.00

Cllr Kennedy John

€105.41

€365.88

Cllr Hanafin Mary

€0.00

€0.00

Cllr Halpin Melisa

€35,876.88

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€17,018.52

€0.00

€3,403.70

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€51,384.72

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€0.00

€1,103,607.35

€7,160.57

€3,221.24

€23,051.46

€30,365.57

€33,692.08

€24,769.40

€41,787.92

€27,228.08

€27,142.68

€1,437.43

€24,833.32

€24,769.40

€24,751.04

€24,776.59

€22,222.92

€24,407.02

€20,848.99

€21,495.05

€24,767.59

€21,867.87

€25,563.95

€24,740.20

€21,486.80

€1,437.43

€10,447.31

€24,751.04

€25,288.01

€24,744.31

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020

27

Gnóthaí
Corparáideacha
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Leantóirí ar na Meáin
Shóisialta

Leantóirí ar FACEBOOK 12% 41,066
Leantóirí ar TWITTER 11% 44,401
Leantóirí ar INSTAGRAM 78% 11,124

Os cionn

152,000

Imeacht Teagmhála ó Chustaiméirí

sa Mhol Sibhialta

Rinneadh

167 166,360

Iarratas Saorála
Faisnéise a
Phróiseáil

Toghthóir ar Chlár
na nToghthóirí

Seoladh

dlrMeetingPoint,
an córas nua le cruinnithe a bhainistiú

Recite

me

1,111

3.3M

dlrcoco.ie

Seoladh uirlis inrochtaineachta ar
dlrevents.ie, dlrlibraries.ie agus dlrcoco.ie

BALL FOIRNE
SAN IOMLÁN

87
3.78%

EARCAÍODH
BALL FOIRNE NUA

céatadán na mball foirne
a d’fhógair go bhfuil siad
faoi mhíchumas
30

AMHARCADH AR
BHREIS AGUS
LEATHANACH AR
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Gnóthaí Corparáideacha
Is é an ról atá ag an Roinn Gnóthaí Corparáideacha seirbhís tacaíochta éifeachtach éifeachtúil
a thabhairt don Chathaoirleach, do na Comhaltaí Tofa agus don bhainistíocht shinsearach.
Tá an roinn freagrach fosta as seirbhísí cumarsáide agus seirbhísí ginearálta a sholáthar
don phobal. Déanann an roinn na nithe seo a leanas a riar: cruinnithe ar fad na Comhairle,
tiomsú Chlár na dToghthóirí, ullmhúchán thuarascálacha reachtúla na Comhairle, Sláinte
agus Sábháilteacht, Cosaint Sonraí, Saoráil Faisnéise, an Soláthar Corparáideach, Rialachas,
Acmhainní Daonna agus Comhpháirtíocht san Ionad Oibre. Tá an Teicneolaíocht Faisnéise
ag tacú leis na seirbhísí ar fad, a chinntíonn go mbíonn an dea-chleachtas agus bearta
éifeachtúlachta ann agus seirbhísí á soláthar do na Comhairleoirí agus don phobal.
Áirítear leis na seirbhísí sin:

Tá seachtar comhaltaí ar an gCoiste Iniúchta, is é sin triúr
comhaltaí tofa agus ceathrar ionadaithe seachtracha.

•

Oifig an Chathaoirligh

•

An Coiste Iniúchóireachta

•

Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí sa Mhol Cathartha

Cuireadh an Coiste Iniúchóireachta reatha le chéile i ndiaidh na
dToghchán Áitiúil i mí na Bealtaine, 2019. Bhí athrú amháin ann
i measc na gcomhaltaí tofa le linn 2020.

•

An Oifig Cumarsáide

Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Iniúchóireachta in 2020.

•

Bainistíocht Eastát Corparáideach agus Saoráidí

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Cruinnithe na Comhairle

•

•

Oifig Dhún Droma agus Clár na dToghthóirí

Rinneadh an Tuarascáil ar Ghníomhaíocht an Choiste
Iniúchóireachta le haghaidh 2019 agus Clár Oibre 2020 an
Choiste Iniúchóireachta a fhaomhadh,

•

Saoráil Faisnéise

•

•

RGCS

•

Sláinte agus Sábháilteacht

Faomhadh Cairt na hIniúchóireachta Inmheánaí, an Plean
Bliantúil Iniúchóireachta, Plean Straitéiseach Iniúchóireachta
2020-23 agus an Tuarascáil Bhliantúil ar 2020,

•

Acmhainní Daonna

•

•

Teicneolaíocht Faisnéise agus Tionscnaimh Dhigiteacha

Rinneadh tuarascálacha ón Iniúchóireacht Inmheánach
a mheas agus fuarthas nuashonruithe rialta ar
ghníomhaíochtaí ón Iniúchóireacht Inmheánach,

•

Iniúchadh Inmheánach

•

•

Scéim Gaeilge

•

Soláthar

Freastalaíodh ar chuir i láthair maidir leis na topaicí
seo: Soláthar, an TF agus Cibearshlándáil, RGCS, Plean
Corparáideach 2020-24, an Cód Caiteachais Phoiblí,
Tuarascáil Táscairí Feidhmíochta an Choimisiúin Náisiúnta
Maoirseachta agus Iniúchóireachta 2018,

•

Nochtuithe Cosanta

•

•

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre

Rinneadh Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2019 a mheas;
rinneadh Tuarascáil an Iniúchóra Rialtais Áitiúil ar Chuntais
2019 a mheas agus comhaontaíodh Tuarascáil alt 60.

Oifig an Chathaoirligh
Cuireann Gnóthaí Corparáideacha tacaíocht iomlán ar fáil don
Chathaoirleach agus don oifig, lena n-áirítear:
•

Comhairle maidir le prótacal agus bainistíocht imeachtaí

•

Dialann agus coinní an Chathaoirligh a bhainistiú

•

Cuirí a eisiúint agus a bhainistiú

•

Ríomhphoist agus comhfhreagras a fhreagairt

•

Óráidí a ullmhú

•

Preasráitis a eisiúint i ndiaidh imeachtaí

Coiste Iniúchta
Is Coiste reachtúil den Chomhairle é an Coiste Iniúchta arna
ceapadh de bhun alt 59 den Acht um Athchóiriú Rialtais
Áitiúil, 2014.

Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí sa
Mhol Cathartha
Is é an Mol Cathartha ár Lárionad um Sheirbhís do Chustaiméirí
agus tá sé d'aidhm aige leibhéal ár seirbhíse do chustaiméirí
a fheabhsú trí phointe teagmhála inrochtana amháin a chur
ar fáil maidir le riachtanais ár gcustaiméirí. Seoltar gach
cainéal cumarsáide tríd an Mol, lena n-áirítear ceisteanna ar
an teileafón, ar ríomhphost agus ar líne, earraí poist agus ár
gcuntar poiblí. Leis sin, déantar comhsheasmhacht a chinntiú
sa chaoi a mbítear ag plé le custaiméirí agus cuirtear ar ár
gcumas gach fiosrú a rianú ar fud na heagraíochta, a fhágann
gur féidir le custaiméirí an t-eolas is déanaí a fháil maidir lena
bhfiosruithe. Sa Mhol Cathartha, déantar gach aighneacht
ó Ionadaithe Tofa a thaifeadadh agus a rianú chomh maith.
Saoráid iomlán inrochtana atá sa Mhol Cathartha agus tá cuntair
níos ísle, suíocháin le haghaidh custaiméirí agus closchóras lúibe
ionduchtúcháin ann. Tá bothanna féinfhreastail ann a chuireann
ar a gcumas do chustaiméirí rochtain a dhéanamh ar ár seirbhísí
go neamhspleách agus bíonn tacaíocht ar fáil dóibh más gá.
31
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Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rinneadh teagmháil le custaiméirí breis agus 152,000 uair

•

Freagraíodh 111,035 glaoch teileafóin

•

Seoladh 36,785 freagra ar ríomhphost

•

Rinneadh 2,091 earra poist chláraithe a thaifeadadh

•

Pléadh le 2,374 ceist ó dhaoine i láthair ag an gcuntar

An Oifig Cumarsáide
Déanann an Oifig Cumarsáide maoirseacht ar chumarsáid
chorparáideach agus inmheánach don Chomhairle. Tá an Oifig
freagrach as na nithe seo a leanas: an chumarsáid go léir, idir
inmheánach agus seachtrach, caidreamh poiblí, bainistíocht
géarchéime. Tá an oifig freagrach chomh maith as margaíocht
thar ceann dlr a bhaineann leis na seirbhísí, gníomhaíochtaí agus
imeachtaí ar fad atá ag an gComhairle a chuirtear ar fáil agus
a chuirtear chun cinn ar mhaithe le saoránaigh agus lucht gnó.

San Aonad Bainistíochta Eastát, tugtar le chéile trí phríomhroinn
seirbhíse chun dul i ngleic leis na ceisteanna sin:
•

Bainistíocht Réadmhaoine,

•

Bainistíocht Saoráidí,

•

Bainistíocht Conarthaí.

Tá struchtúr lárnach bainistíochta agus treoir choiteann á gcur ar
fáil do na Ranna sin agus, dá bhrí sin, cuirtear ar ár gcumas dúinn
spriocanna agus straitéisí coiteanna a fhorbairt atá ag teacht le
Pleananna Corparáideacha agus Soláthair Seirbhíse na Comhairle.
1.

Fóram Eastát Corparáideach a fhorbairt le hathbhreithniú
míosúil tras-rannach a dhéanamh ar idirbhearta a bhaineann
le réadmhaoin, mar shampla Diúscairtí, Éadálacha, Orduithe
Ceannaigh Éigeantaigh agus Litreacha Toilithe.

2.

Clár Lárnach Sócmhainní Réadmhaoine a fhorbairt chun
tailte, foirgnimh eastát go léir na Comhairle a ionchorprú.

3.

Léarscáileanna Réadmhaoine dlr a aistriú ón seanchóras
PIR chuig Ardán GIS sa dóigh is gur feidhmchlár sorochtana
a bheidh ann dár ranna.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Freagraíodh gach ceist ó na meáin áitiúla, náisiúnta agus
idirnáisiúnta - 184

4.

A chinntiú go ndéantar Clár na Sócmhainní Seasta a nuashonrú
agus go dtagann sé leis an gClár Lárnach Réadmhaoine.

•

Eisíodh Preasráitis – 62

5.

•

Rinneadh gníomhaíochtaí agus imeachtaí na Comhairle
a chur chun cinn agus a bhainistiú.

Bhíothas ag obair le CCMA/LGMA chun bunachar sonraí
fóirsteanach a aimsiú chun monatóireacht agus bainistíocht
a dhéanamh go lárnach ar ár bhFoirgnimh Chorparáideacha
agus ar Phunann níos leithne Eastát & Réadmhaoine dlr.

•

Foilsíodh cúig eagrán de dlr Times

6.

•

Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2019

•

Foilsíodh Buiséad Bliantúil 2021 dlr

Straitéis Spáis Chorparáidigh a fhorbairt dár bhfoirgnimh
atá in úsáid agus nach bhfuil in úsáid, lena chinntiú go
bhfuil an úsáid a bhainimid as ár spás á huasmhéadú.

•

Rinneadh cuntais meán sóisialta dlr a bhainistiú, a chuir
uirlis an-fhreagrúil ar fáil don Chomhairle le haghaidh
cumarsáid isteach agus amach. Seo a leanas líon na
leantóirí a bhí ag cuntais meán sóisialta dlr:

7.

Beartas Covid-19 a fhorbairt ionas gur féidir le baill foirne
filleadh ar an obair go sábháilte, sa dóigh is go mbeidh spás
sábháilte corparáideach oifige ann dár mbaill foirne nuair
a thógfar na srianta.

•

Tháinig méadú 12% ar líon na leantóirí ar Facebook go 41,066.

8.

•

Tháinig méadú 11% ar líon na leantóirí ar Twitter go 44,401.

Ranna na Bainistíochta Conarthaí agus Saoráidí a leathnú
chun creataí a chruthú a bheidh in ann tacú lenár bhFoirgnimh
Chorparáideacha agus cothabháil a dhéanamh orthu.

•

Tháinig méadú 78% ar líon na leantóirí ar Instagram go 11,124.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Rinneadh iarratais ón Ombudsman a chomhordú – 16

•

•

Cuireadh Scéim Gaeilge na Comhairle i bhfeidhm de bhun
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

•

Rinneadh suíomh gréasáin corparáideach agus imeachtaí
na Comhairle a bhainistiú. Amharcadh ar na leathanaigh
ar an suíomh gréasáin corparáideach 3,331,861 uair
in 2020. Bhí 777,250 cuairteoir ar an suíomh gréasáin
corparáideach in 2020.

Bunaíodh fóram náisiúnta inar féidir le hÚdaráis Áitiúla
athbhreithniú agus plé a dhéanamh ar cheisteanna
a bhaineann le réadmhaoin chomh maith le tacaíocht a lorg
ó CCMA agus ón nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais
Áitiúil le haghaidh bunachar sonraí náisiúnta bainistíochta
réadmhaoine.

•

Bunaíodh foireann freagartha Covid-19 lena chinntiú go raibh
baill foirne agus foirgnimh chorparáideacha Chomhairle
Contae dlr sábháilte agus comhlíontach i rith na bliana.

•

Tógadh struchtúir sa dóigh is gur féidir Bainistíocht Saoráidí,
Conartha agus Réadmhaoine a lárú.

•

Rinneadh an tionscadal athchóirithe tílithe a bhainistiú in
Ionad Fóillíochta Shruthán na Cluana.

•

Bhíothas ag obair lenár Ranna Airgeadais agus Árachais
lena chinntiú go ndéantar ár gClár Sócmhainní Seasta
a athbhreithniú agus a nuashonrú go bliantúil.

•

Próiseas ceistneora réamhcháiliúcháin leis na Creataí
Bainistíochta Saoráidí a ath-thairiscint i dtaca le seirbhísí
cothabhála a chur ar fáil i réadmhaoin ar fud phunann
na comhairle.

•

Obair a rinneadh leis an bhFócasghrúpa Tithíochta
chun díriú ar láithreáin a bheadh maith don fhorbairt
straitéiseach tithíochta.

•

Citizenspace dlr - tugadh cuireadh don phobal páirt a ghlacadh
in 24 Comhairliúchán ar Mhol Comhairliúcháin ar líne dlr.

•

Lá na Tvuíteanna – D'eisigh an Chomhairle 69 tvuít ar
an 1 Iúil, Lá na Tvuíteanna. Bhí an haischlib chéanna,
#YourCouncilDay, in úsáid sna tvuíteanna go léir agus
cruthaíodh 168,000 taispeáint ar an lá.

Eastáit Chorparáideacha
Ceapadh Oifigeach Sinsearach Eastát in Aibreán 2019 agus
ina dhiaidh sin bunaíodh an Roinn Eastát Corparáideach chun
tús a chur leis an bpróiseas chun bainistíocht agus cothabháil
Phunann Réadmhaoine na Comhairle a lárú. San am atá thart,
rinne níos mó ná roinn amháin réadmhaoin de chuid na comhairle
a bhainistiú. Ba bheag téama lárnach a bhí ann, má bhí ceann ar
bith ann, agus ba bheag comhoibriú a bhí ann idir na ranna.
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•

Obair a rinneadh lenár mbainisteoirí foirgnimh agus le
comhghleacaithe ar an bhFoireann Bainistíochta Fuinnimh
chun athdheimhniú Chaighdeán Fuinnimh ISO50001
a bhaint amach.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rinneadh freagairt na comhairle ar Covid-19 agus clár
sábháilteachta foirgneamh na comhairle a bhainistiú,

•

Mar chuid den fhoireann bainistíochta fuinnimh, rinneadh
obair le go mbainfí amach athdheimhniú chaighdeán
fuinnimh ISO50001 do Halla an Chontae,

•

Oibreacha athchóirithe ar Theach Ballygowan,

•

Rinneadh obair lenár Roinn TF chun cuidiú le baill foirne
ionad oibre a shocrú go mbeidís ábalta obair a dhéanamh
ón mbaile fad a mhairfeadh paindéim Covid-19,

•

Rinneadh obair lenár Roinn Pobail chun cuidiú leo Líne
Chabhrach Ghlao an Phobail a chur ar bun ionas go mbeadh
daoine leochaileacha ábalta teacht ar earraí a bheadh de
dhíth orthu fad a mhairfeadh Covid-19,

•

Oibreacha athchóirithe ar Linn Snámha Shruthán na Cluana,

•

Oibreacha athchóirithe ar Amharclann an Phailliúin.

Bainistíocht Saoráidí
Tá Rannóg na Bainistíochta Saoráidí faoi chúram na nEastát
Corparáideach anois agus tá dhá rannóg ar leith inti. Tá an
rannóg bainistíochta saoráidí inmheánach ag plé le cúram
a dhéanamh de Halla an Chontae, Cearnóg an Chuain, Lóiste
an Chuain, Oifig Dhún Droma, Teach Carnegie agus Teach
Ballygowan. Tá an rannóg bainistíochta saoráidí sheachtrach/
sheachfhoinsithe ag plé le cúram a dhéanamh de thart ar
25 foirgneamh éagsúil: Leabharlanna, Ionaid Phobail, Ionaid
Fóillíochta, Iostaí Cathrach agus Foirgnimh Chathartha.
Áirítear leis an obair a dhéanann an Rannóg Bainistíochta
Saoráidí seirbhísí riaracháin agus cothabhála mar seo a leanas:
•

Cothabháil foirgnimh ar oifigí corparáideacha agus
tíos ginearálta

•

Próiseas Ceannaigh / Soláthair / Tairisceana – tá moll mór
airgid á sábháil ag an gComhairle ar an ábhar go bhfuil
conarthaí na hOifige um Sholáthar Rialtais á n-úsáid le
haghaidh nithe áirithe amhail Slándáil, Glanadh ar Conradh,
Stáiseanóireacht, Leictreachas agus Gás, agus Creataí GNPB
á n-úsáid le haghaidh Seirbhísí Móibíleacha agus Líne Seasta.

Cruinnithe na Comhairle
Tá 40 Comhalta Tofa ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin (Comhairleoirí Contae). Déanann na Comhaltaí Tofa
ionadaíocht ar na Toghlimistéir Áitiúla seo a leanas:
•

An Charraig Dhubh

•

Dún Droma

•

Dún Laoghaire

•

Gleann Cuilinn-Áth an Ghainimh

•

Cill Iníon Léinín-Seanchill
Stigh Lorgan

•

Seirbhísí glantacháin, seirbhísí slándála, seirbhísí ceaintín,
diúscairt dramhaíola agus athchúrsáil a bhainistiú

•

Feasacht maidir le hídiú agus úsáid fuinnimh

•

Bainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí (CRM) a úsáid
agus conarthaí á mbainistiú

•

Deasc Póirtéara

•

•

Córas Teileafón agus Fóin Phóca Chorparáideacha a bhainistiú.

•

An t-ionad a shocrú le haghaidh imeachtaí i Halla an Chontae

•

Hallaí a ligean ar cíos/Searmanais Shibhialta

Déanann an Rannóg Rúnaíochta bainistíocht ar chruinnithe
Toscaireachta agus ar chruinnithe na ngrúpaí seo a leanas: an
Chomhairle, Coiste Ceantair Dhún Droma agus Dhún Laoghaire,
an Grúpa Beartais Chorparáidigh, an Coiste Eagraíochta,
Nósanna Imeachta agus Prótacail.
I nDeireadh Fómhair 2020 tugadh isteach córas nua,
dlrMeetingPoint, le cruinnithe Chomhairle Contae Dhún LaoghaireRáth an Dúin a bhainistiú. Fágann an córas gur féidir teacht go
furasta ar an eolas atá de dhíth orainn, nuair atá an t-eolas sin de
dhíth, agus beidh Cruinnithe na Comhairle níos éifeachtúla dá
bharr. Rachaidh sé sin chun tairbhe do Chomhairleoirí, baill foirne
agus custaiméirí. Is féidir dlrMeetingPoint a chomhroinnt taobh
istigh den earnáil Rialtais Áitiúil.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Glacadh na bearta seo a leanas i gcomhréir leis na bearta sláinte
poiblí le linn Phaindéim Covid-19:
•

Reáchtáladh Cruinnithe na Comhairle Contae in áit nua,
an Teirminéal Farantóireachta i nDún Laoghaire, ionas go
mbeadh na Comhaltaí Tofa in ann a bheith i láthair agus iad
ag cloí leis na riachtanais maidir le scaradh fisiciúil,

•

Reáchtáladh Cruinnithe ó Chian in 2020 do na Coistí
Ceantair, don Choiste Eagraíochta, Nósanna Imeachta agus
Prótacail, do na Coistí um Beartais Straitéiseacha agus don
Ghrúpa Beartais Chorparáidigh.

Forbraíodh agus tugadh isteach Córas nua le Cruinnithe
na Comhairle a riar dar teideal dlrMeetingPoint, ar féidir
é a chomhroinnt leis an earnáil Rialtais Áitiúil.
Sa phictiúr, tá an Comhairleoir Úna Power, Cathaoirleach ar Chomhairle Contae
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Brat Mórtais an Phobail LADTA+ á ardú aici
i Halla an Chontae. Sonraí an ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh Photography.

Rinneadh cruinnithe na Comhairle Contae, cruinnithe Buiséid
agus cruinnithe Speisialta de chuid na Comhairle a bheoshruthú
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agus a chur i gcartlann in 2020 – Cruinnithe faoin bPlean
Forbartha san áireamh.

VOTE?

ARE YOU REGISTERED
TO

In 2020, bhí na cruinnithe seo a leanas ag an gComhairle:
Cruinnithe na Comhairle Contae (lena n-áirítear an Cruinniú
Bliantúil, Cruinnithe Speisialta de chuid na Comhairle don
Phlean Forbartha agus an Cruinniú Buiséid): 13*

Draft Register of Electors for
2021 - 2022 is now being
prepared.

*Reáchtáladh dhá chruinniú faoin bPlean Forbartha thar
thréimhse seacht lá
Coiste Ceantair Dhún Droma: 17

It will be published on
1st November 2020
and made available for
inspection online at

Coiste Ceantair Dhún Laoghaire: 17
Coistí um Beartais Straitéiseacha: 22
An Comhchoiste Póilíneachta: 2
An Coiste Eagraíochta, Nósanna Imeachta agus Prótacail: 4

www.voter.ie

Grúpa Beartais Chorparáidigh: 7
Toscaireachtaí: 9
Check the register www.voter.ie
www.dlrcoco.ie or tel:01-2054880

Saoráil Faisnéise
San Aonad Saorála Faisnéise (FOI), tá an tOifigeach um Shaoráil
Faisnéise (Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach) agus triúr ball
foirne riaracháin. Is é an tAonad i dtosach a phléann le gach
Iarratas um Shaoráil Faisnéise, um Rochtain ar Fhaisnéis faoin
gComhshaol agus um Rochtain ar Shonraí.

Cruinniú Cinn Bliana Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
i bhFoirgneamh an Teirminéil Farantóireachta, Meitheamh 2020. Sonraí an
ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh Photography.

Oifig Dhún Droma
Chuir Oifig Dhún Droma seirbhís ardcháilíochta ar fáil, a d’fhág
gurbh fhéidir príomhsheirbhísí a chur ar fáil, mar shampla
iarratais nua ar phleanáil a chur isteach, cíosanna tithíochta a íoc
agus tionscadail innealtóireachta a thaispeáint, scéimeanna
bóithre nua san áireamh. Is iomaí seirbhís de chuid na Comhairle
atá ar fáil in Oifig Dhún Droma mar sin. Baineann 10 mbunscoil
leas as scéim na mbéilí scoile i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

In 2020, rinneadh 167 Iarratas um Shaoráil Faisnéise (FOI),
6 Iarratas um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE) agus
15 Iarratas um Rochtain ar Shonraí (DAR) don Chomhairle. I mí an
Mhárta, cuireadh córas i bhfeidhm ionas go mbeadh rian iomlán
iniúchta ann chun iarratais maidir leis an tsaoráil faisnéise
a rianú agus a bhainistiú. Fágann an córas rianaithe go ndéantar
gach iarratas faoin tsaoráil faisnéise a phróiseáil go gasta agus go
héifeachtúil agus go mbítear ag cloí le rialacháin an rialtais.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Staitisticí maidir le Saoráil Faisnéise le haghaidh 2020
Líon iomlán na nIarratas Saorála Faisnéise
a próiseáladh

167

Pearsanta

26

Neamhphearsanta

141

Measctha

0

Iarratais a Ceadaíodh

47

Iarratais a Ceadaíodh i bPáirt

69

Iarratais ar Diúltaíodh Dóibh

49

Iarratais a Aistríodh

3

Iarratais a Aistarraingíodh

5

Iarratais a Láimhseáladh Taobh Amuigh de FOI

1

Clár na dToghthóirí

Athbhreithnithe Inmheánacha a Rinneadh

9

Tháinig Clár na dToghthóirí 2020-2021 i bhfeidhm ar an 15 Feabhra
2020. Bhí 166,360 toghthóir ar an gClár deiridh. Bhí 7,652 duine
san iomlán ar Chlár Forlíontach Fheabhra 2020 don Toghchán chun
na Dála. Foilsíodh Dréachtchlár 2021-2022 ar an 1 Samhain 2020.
165,665 toghthóir ar an iomlán a bhí air.

Achomhairc don Choimisinéir Faisnéise

1

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Reáchtáladh na Cruinnithe seo a leanas in oifig Dhún Droma
in 2020.
•

Ranna eile: 16

•

Ranna Tithíochta: 9

•

Seisiúin eolais don phobal: 1

Reáchtáladh Cruinnithe Choiste Ceantair Dhún Droma go cianda
mar gheall ar na srianta a bhí ag baint le Covid-19.

34

Foinsí na nIarratas a Fuarthas
Daoine den Phobal

122

Iriseoirí
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Gnólachtaí/Grúpaí Leasa

10

Oireachtas/Daoine den Phobal

3

Baill Foirne

1

Cliaint

0

Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí
In 2020, thug Gníomhaire Dlí na Comhairle, sa cháil atá aige
mar Oifigeach Cosanta Sonraí, faoi obair a dhéanamh le Clár
Comhlíonta Sonraí 2020 na Comhairle a chur i bhfeidhm. Rinne
sé é sin in éineacht leis an Stiúrthóir Seirbhís Corparáideacha,
le Cosantóirí na Comhairle don Rialachán Ginearálta maidir le
Cosaint Sonraí agus le baill foirne sa Roinn Seirbhísí Dlí agus sa
Roinn Seirbhísí Corparáideacha. Cuireadh an obair sin chun cinn
i gCreat na Comhairle maidir leis an Rialachas Sonraí. Tá Foireann
Chlár Príobháideachta na Comhairle mar chuid den chreat sin.
Chuaigh an tOifigeach Cosanta Sonraí agus a fhoireann i mbun
plé leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí maidir le haon teagmháil
riachtanach a bheadh ann leis an gCoimisiún faoi mar a éilítear de
bhun an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Cuireann
an tOifigeach Cosanta Sonraí agus a fhoireann comhairle agus
tacaíocht ar fáil don Chomhairle i dtaca leis an Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí. Ghlac an Chomhairle le Beartas maidir le
Cosaint Sonraí agus Beartas TCI don eagraíocht ar fad.

Sláinte agus Sábháilteacht
Tá an chomhairle i gcónaí dúthrachtach faoi thimpeallacht oibre
shlán shláintiúil a bhunú agus a choinneáil ar bun. Dá bharr sin,
tá feidhm inmheánach athbhreithnithe agus chomhairleach ag
Oifig na Sláinte Corparáidí agus na Sábháilteachta i gComhairle
dlr. Mar chuid den fheidhm sin, cuirtear comhairle ar fáil don
Phríomhoifigeach, don bhainistíocht shinsearach agus do
Ranna gaolmhara maidir le sábháilteacht agus sláinte ceirde
a bhainistiú sa Chomhairle.
Bhí a lán dúshlán ann in 2020 ó thaobh tabhairt go sábháilte
faoi fheidhmeanna na Comhairle de mar gheall ar phaindéim
Sars-Cov-2 (Covid-19). Rinneadh an Córas Bainistíochta
Sábháilteachta a chur i bhfeidhm, a athbhreithniú agus a leasú
i rith an ama mar ba ghá i gcomhréir leis na caighdeáin ab
iomchuí agus le comhairle na sláinte poiblí.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

D’fhág 70 duine an Chomhairle agus tháinig 87 duine nua
isteach chun na foirne. Tugadh ardú céime do 50 ball foirne
go hinmheánach. Fógraíodh 23 comórtas earcaíochta agus
chuir 899 duine isteach orthu. Cuireadh 554 duine faoi
agallamh agus cuireadh 326 iarratasóir ar phainéil. Bhí
1111 ball foirne sa Chomhairle ag deireadh 2020.

•

Tugadh 44 cúrsa foghlama agus forbartha agus cuireadh
oiliúint ar 352 ball foirne. Tugadh tacaíocht do 48 ball foirne tús
a chur le cúrsaí breisoideachais mar chuid den Scéim Cúnaimh.

•

Earcaíodh Oifigeach Folláine Foirne nua a chuir tús le Seirbhís
Folláine Foirne Chomhairle Contae dlr, seirbhís atá tiomanta
do sheirbhís sláinte agus folláine réamhghníomhach a chur
ar fáil do na baill foirne ar fad. Fuarthas seirbhísí ó Sheirbhís
Cúnaimh Fostaithe neamhspleách agus tá seirbhís á cur ar
fáil ag Spectrum Life do bhaill foirne 24 uair an chloig, 7 lá sa
tseachtain, 365 lá sa bhliain. Cuireadh an tseirbhís sin ar fáil
ar bhonn níos leithne do na hIonadaithe Tofa in 2020 de réir
mar a tháinig tuilleadh brú ar dhaoine de dheasca Covid-19.

•

Cuireadh tús leis an obair ar Straitéis Acmhainní Daonna
2021 – 2025. Is iad na cuspóirí corparáideacha atá i bPlean
Corparáideach 2020 – 2024 a dhéanfaidh an straitéis
sin a mhúnlú, mar aon le haiseolas ó na príomhchliaint
atá againn, anailís ar an tseirbhís reatha i gcomhthéacs
athruithe straitéiseacha níos leithne agus athruithe
oibriúcháin atá ar bun mar gheall ar Covid-19.

•

Lean Rannóg na nAcmhainní Daonna ar aghaidh le beartais na
Comhairle a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, lena gcuirtear
chun cinn timpeallacht oibre shláintiúil chothrom thacúil.
San Acht um Míchumas, 2005, tá sprioc ann gur daoine faoi
mhíchumas a bheadh in 3% d’fhostaithe ar a laghad. Baineadh
níos mó ná sin amach in 2020 agus 3.78% de na baill foirne
a chuir in iúl go bhfuil siad faoi mhíchumas.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Tionscnaimh
Dhigiteacha
Seo a leanas ról Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise:
•

An nuálaíocht a bhaineann leis an TF a spreagadh agus a éascú,

•

Socruithe a dhéanamh le seirbhísí nua TF a thabhairt
isteach go héifeachtach mar chuid de thionscadail,

Acmhainní Daonna

•

Bíonn Rannóg na nAcmhainní Daonna ag plé le forálacha
reachtacha fostaíochta a riar, agus leis na beartais, nósanna
imeachta agus scéimeanna a nglacann an bhainistíocht leo a riar.

Socruithe a dhéanamh leis na seirbhísí TF atá ann cheana
féin ar fud na Comhairle a sholáthar go hiontaofa,

•

Páirt a ghlacadh i dtionscadail agus tionscnaimh náisiúnta
TF agus tacú leo,

Tá an Rannóg freagrach fosta as Earcaíocht, Foghlaim agus Forbairt
Foirne, Bainistíocht Ama agus Tinrimh, Aoisliúntas, Rannpháirtíocht
Éifeachtach Fostaithe, an tSeirbhís Folláine Foirne a chur ar fáil agus
tacaíocht a chur ar fáil d’fheidhm an phárolla san eagraíocht.
In ainneoin na ndúshlán a bhí ann mar gheall ar Covid-19 le linn
2020, bhí Clár Earcaíochta ag na hAcmhainní Daonna i rith an
ama. Ar líne ba mhó a cuireadh ar fáil an tseirbhís. Tugadh isteach
ionduchtú ar líne agus baineadh úsáid as roghanna éagsúla ar líne
le fáilte a chur roimh bhaill nua foirne agus iad a chur ar an eolas
faoin eagraíocht.
Bhí dúshláin ann go speisialta don Chlár Foghlama agus Forbartha
mar gheall ar Covid-19. Cuireadh an-chuid cúrsaí siar i bhfianaise
na srianta ar an bhfoghlaim ar an láthair a chur ar fáil. D'éirigh le
himeachtaí Foghlama agus Forbartha a chur ar líne nuair ab fhéidir.
Chuaigh an Fheidhm maidir le hAm agus Tinreamh in oiriúint
do na dúshláin a bhí ann. Táthar fós ag déanamh éascaíocht ar
phróisis athraithe oibre, mar shampla am solúbtha atá ar fionraí,
cianobair agus patrúin athraithe oibre.

Tá an creat ITIL glactha chuige féin ag an Rannóg TF chun
an dea-chleachtas agus an éifeachtúlacht a chinntiú agus
seirbhisí a chuirtear ar fáil cheana féin á soláthar. Úsáidtear
modheolaíocht bainistíochta riosca (PMM) lena chinntiú go
ndéantar conarthaí a bhainistiú agus go ndéantar tionscadail
a ailíniú le Plean Corparáideach agus Plean Bliantúil Soláthair
Seirbhísí na Comhairle agus lena chinntiú go gcuirtear tionscadail
i gcrích ar bhealach tráthúil agus cost-éifeachtúil.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Réitigh deasc freastail TF 3,849 glaoch ar an iomlán go sásúil.
Méadú 26% atá ansin i gcomparáid leis an mbliain roimhe.

•

Rinneadh 600 ríomhaire glúine a sholáthar, a shuiteáil
agus a leathadh amach le cur ar a gcumas do bhaill foirne
cianobair a dhéanamh le linn dhianghlasáil COVID-19
i gcomhréir le beartas cianoibre na Comhairle

•

Tugadh isteach Priontáil Gan Tadhall in 2020 mar fhreagairt
ar na rialacháin sábháilteachta a bhaineann le Covid-19.
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•

Cuireadh réiteach feabhsaithe cianoibre i bhfeidhm faoi
choinne baill foirne (AnyConnect).

•

Rinneadh uirlisí nua comhoibrithe foirne amhail MS Teams
a leathadh amach.

•

Cuireadh dhá Thuarascáil Seiceála chuimsitheach i gcrích,
mar a éilítear de chun an Chóid Caiteachais Phoiblí, agus
cuireadh i láthair iad don Choiste Iniúchóireachta

•

Rinneadh Cairt na hIniúchóireachta Inmheánaí a nuashonrú

•

Foilsíodh agus seoladh straitéis TF dlr 2020 – 2024,
Partnering Progress

•

D’ullmhaigh an Iniúchóireacht Inmheánach Plean
Straitéiseach Iniúchóireachta le haghaidh 2020-2023

•

Cuireadh i gcrích tionscadal uasghrádaithe ar an Líonra
Achair Fhairsing (WAN) a fhágfaidh go mbeidh nascacht
níos gasta mar aon le níos lú iomarcaíochta ann.

•

Glacadh páirt i gcruinnithe a bhí ar siúl ag an Líonra
Réigiúnach don Iniúchóireacht Inmheánach le haghaidh
Rialtas Áitiúil a reáchtáladh go fíorúil ar Microsoft Teams

•

Cuireadh dlrDocs i bhfeidhm ar bhonn céimneach (córas
bainistíochta doiciméad agus taifead fiontair atá bunaithe
ar SharePoint ar líne) ar fud na heagraíochta.

•

Glacadh páirt i gcúig cinn de chruinnithe de chuid an Choiste
Iniúchóireachta a reáchtáladh go fíorúil ar Microsoft Teams

•

•

Cuireadh córas nua i bhfeidhm le haghaidh cruinnithe de
chuid na comhairle.

Cuireadh feabhsuithe i bhfeidhm ar fheidhmiúlacht
tuairiscithe Viclarity, is é sin an córas iniúchóireachta agus
bainistíochta riosca

•

Cuireadh córais TF i bhfeidhm chun tacú leis an Deontas
Atosaithe, le Glao an Phobail agus le tionscnaimh cliceáil
agus bailigh na Leabharlann.

•

Rinneadh an seasamh slándála a neartú, e.g. baineadh úsáid
níos mó as MFA, rinneadh uasghrádú ar an bhfeidhmchlár
scagtha inneachair gréasáin agus ar na córais scagtha
ríomhphoist, cuireadh beartas feabhsaithe pasfhocail
i bhfeidhm, cuireadh MetaCompliance i bhfeidhm leis an
bhfeasacht a dhíriú ar an gCibearshlándáil, rinneadh an
feidhmchlár le haghaidh theastas slándála SSL a uasghrádú
agus tugadh isteach feidhmchláir agus consóil éagsúla a d’fhág
go raibh níos mó monatóireachta ann ar chúrsaí slándála.

Tugadh tús áite do nithe éagsúla in 2021, lena n-áirítear: ríomhairí
glúine a chur ar fáil ar fud na heagraíochta chun cur ar a gcumas
do dhaoine a bheith ag obair go cianda, dlrDOCS a chur i bhfeidhm
ar bhonn céimneach, punann shuíomhanna gréasáin Drupal atá
againn a athfhorbairt, comhéadain níos fearr don phobal agus don
fhoireann a chur ar fáil inár gcóras CRM agus seirbhísí ar dlr Link,
inlíon na foirne, a fheabhsú. Anuas air sin, beidh TF ag obair leis
na ranna Pleanála, Tithíochta agus Leabharlainne leis an líne córas
gnó TF atá acu a uasghrádú nó a athsholáthar.

Iniúchadh Inmheánach
Is é is ról don Iniúchóireacht Inmheánach ráthaíocht neamhspleách
a thabhairt do Bhainistíocht agus Coiste Iniúchóireachta na Comhairle
go bhfuil próisis na heagraíochta i gcúrsaí rialachais, bainistíochta
riosca agus rialaithe inmheánaigh ag feidhmiú go héifeachtach.
Agus a ról á chomhlíonadh ag an Iniúchóireacht Inmheánach,
déantar sásúlacht rialuithe inmheánaigh na Comhairle a scrúdú
agus a mheas, chomh maith le tuairisciú a dhéanamh orthu.
Tá sé sin mar chuidiú don Chomhairle seirbhísí a chur ar fáil ar
bhealach éifeachtúil éifeachtach eacnamúil agus i gcomhréir le
riachtanais dlí.
Sa Phlean Bliantúil Iniúchta Inmheánaigh, arna cheadú ag an
gCoiste Iniúchta, tá clár iniúchóireachtaí a dhéantar le linn na
bliana. Cuirtear torthaí agus moltaí gach iniútha faoi bhráid na
Foirne Bainistíochta agus an Choiste Iniúchta.
Baineann an Iniúchóireacht Inmheánach feidhm as córas iniúchta
agus bainistíochta riosca ViClarity le monatóireacht a dhéanamh
ar fheidhmiú moltaí ó thuarascálacha iniúchta.
Cuireann an Rannóg tacaíocht ar fáil don Choiste Iniúchta fosta
lena dhualgais a chomhlíonadh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•
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Cuireadh cúig Thuarascáil i gcrích maidir leis an Iniúchóireacht
Inmheánach, a cuireadh i láthair don Choiste Iniúchóireachta

An Ghaeilge
Tá uirlis inrochtana teanga ar shuíomh gréasáin na Comhairle,
a cuireadh leis in 2020, leis an suíomh gréasáin ar fad a aistriú
go Gaeilge.
Fuarthas ceithre aighneacht ón gCoimisinéir Teanga.
Rinneadh socrú chun go n-aistreofaí gach eagrán digiteach de
dlr Times ina iomláine.
Seachtain na Gaeilge 2020
Shocraigh Leabharlanna dlr seisiúin scéalaíochta éagsúla as
Gaeilge le Seachtain na Gaeilge 2020 a cheiliúradh. Mar chuid de
na himeachtaí sin, bhí seisiúin ann le baill foirne na leabharlainne
i Leabharlann i nGráinseach an Déin agus le Sadhbh Devlin,
Scríbhneoir Cónaithe dlr, a thug cuairt ar chraobhacha éagsúla le
sleachta a léamh as a leabhar Bí ag spraoi liom.
Scríbhneoir Cónaithe dlr 2019-20
Le linn na tréimhse a chaith sí mar scríbhneoir cónaithe, bhí
Sadhbh Devlin mar óstach i gClub Leabhar na in dlr LexIcon,
d’fhoilsigh sí iris dhátheangach gach trí mhí agus thug sí
cuairt ar na leabharlanna ar fad chun imeachtaí leabhar agus
ceardaíochta as Gaeilge a óstáil.
Cuireadh ar a cumas obair a dhéanamh ar a leabhar pictiúr as
Gaeilge, Geansaí Ottó, de thairbhe go raibh sí ina scríbhneoir
cónaithe in LexIcon dlr. D’fhoilsigh Futa Fata an leabhar i Meán
Fómhair 2020. Féach thíos eolas faoi thionscnamh gaolmhar de
chuid dlr, Scéal Trail.
Imeachtaí rialta Gaeilge ar chláir na Leabharlann
•

Grúpa Spraoi do theaghlaigh – imeachtaí míosúla in dlr
LexIcon (Eanáir-Márta 2020)

•

Ciorcal comhrá le haghaidh daoine fásta – cruinnithe gach
seachtain i Leabharlann Stigh Lorgan (Eanáir-Márta 2020)

•

Clubanna Gaeilge – cruinnithe gach seachtain i Leabharlann
Ghráinseach an Déin agus Lexicon dlr (Eanáir-Márta 2020)

•

Club leabhar na nÓg – Club míosúil leabhar le haghaidh
páistí in Lexicon dlr (Eanáir-Márta 2020)

I gcomhréir le treoirlínte an Rialtais, b’éigean do Leabharlanna
dlr druidim don phobal ón 12 Márta 2020 ar aghaidh agus
rinneamar ár gclár a sceidealú ar líne den chéad uair.
In Aibreán 2020, chuireamar tús le seisiúin scéalaíochta laethúla
a chur ar fáil do pháistí ar Facebook. Mar chuid de sin, bhí seisiún
as Gaeilge ann gach Déardaoin.
Rinneamar imeachtaí ar líne as Gaeilge a sceidealú le linn 2020,
seisiúin cheardaíochta agus scéalaíochta ar YouTube nó ar
leathanach Facebook Leabharlanna dlr san áireamh.
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Ar an ábhar go raibh na leabharlanna druidte, cheannaíomar
teidil bhreise as Gaeilge ar féidir iad a íoslódáil dár n-ardáin
ríomhleabhar Overdrive agus Borrowbox.

Tionscnamh Scéal Trail dlr
Ní rabhamar ábalta Geansaí Ottó a sheoladh go hoifigiúil mar
gheall ar shrianta Covid-19 a bhí fós i bhfeidhm, is é sin an
leabhar pictiúr Gaeilge le Sadhbh Devlin a scríobh sí agus í mar
scríbhneoir cónaithe in LexIcon dlr.
Mar chuid d’Fhéile Leabhar Páistí a bhí ann i nDeireadh Fómhair
2020, d’fhógraíomar go rabhamar ag seoladh Scéal Trail dlr.
Tionscnamh úrnua spreagúil léitheoireachta taobh amuigh atá
ann, agus faigheann sé tacaíocht ó Chlár Éire Ildánach.
Is é is scéal trail nó siúlóid scéil ann ná leabhar pictiúr atá ar
taispeáint ar chláir, taobh amuigh, ar féidir leat é a leanúint
ó thús deireadh agus tú ag siúl le do theaghlach nó le cairde.
Roghnaíomar Geansaí Ottó mar an chéad leabhar don chéad
Scéal Trail. Is é an smaoineamh atá taobh thiar de ná an
léitheoireacht taobh amuigh a spreagadh,
an úsáid a bhaintear as leabhair a chur chun cinn taobh amuigh
de leabharlanna agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn do gach
léitheoir. Tá an chéad Scéal Trail de chuid Leabharlanna dlr suite
taobh amuigh de LexIcon dlr i nDún Laoghaire. Táthar i ndiaidh éirí
go geal leis ó thaobh a chur ar a gcumas do theaghlaigh leanúint
ar aghaidh ag léamh le chéile agus iad ag déanamh aclaíochta
sa teorainn 5km fad a mhair srianta Covid-19. Tá níos mó daoine
i ndiaidh suim a chur i leabhair pictiúr as Gaeilge dá bharr.

‘Scéal Trail’, tionscnamh spreagúil léitheoireachta nua le haghaidh gach aoise
sa ghairdín in aice le Leabharlann aitheanta LexIcon, Dún Laoghaire.
Sonraí an ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh Photography.

•

Soláthar comhoibríoch comhdhlúite a chur chun cinn ar fud
na Ranna agus go réigiúnach,

•

Monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas corparáideach
ar chonarthaí / soláthar de réir an tsoláthraí,

•

Páirt a ghlacadh i líonraí Náisiúnta agus Réigiúnacha Soláthair,

•

Tuairisciú ar Sholáthar dlr don Coiste Iniúchóireachta agus
don Rialtas Láir de réir mar is gá.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Freagraíodh 795 ceist a bhain le cúrsaí Soláthair

•

Cruthaíodh próiseas soláthair do bhaill foirne i dtreoirlínte dlr

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Ní dhearnadh aon Nochtadh Cosanta in 2020

Comhpháirtíocht an Ionaid Oibre
Reáchtáil an Coiste Comhpháirtíochta roinnt cruinnithe le linn
na bliana. Lean Grúpaí Gníomhaíochta Comhpháirtíochta le dul
chun cinn a dhéanamh ar roinnt cuspóirí/gníomhaíochtaí.
Áiríodh leis na himeachtaí & na scéimeanna:
•

Bhí an Comóradh Bliantúil Foirne ar siúl i Halla an Chontae
agus Baile Uí Ógáin. Cé nach raibh cead ag daoine atá
imithe ar scor freastal air i mbliana (Covid-19) rinneadh
forbairt ar leagan leictreonach a cuireadh ar fáil do dhaoine
atá imithe ar scor mar aon le baill foirne,

•

Tugadh faisnéis don Chomhpháirtíocht maidir leis an Áit
Iontach Oibre agus tugadh cuidiú leis an suirbhé foirne,

•

Fuarthas an t-eolas ba dheireanaí maidir leis an
gCoróinvíreas go rialta ón mBainistíocht Shinsearach,

•

Ainmníodh an tOifigeach Folláine nuacheaptha le bheith ar
an gCoiste Comhpháirtíochta,

•

Tugadh cuidiú le Fóram Cothabhála Tithíochta a bhunú,

•

Tugadh tacaíocht leanúnach do Chór Foirne dlr, a bhí ag
feidhmiú ar líne ar Zoom (Covid-19),

•

Cuireadh tús le Deá-scéalta na Seachtaine don fhoireann,

•

Tá grúpa Carthanais bunaithe ag an gCoiste
Comhpháirtíochta (HUG) a thug cúnamh airgid do chuid
mhór grúpaí le haghaidh a n-iarrachtaí i dtaca le Covid-19,

•

Tugadh tacaíocht do Líonra na bPinsinéirí, agus mar chuid de sin
tugadh cuairt láithreáin ar Choill na Silíní agus Páirc Mharlaí,

•

Bhí an Chomhpháirtíocht ag cuidiú go leanúnach leis an
Oifig Cumarsáide le córas nua sms/téacs do bhaill foirne
lonnaithe in iosta a thabhairt isteach,

•

Bhí an-rath ar Scéim Coigiltis na Nollag, cuireadh leis an
mballraíocht. €254,000 a sábháladh in 2019 agus €330,820
a sábháladh in 2020,

•

Tugadh tacaíocht leanúnach don oiliúint TF agus sna Meáin
Shóisialta i gcomhar le BSL,

•

Rinneadh an Grúpa Teagmhálaithe Ainmnithe don Dínit
agus Meas a athchruthú,

Soláthar
Is é an ról atá ag Aonad Soláthair dlr ná soláthar breisluacha
a chinntiú atá dírithe go straitéiseach agus a thacaíonn le seirbhísí
nuálaíochta, inbhuanaithe, cost-éifeachtúla agus ardchaighdeáin
a chur ar fáil, i gcomhréir le Plean Corparáideach dlr. Leis sin
a bhaint amach, tugtar tacaíocht dár rannóga ceannaigh agus
iad i mbun próisis soláthair a chur i bhfeidhm.
Tá an tAonad freagrach as na rudaí seo a leanas:
•

Monatóireacht a dhéanamh ar an soláthar corparáideach go léir,

•

Cabhrú le doiciméid soláthair a dhréachtú sula bhfoilsítear iad,

•

Bunachar na gConarthaí Corparáideacha agus an phíbline
a bhainistiú,

•

Foilsíodh Féilire Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin 2020,

•

Comhairle agus Tacaíocht a thabhairt don eagraíocht ar
gach réimse a bhaineann le cúrsaí Soláthair,

•

D’iarr an Oifig Comhpháirtíochta smaointe agus moltaí ar
Bhaill Foirne le linn na bliana.

•

Oiliúint a chur ar fáil dár bhfoirne ceannaigh, de réir mar is gá,
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Ailtireachta
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37.2%

Feabhas ar Éifeachtúlacht
Fuinnimh dlr

(níos fearr ná sprioc 33% na
hearnála poiblí le haghaidh 2020)

Tugadh cead pleanála
le haghaidh

Tithíocht

597

teach nua i
Seangánach, Seanchill

Cuireadh feabhas ar an
ríocht phoiblí ar an gCarraig
Dhubh, i nGlas Tuathail, i nDún
Droma agus i nDeilginis

Bealach Soghluaisteachta Cósta
Píosa nua

3.6km

de rotharbhealach
sealadach scartha
dhá threo

Scéimeanna leis an ríocht phoiblí a fheabhsúar

Ardán Haigh agus ar Shráid Sheoirse
Íochtarach, Dún Laoghaire.
Caomhnú
Tiomantas leanúnach i leith na hoidhreachta
ardchaighdeáin, lena n-áirítear gur suiteáladh
arís na soilse dín ar Leabharlann Carnegie,
Dún Laoghaire
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Seirbhísí Ailtireachta
Sa Roinn Ailtireachta, cuirtear seirbhísí ar fáil chun an caighdeán maireachtála a fheabhsú ar
mhaithe le gach duine sa Chontae, athbhreithniú straitéiseach san áireamh ar láithreacha
oiriúnacha don tithíocht, do chonláistí cathartha agus don fhorbairt uirbeach. Tugann na hAiltirí
tacaíocht do Ranna agus Rannóga eile, lena n-áirítear Bonneagar, Gnóthaí Corparáideacha,
Páirceanna, Pobal agus Leabharlanna, agus iad ag tabhairt faoi thionscadail tógála, faoin dearadh
uirbeach agus faoi thionscadail ríochta poiblí. Bíonn an Roinn ag plé go príomha leis an tógáil
a bhainistiú i gcás tionscadail tithíochta sóisialta, mar aon le hoiriúnú agus uasghrádú tithe.
Tá an Roinn freagrach chomh maith as a bheith ag plé le Struchtúir agus Áiteanna
Contúirteacha sa Chontae faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta).
Cuireann an Rannóg Caomhantais le Plean Forbartha an Chontae, chomh maith le comhairle
a thabhairt faoi iarratais phleanála a bhaineann le struchtúir agus tithe cosanta i Limistéar
Chaomhantais Ailtireachta. Tugann an rannóg deontais d’iarratasóirí rathúla faoi na
Scéimeanna Cistiúcháin le haghaidh Deontais Chaomhantais agus Struchtúir Stairiúla.
Roinn na nAiltirí a chuireann an clár fuinnimh chun cinn sa Chontae i réimsí éagsúla: Córas
Bainistíochta Fuinnimh ISO 50001, atá i bhfeidhm ar fud na corparáide, chomh maith le
Foireann Fuinnimh tras-ranna, a bhainistiú. An fheidhmíocht fuinnimh i bhfoirgnimh, flít
agus soilsiú poiblí na Comhairle a mhonatóiriú agus a fheabhsú. Teagmháil a dhéanamh le
páirtithe leasmhara agus Ranna Rialtais maidir le feabhsú fuinnimh agus deontais fuinnimh
le haghaidh foirgnimh agus tithe cónaithe atá tíosach ar fhuinneamh. Chuir an Roinn le
Dréachtphlean Forbartha an Chontae maidir le Fuinneamh agus Gníomhú ar son na hAeráide.
Tugann Ailtirí dlr tacaíocht don fhéile bhliantúil ailtireachta a reáchtálann Fondúireacht
Ailtireachta na hÉireann, Open House Dublin. Reáchtáiltear turais phoiblí, gníomhaíochtaí agus
imeachtaí saor in aisce leis an timpeallacht thógtha ardcháilíochta atá sa Chontae a chur chun
cinn agus le tuiscint níos fearr a spreagadh maidir le raon leathan na hailtireachta do gach aois.
Tithíocht
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tugadh cead pleanála d’fhorbraíocht 597 teach nua
i Seangánach, Contae Bhaile Átha Cliath. Rinneadh an
scéim a fhorbairt i gcomhar leis an nGníomhaireacht
Forbartha Talún. Dearadh an scéim chun go mbeadh ‘teach
éighníomhach’ ar caighdeán ísealfhuinnimh. Tá gnéithe
ann ionas gur fusa a bheith ag obair ón mbaile. Meastar go
gcuirfear tús leis an bhfoirgníocht ar an láithreán in 2021.

•

Leanadh ar aghaidh leis an obair ar an láithreán le haghaidh
21 teach do dhaoine breacaosta, seomra pobail san
áireamh, ar Ard an Átha Leathain, Baile an tSaoir.

•

Rinneadh uasghrádú ar shraith ocht dteach baile mhóir
i nGráinseach an Déin, agus ar ocht dteach fholmha chomh
maith, agus cuireadh síneadh leo, sa dóigh is go mbeidís
ag cloí leis na caighdeáin reatha a bhaineann leis an
rialachán tógála. Fágadh go raibh siad ar fáil lena ligean ar
cíos arís. Rinneadh forbairt ar dhearaí chun ceithre cinn de
na Teachíní Garda Cósta stairiúla i gCuan Dhún Laoghaire
a uasghrádú agus a chaomhnú lena ligean ar cíos arís mar
aonaid chónaithe dhá sheomra leapa.

•

Sa bhliain 2020, cuireadh chun cinn doiciméid tairisceana
le haghaidh 67 teach i gCúirt Bhaile Uí Ógáin. Fuarthas
tairiscintí le haghaidh 13 theach ar Chéide Bhaile na Creige,

Carraig Mhaighin, ina n-úsáidfear próiseas foirgníochta
soláthair sciobtha.
•

Le linn 2020, rinneadh dul chun cinn i gcás forbraíochtaí
inlíonta a dhearadh agus a fhorbairt ar fud an chontae, lena
n-áirítear dhá theach ceithre sheomra leapa i gCluain Sceach,
dhá árasán aon seomra leapa amháin agus, in Moyola, le
haghaidh ceithre aonad eile, chomh maith le 88 árasán i bPáirc
Lorcáin i Stigh Lorgan ar tugadh faomhadh Chuid 8 dóibh.

Tithíocht Chúirt Chnocán na Rós
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Tugadh moladh do Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin in dhá chatagóir i nGradaim Ailtireachta Institiúid Ríoga Ailtirí
na hÉireann 2020, a fógraíodh ar shuíomh gréasáin na hinstitiúide.
Tugadh Ardmholadh sa chatóir ‘Living’ (Cónaí) as ucht 44 teach nua
i gCúirt Chnocán na Rós, Dún Droma, arbh é sin an t-aitheantas ba
mhó a tugadh don ghrúpthithíocht i mbliana. Choimisiúnaigh Foras
Ailtireachta na hÉireann sraith scannán le haghaidh Open House
Dublin 2020. Mar chuid den tsraith sin, rinneadh scannán faoi Ailtirí
dlr i dtaca le Cúirt Chnocán na Rós.
Tugadh Moladh do dlr sa chatagóir Inbhuanaitheacht i nGradaim
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann as ucht 14 theach nua i gCéim
3, Teach Bhaile an Róistigh, an Naigín.
Bhuaigh SSE Airtricity sa chatagóir Fuinneamh i bhFoirgnimh
i nGradaim 2020 Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
as ucht na n-oibreacha doimhne iarfheistithe atá déanta ag an
gcuideachta i gCúirt Moyola, Baile an Teampaill, ar forbraíocht de
chuid Chomhairle Contae Dhún-Laoghaire-Ráth an Dúin í.

An Dearadh Uirbeach agus an Ríocht Phoiblí
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Mar chuid den athbheochan atá fós á cur i bhfeidhm i lár
Dhún Laoghaire, cuireadh suíochán nua agus spásanna glasa
fóillíochta ar fáil ar Shráid Sheoirse. Cuireadh uasghrádú
mór i gcrích sa cheantar thart ar LexIcon dlr ar Ardán Haigh.
Fágann sé sin go bhfuil naisc níos fearr ar fáil do choisithe
idir an cladach agus an phríomhshráid, rud atá ag teacht leis
na cuspóirí i bPlean Dhún Laoghaire don Struchtúr Uirbeach.
Leanadh ar aghaidh leis an obair ar Fholcadáin Dhún Laoghaire.
Bhí Roinn na nAiltirí chun tosaigh i bhFreagairt dlr ar Covid-19
a chur chun cinn ar an gCarraig Dhubh, i nDún Droma, i nGlas
Tuathail, i nDeilginis agus ar Bhealach Soghluaisteachta
an Chósta. Tháinig deiseanna móra as na tionscnaimh sin
ó thaobh soghluaisteacht ghníomhach de agus ó thaobh
taitneamh a bhaint as an ríocht phoiblí le linn na paindéime de.

•

Mar chliant, tugadh Moladh do dlr sa chatagóir Taighde de
chuid Institiúid Ríoga Ailtireachta na hÉireann as Súgradh
Cruthaitheach Chnoc na Raithní agus ailtirí ón bhFeirm
Ailtireachta ann.

•

Rinneadh feistiú nua ar Leabharlann Dheilginse agus, dá
bharr, beidh gníomhaíochtaí na leabharlainne níos feiceálaí
ag daoine a bheidh ag siúl thairsti ar Shráid an Chaisleáin.

Caomhnú na hOidhreachta Tógtha
Cuireann an Rannóg Caomhantais Cuid IV (Oidhreacht Thógtha)
ón Acht Pleanála agus Forbartha, 2000 i bhfeidhm, chomh maith
le comhairle a chur ar fáil don phobal agus gníomhairí maidir
le gach gné den Oidhreacht Thógtha. Tugann an fhoireann
tacaíocht i gcónaí don Roinn Pleanála, idir Bhainistíocht
Forbartha agus Phleanáil Chun Cinn.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh obair chaomhnaithe i gcrích ar dhá fhoirgneamh
de chuid Leabharlann Carnegie Dhún Laoghaire lena
chinntiú go mbeidh siad inmharthana san am atá le teacht.
Rinne ceardaithe sainoilte an laindéar gloine clúiteach ar
sheanfhoirgneamh Dhún Laoghaire a athchóiriú mar chuid
d’oibreacha ar an díon. Rinneadh díon Leabharlann Dhún
Droma a athchóiriú go cúramach agus tá tuilleadh obair
athchóirithe beartaithe le haghaidh 2021.

Foirgnimh Shibhialta
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Gradaim RIAI, Sráidbhaile Bhaile na Manach, Moladh,
Foirgnimh Chathartha is Fearr i Spás Poiblí.
Leabharlann agus Árasáin nua atá beartaithe do Pháirc Lorcáin, Stigh Lorgan

Rialú Forbartha:h
Iarratais
Phleanála (eolas
breise agus
tuarascálacha
cuideachta san
áireamh)

Dearbhuithe
Cuid 5

Dearbhuithe
Cuid 57

Seisiúin
chomhairliúcháin
réamh-phleanála

280

20

0

50

Dréachtphlean Forbartha an Chontae 2022-2028

Idirghabhálacha Covid-19 Ghlas Tuathail

42

Tá ról suntasach ag an gcaomhantas maidir le hathbhreithniú
a dhéanamh ar Phlean Forbartha an Chontae. Tá na nithe seo
a leanas mar chuid den obair atá déanta againn:
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•

Athbhreithniú Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta
Ailtireachta. Féachadh arís ar na taifid ar 224 láithreán , agus
rinneadh iad a nuashonrú, ó Chéim 1 agus 2 i Suirbhéireacht
Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta.

•

Ullmhaíodh Breithmheas ar Shaintréithe le haghaidh cúig
cinn de Limistéir Chaomhantais Ailtireachta

•

Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na codanna maidir
leis an Oidhreacht Thógtha agus Bainistíocht Forbartha sa
Ráiteas Scríofa; cuireadh Beartais agus Cuspóirí le chéile.

Deontais Chaomhantais

na heagraíochta a shásamh i gcónaí agus go ndéanann an
córas riachtanais ISO 50001:2018 a chomhlíonadh.
•

Cuireadh Measúnuithe Fuinnimh i gcrích i gceithre cinn de na
foirgnimh is mó ó thaobh Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh
de; Halla an Chontae, Cearnóg an Chuain, dlr LexIcon agus
Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin. An cuspóir taobh thiar de
na measúnuithe ná uasghrádú agus feabhsuithe fuinnimh
a mholadh. Rinne Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann na tuarascálacha a mhaoiniú i bpáirt.

•

Rinneadh an Conradh Feidhmíochta Fuinnimh le haghaidh trí
ionad fóillíochta in dlr a sholáthar, is iad sin Baile na Manach,
Sruthán na Cluana agus Baile Uí Lachnáin. Tá an conradh leis
an gcuideachta soláthair fuinnimh le síniú in 2021 agus tá
oibreacha uasghrádaithe fuinnimh le cur i gcrích.

Riaraimid Scéimeanna Deontais Caomhantais na Roinne Cultúir,
Oidhreachta & Gaeltachta thar ceann na Comhairle Contae.
An Scéim Infheistíochta um Oidhreacht Thógtha 2020 (BHIS) –
leithdháil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta €79,000.
Líon na
dtionscadal a fuair
maoiniú

Líon na gcistí
arna ngiaráil go
príobháideach a chaith
na hiarratasóirí

Líon na laethanta
fostaíochta a
cruthaíodh (1 lá = 8
n-uair an chloig)

9

€93,920.47

561

Ciste na Struchtúr Stairiúil 2020 (HSF) – bronnadh €30,000
ón Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta le haghaidh aon
tionscadal amháin.
Líon na dtionscadal
a fuair maoiniú

Líon na gcistí
arna ngiaráil go
príobháideach a chaith
na hiarratasóirí

Líon na laethanta
fostaíochta a
cruthaíodh (1 lá = 8
n-uair an chloig)

1

€34,494

132

Struchtúir Chontúirteacha
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Déanann Roinn na nAiltirí an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí
Sláintíochta) a chur i bhfeidhm i dtaca le Struchtúir &
Áiteanna Contúirteacha. Sa tábla thíos, déantar achoimre
ar chatagóirí na bhfoirgneamh contúirteach agus líon na
gcásanna a tuairiscíodh in 2020.
Foirgneamh contúirteach

8

Foirgneamh a d'fhéadfadh a bheith contúirteach

50

Foirgneamh nach bhfuil contúirteach

21

Iomlán

79

Fuaireamar maoiniú breise ón Aire Stáit um Oidhreacht agus
Athchóiriú Toghchán. Suim €70,000 le haghaidh dhá thionscadal
faoi Phacáiste Spreagthaí Jabanna 2020 a bhí ann.
Líon na
dtionscadal
a fuair maoiniú

Líon na gcistí
arna ngiaráil go
príobháideach a chaith
na hiarratasóirí

Líon na laethanta
fostaíochta a
cruthaíodh (1 lá = 8
n-uair an chloig)

2

€45,190

230

Maoiniú a fuarthas do na soilse ar an díon ar Leabharlann
Carnegie, Dún Laoghaire.

Bainistíocht Fuinnimh
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tháinig feabhas 37% ar fheidhmíocht fuinnimh Chomhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin bunaithe ar na sonraí
fuinnimh a bhí ann in 2019, i comparáid le bonnbhliain
2009. Ciallaíonn sé sin go bhfuil dlr i ndiaidh sprioc 2020
don earnáil phoiblí, is é sin 33% in éifeachtúlacht fuinnimh,
a shárú bliain chun tosaigh ar an spriocdháta. Tuairiscíodh an
méid sin i gCóras Monatóireachta agus Tuairiscithe Údarás
Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann. Ba é dlr an Comhairle
ab éifeachtaí ó thaobh feidhmíochta de i mBaile Átha Cliath.

•

I dtaca le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, tá sprioc dlr
maidir le laghdú ar astaíochtaí, is é sin 40% faoi 2030,
bainte amach ag an gcomhairle chomh maith. I gcomparáid
leis an mbliain bhonnlíne, tháinig laghdú 40.5% ar
astaíochtaí CO2 dlr go dtí 8,800 tona faoi dheireadh 2019,
agus tháinig sé seo 11 bhliain roimh sprioc 2030 de 40%.

•

In iniúchadh a chuir Certification Europe i gcrích, socraíodh
go ndéanann Córas Bainistíochta Fuinnium dlr riachtanais

Lána Rothar Chuas an Ghainimh
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Open House
Thug Roinn na nAiltirí tacaíocht do Chlár Open House Dublin
Fhoras Ailtireachta na hÉireann ó 8-11 Deireadh Fómhair. Bhí an
fhéile bhliantúil ailtireachta ar siúl taobh amuigh agus ar líne
de dheasca shrianta Covid-19. Bhí líon teoranta rannpháirtithe
ann le haghaidh imeachtaí grúpa. Cuireadh na himeachtaí ar
fad in dlr agus ní raibh spás ar bith fágtha, agus bhí an-tóir
ar imeachtaí ar líne, turais 3T ar fhoirgnimh oidhreachta an
chontae ina measc.

agus Baile na Manach. Faoi stiúr ailtirí a bhí na turais agus
cloíodh le srianta Covid-19, mar ní raibh níos mó ná 15
duine i ngach grúpa.
•

Cuireadh seimineár gréasáin i láthair dar teideal
‘Éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach i do theach agus
pobal inbhuanaithe a fhorbairt’. Bhí painéal ailtirí agus
saineolaithe fuinnimh ann agus chláraigh breis agus 300
duine air.

•

Ghlac Ailtire an Chontae páirt sa díospóireacht tosaigh –
Cathair Bhreá Bhaile Átha Cliath. D’fhéach corradh le 1,087
duine ar an imeacht.

•

Cruthaíodh ábhar nua do bhileog nua gníomhaíochta,
Architrek Dhún Laoghaire agus seoladh comórtais
chruthaitheacha ailtireachta le haghaidh déagóirí agus
páistí, a íoslódáladh 86 uair.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Bhí turais siúil ann: ‘Oidhreacht Chairéalaithe agus
Saoirseachta Cloiche Bhaile Átha Cliath - Gairdíní Chnoc
na Raithní’ (23 rannpháirtí) agus obair athchóirithe ar na
struchtúir chosanta i gClós Pháirc Mharlaí (28 rannpháirtí).

•

Turas rothaíochta ar Bhealach Soghluaisteachta an Chósta
agus ar an uasghrádú sa ríocht phoiblí i nGlas Tuathail

Deisiúchán Díonléis Leabharlann Carnegie DL (roimhe)
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Deisiúchán Díonléis Leabharlann Carnegie DL (ina dhiaidh)

Forbairt Pobail &
Chultúir
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Bronnadh

221

€176,776

Deontas Pobail ar Luach

4000

€145,000

glaoch ar Líne Chabhrach
Ghlao an Phobail

i maoiniú, Deontas Éigeandála Covid-19

69,450

11,000

2,450
imeacht leabharlainne (beo agus fíorúil)

Iris Aoisbháúil a tugadh amach

36,195
1,485

rannpháirtí ar

ceacht ar amharcadh orthu ar Universal Class,
(cúrsaí Leabharlainne saor in aisce ar fáil ar líne )

275% é sin i gcomparáid leis an

ar méadú
mbliain roimhe

Amharcadh ar am scéalaíochta ar Facebook
Live Leabharlanna dlr
uair in 2020.

84,000

foireann gach mí a
ghlac páirt i dTráth na
gCeist ón Leabharlann

Rinneadh

10,000 a sheachadadh

mar chuid den tSeirbhís Fágála Leabhar

An Solas Diaga
Bhain Aireagal an Chroí Rónaofa an duais sa chatagóir Cuimhneacháin agus Comóradh
Céad Bliain sna Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil, Chambers Ireland, 2020

Bronnadh

€373,000
55,000

chun tacú le hobair Amharclann an

Phailliúin, Amharclann an Mhuilinn dlr agus Amharclann Damhsa na hÉireann.

D'fhreastail
duine ar Chruinniú
na nÓg, féile ar líne don chruthaitheacht
Rinneadh cothabháil ar níos mó ná

1,200

heicteár talún i

Chuir Music Generation
dlr ceardlanna ar fáil ar líne do

bhunscoileanna (Meán Fómhair
go Nollaig), a d'fhreastail ar

1408 dalta

bPáirceanna agus Spásanna Oscailte
Thacaigh Comhpháirtíocht Spórt dlr le
Ghlac Comhairleoirí le
Máistirphlean Pháirc na
Carraige Duibhe
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130

páiste agus duine fásta atá faoi mhíchumas páirt
a ghlacadh in imeachtaí spóirt
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Forbairt Pobail & Chultúir
Cuireann Forbairt Pobail agus Cultúir réimsí seirbhísí ar fáil, lena n-áirítear na hEalaíona;
an tSeirbhís Leabharlainne; Forbairt Pobail agus Ionchuimsiú Sóisialta; Páirceanna,
Bithéagsúlacht, Oidhreacht agus Spóirt. Tá na seirbhísí sin dírithe ar thacú le forbairt pobail
agus caighdeán na beatha agus na folláine a chur chun cinn ar mhaithe le cách.
Forbairt an Phobail

bainisteoirí saoráidí. Is é is aidhm don líonra ardán líonraithe
a chur ar fáil agus tionscnaimh forbartha acmhainne
a aithint, naisc a fhorbairt agus tacaíocht a chur ar fáil.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh Líne Chabhrach Ghlao an Phobail ar bun chun
tacaíocht, atreorú agus tacaíocht shóisialta a chur ar fáil le
linn ghéarchéim Covid-19. Cuireadh breis agus 4,000 glaoch
ar an Líne Chabhrach.

•

Cuireadh an-tacaíocht ar fáil do shaoráidí pobail lena
chinntiú go raibh siad ag cloí leis an gcomhairle sláinte
poiblí i rith phaindéim Covid-19 agus iad ag oscailt agus
ag druidim i gcomhréir leis na srianta.

•

Cuireadh Fóram Pobail Idirghníomhaireachta le haghaidh
Rannpháirtithe Leasmhara ar bun chun dul i ngleic leis na
ceisteanna a tháinig chun cinn de bharr na paindéime. Bhí
22 cruinniú ag an bhFóram le linn na bliana.

•

Bhí cruinnithe ag coistí Bainistíochta Eastáit go cianda.
Leanadh ar aghaidh le hoibreacha feabhsaithe agus cothabhála
in eastáit i rith 2020, bailiú scipeanna, bailiú dramhaíola leictrí,
plandáil, glanadh suas agus baint graifítí san áireamh.

•

Bunaíodh grúpa chun plé le Tacaíocht do Theaghlaigh
agus grúpa Sláinte agus Folláine de bharr na paindéime le
cúnamh agus tacaíocht a thabhairt. Tháinig an dá ghrúpa le
chéile go rialta le linn na bliana.

•

Bhain Eastát Bhán an Aeir agus Pobal Phádraig gradaim
amach as Mórtas Ceantair.

•

Rinne an Roinn sruthanna éagsúla cistí tacaíochta Covid-19
a riar trínar tugadh tacaíocht airgeadais do ghrúpaí pobail
agus grúpaí deonacha a raibh Covid-19 i ndiaidh tionchar
a imirt orthu.

Le Scéim Fostaíochta Phobal Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
tugadh tacaíocht do rannpháirtithe cur lena scileanna agus
bealaí chun fostaíochta a aithint.

•

Tá Líonra na Saoráidí Pobail bunaithe arís. Fuarthas duine le
héascaíocht a dhéanamh ar an Líonra agus bíonn cruinnithe
rialta ag an ngrúpa. Bíonn freastal maith ar an líonra i measc

Seoladh Plean dlr maidir le Leanaí agus Daoine Óga. Sa
phlean, aithnítear gníomhartha chun comhairliúchán le
leanaí agus daoine óga a láidriú i ngach gné den bheartas,
pleanáil, cleachtas, seirbhísí agus cultúr in dlr.

•

Osclaíodh an síneadh le Teach Pháirc Sheangánaí i mí Márta.

•

•

Oibrithe Deonacha a cheiliúradh
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Forbairt agus Ionchuimsiú Sóisialta

Comhairle na nÓg

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Tugadh maoiniú don tionscadal ‘Mincéir Pin’ a bhí ag Grúpa
Gníomhaíochta Taistealaithe Dheisceart Bhaile Átha Cliath.

•

Tionóladh cruinniú cinn bliana Chomhairle na nÓg dlr ar an
12 Samhain agus d'fhreastail 43 duine óg air ó 16 meánscoil.

•

Tugadh maoiniú d’Ionad Acmhainní do Theaghlaigh
Chnocán na Rós agus do Thionscadal na hÓige i Naigín le
ciseacha Nollag a fháil do theaghlaigh leochaileacha.

•

•

Fuair Fóram Imeasctha dlr (Fóram Imeasctha Mionlach
Eitneach dlr roimhe seo) tacaíocht leanúnach in 2020.
Cuireadh tús le straitéis nua imeasctha.

Ar na topaicí a d’ainmnigh na daoine óga le plé a dhéanamh
orthu ag an gcruinniú cinn bliana, bhí an Bulaíocht,
Meabhairshláinte, Ciníochas, Inscne agus an Comhionannas
agus Éagsúlacht.

•

•

Tugadh tacaíocht d’Fhóram Imeasctha dlr san iarratas
a cuireadh faoi bhráid na Roinne Leanaí, Comhionannais,
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige go gcuirfí Fóraim
Imeasctha na nÓg ar bun i meánscoileanna ar fud an
chontae.

Bhí Comhairle na nÓg ag obair ar an Athrú Aeráide mar thopaic
le linn 2020. Cuireadh ceistneoir le chéile a scaipeadh i measc
daoine óga le fáil amach faoin bhfeasacht atá acu maidir leis
an tionchar a imríonn an mearfhaisean ar an gcomhshaol.

•

Ghlac comhaltaí Chomhairle na nÓg, i gcomhairliúchán
leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, lena
Straitéis Cúig Bliana a cheapadh.

Clár a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Coiste Áitiúil Forbartha agus Pobail

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Cuireadh tús leis an réamhphleanáil chun Straitéis nua
Aoisbháúil a fhorbairt. Leis sin a dhéanamh, lainseáladh
ceistneoir go luath i mí na Samhna le heolas a chur ar fáil
do Straitéis 2021-26.

•

Rinneadh monatóireacht agus athbhreithniú ar an dul chun
cinn a bhí á dhéanamh ag Comhpháirtíocht Dheisceart
Bhaile Átha Cliath DLR CLG le Clár SICAP in 2020 – conradh
bliantúil atá ann ar luach €962,525 é

•

Eisíodh Iris Aoisbháúil dlr le haghaidh Nollaig 2020/21 i mí
na Nollag

•

•

Tugadh tacaíocht leanúnach don Chomhaontas Aoisbháúil
agus do Chomhairle na nDaoine Breacaosta. Bhí ceithre
chruinniú ag an gComhaontas le linn na bliana.

Tugadh tacaíocht leis na gníomhartha pobail i bPlean Áitiúil
Geilleagrach agus Pobail dlr 2016 – 2021 a chur i bhfeidhm
agus rinneadh monatóireacht air sin

•

Tugadh tacaíocht d’ábhair leas an phobail agus cuireadh
chun cinn iad, lena n-áirítear:

•

Chuir Comhairle na nDaoine Breacaosta cruinnithe
siar nuair a tháinig na bearta dianghlasála i bhfeidhm.
Bronnadh maoiniú a fuarthas ón gClár um Fheabhsú an
Phobail ar Chomhairle na nDaoine Breacaosta leis an
litearthacht dhigiteach a fhorbairt i measc na mball sa
dóigh is go mbeifí in ann cruinniú ar líne a reáchtáil agus
tacaíocht a fháil ón gComhairle Contae ina leith.

•

LRP DLR; 487 balleagraíocht ghníomhach

•

Cór Deonach DLR: 495 oibrí deonach cláraithe

•

Bronnadh €216,289 ó mhaoiniú deontais ar ghrúpaí pobail in dlr

•

Chun tacaíocht a thabhairt don chlár Éire Shláintiúil, rinneadh
maoirseacht ar chlár 2019 – 2021. Bhí buiséad iomlán
€374,100 ann le sláinte an phobail a chur chun cinn in dlr

•

Bhí comhaltaí ó na Coistí Forbartha agus Pobail Áitiúla
mar chuid den Fhóram Freagartha Pobal a chuir Comhairle
Contae dlr ar bun go mall i Márta 2020 mar fhreagairt ar
phaindéim Covid-19

•

Cuireadh tacaíochtaí cuimsitheacha ar bun le haghaidh
daoine breacaosta fad a mhair bearta dianghlasála
Covid-19 mar chuid de Líne Chabhrach Ghlao an Phobail
agus an Fóram Freagartha Pobail.

•

Tacaíocht ar an líne chabhrach agus atreorú chuig oibrithe
deonacha áitiúla le haghaidh riachtanais éagsúla:
siopadóireacht, oidis, bailiú pinsin agus eile

•

Tacaíochtaí sóisialta agus seirbhísí comhluadair á gcur ar
fáil ag Alone agus Making Connections

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Tacaíochtaí folláine fisiciúla ó Chomhpháirtíocht Spórt dlr

•

Bhí dhá chruinniú ag an gComhchoiste Póilíneachta in 2020.

•

Seirbhís “cliceáil agus bailigh” agus an tseirbhís fágála
leabhar ó Leabharlanna dlr

•

D’fhreastail Coimisinéir na nGardaí, Drew History, ar
chruinniú an Chomhchoiste Póilíneachta i mí Feabhra.

•

Tacaíochtaí agus gníomhaíochtaí ar líne á gcur ar fáil ag na
rannóga Ealaíon, Oidhreachta agus Bithéagsúlachta

•

•

Cuireadh ar bun Cuntas Twitter atá Aoisbháúil

•

Cuireadh ar bun Sainchomhairleoir Teicniúil Tithíochta
Aoisbháúil mar ról sa Chomhairle.

Leanadh ar aghaidh leis an obair i rith 2020 le plean oibre
sé bliana Chomhchoiste Póilíneachta dlr a chur i bhfeidhm
faoi thrí sprioc – Tacú leis an gCosc ar an gCoireacht agus
é sin a chur chun cinn in dlr, Sábháilteacht agus Slándáil an
Phobail a fheabhsú in dlr agus Éascaíocht a dhéanamh ar
Rannpháirtíocht agus Comhoibriú an Phobail.

•

Bhí dhá chruinniú ag Comhchoiste Póilíneachta Áth an
Ghainimh agus na Céime

•

Bhí cruinniú amháin ag Comhchoiste Póilíneachta Bhaile Uí
Lachnáin, an Bhaile Bhric agus Sheanchille

•

Bhí cruinniú amháin ag Comhchoiste Póilíneachta Lárnach
Dhún Laoghaire.
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Seirbhísí Leabharlainne

•

Fuarthas maoiniú deontais chun tacaíochtaí céadfacha
a chur ar fáil ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Is
féidir, mar sin, soláthar níos fearr a chur ar fáil dóibhsean
a bhfuil uathachas orthu, lena n-áirítear ballaí céadfacha,
feabhsuithe ar na gairdíní, comharthaíocht, oiliúint agus
iniúchtaí ar fhoirgnimh.

•

Tugadh isteach bearta nua sábháilteachta mar gheall ar
Covid-19, lena n-áirítear córas áirimh daoine stop/tosaigh
sna craobhacha

•

Cuireadh níos mó feidhmeanna le haip Leabharlanna dlr.
Seoladh gné ‘Selfcheck’ le cur ar a gcumas do dhaoine
a bhfón féin a úsáid le hearraí ón Leabharlann a eisiúint
agus a scaoileadh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Bhí infheistíocht ní b’airde ann i gcnuasach na n-acmhainní
ar líne amhail ríomhleabhair agus closleabhair. Tháinig
méadú 108% ar an úsáid.

•

Thángthas ar bhealaí nua le seirbhísí a sholáthar in 2020
mar gheall ar Covid-19. Ina measc siúd, bhí an tSeirbhís
Fágála Leabhar, Seirbhís Teagmhála agus Tógtha chun
Leabhar a fháil, chomh maith leis an Spléachadh Sciobtha
in LexIcon dlr. Go dtí seo, táthar i ndiaidh 10,000 earraí
a sheachadadh mar chuid den tSeirbhís Fágála Leabhar.

•

Aistríodh clár na n-imeachtaí go soláthar ar líne chun
tacú le tionscnaimh um shláinte agus folláine sa
chontae. I measc na n-imeachtaí sin, bhí Léim isteach
in Am Scéalaíochta, Dúshlán Léitheoireachta Réaltaí an
tSamhraidh, Féile Lá Bloom, Féile na Bealtaine agus Féile
Leabhair na bPáistí.

•

I measc na ngníomhaíochtaí a aistríodh go soláthar ar líne, bhí
na clubanna leabhar ar líne, taispeántais ar líne, an tsraith físe
maidir leis an Tuismitheoireacht Dhearfach, seisiúin ealaíon
agus cheardaíochta, ábhar tacaíochta foghlama agus tráth na
gceist Leabharlanna dlr, a mbíonn an-tóir air. Cuireadh fáilte
rompu sin ó thaobh teacht a bheith ag an bpobal orthu, agus
ó thaobh an ionchuimsithe de.

•

Mar chuid den obair a bhí ar bun ag an nGrúpa Sláinte agus
Folláine, cuireadh tionscnaimh ar bun ar fud ranna agus
i gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara.

•

I gClár 2020 Éire Ildánach, bhí breis agus 50 tionscadal
ann. I measc na mbuaicphointí bhí na ceolchoirmeacha le
haghaidh na gcónaitheoirí in ionaid altranais mar chuid de
Chúram Covid agus an Meaisín Soghluaiste Ceoil, chomh
maith le sraith imeachtaí bunaithe ar chúrsaí folláine, siúlóidí
éiceolaíochta, ceardaíocht agus gníomhaíochtaí geimhridh.

•

Seoladh Scéal Trail dlr i nDeireadh Fómhair 2020, ar
tionscnamh úrnua spreagúil léitheoireachta taobh amuigh
é, arna mhaoiniú ag Éire Ildánach mar chuid d’Fhéile
Leabhar na bPáistí. Geansaí Ottó le Sadhbh Devlin an chéad
leabhar a bhí sa tsraith.

•

Rinneadh seacht dtionscadal a fhaomhadh mar chuid de
Mhaoiniú ó Chuntais Dhíomhaoine. Is é a bhí i gceist leo na
Tacaíochtaí Leabharlainne do phobail atá imeallaithe, atá
eisiata go sóisialta agus atá faoi mhíbhuntáiste.

•

An Solas Diaga - Bhain Aireagal an Chroí Rónaofa an duais
sa chatagóir Cuimhneacháin agus Comóradh Céad Bliain
sna Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil, Chambers
Ireland, 2020.

•

Jennifer Johnston ar 90 bliain – bhí taispeántas agus
ceiliúradh ann ar bhreithlá an scríbhneora cháiliúil seo ar
a breithlá 90 bliain d’aois in LexIcon dlr in Eanáir, i ndiaidh di
a deasc scríbhneoireachta agus 2,000 leabhar a bhronnadh.

•

What’s in a Name: foilseachán, taispeántas, acmhainn do
bhunscoileanna, seacht bhfíseán agus Comórtas Cárta
Poist dlr. Tionscnamh 2020 mar chuid de Dheich mBliana
na gCuimhneachán chun comóradh 100 bliain a cheiliúradh
ó athraíodh ainm an bhaile ó Kingstown go Dún Laoghaire.

•

•

Obair athchóirithe ar Leabharlann Dheilginse, seomra nua
cruinnithe san áireamh, mar aon le teicneolaíocht ‘My Open
Library’ a shuiteáil
Díon nua le haghaidh Leabharlann Dhún Droma agus
uasghrádú ar an seomra cruinnithe i Leabharlann
Ghráinseach an Déin ionas gur féidir cruinnithe ‘My Open
Library’ a reáchtáil.

Ceardlann Zoom leis an léiritheoir Róisín Hahessy

Clár na nEalaíon
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Bliain thar a bheith dúshlánach a bhí ann d’earnáil na
n-ealaíon, inar chuireamar leis an tacaíocht a chuireamar ar
fáil go háitiúil.

•

Bhaineamar leas as maoiniú a fuarthas ón gComhairle Ealaíon
agus ó Éire Ildánach le Artworks Home a choimisiúnú. Leis
sin, tugadh an deis d’ealaíontóirí obair a chruthú chun tacú
le daoine sa phobal seo againne a bhí ag clutharú agus ag
féinleithlisiú agus daoine ina gcónaí in áiseanna cúraim.

•

Reáchtálamar deiseanna breise filíochta agus
scannánaíochta agus chuireamar i láthair turais le haghaidh
daoine a bhfuil néaltrú orthu, cónaitheachtaí ceoil agus ár
gcór don áit oibre ar líne.

•

Reáchtálamar Cruinniú na nÓg mar fhéile ar líne don
chruthaitheacht le haghaidh páistí agus daoine óga. Agus
sinn ag obair le comhpháirtithe cultúrtha agus pobail,
sholáthraíomar ceardlanna, cúrsaí agus taibhithe os
comhair lucht féachana níos mó ná 55,000 duine.

•

Tá bród orainn go dtugaimid fóirdheontas bliantúil chun
tacú le hAmharclann an Phailliúin, Amharclann Damhsa
na hÉireann agus Amharclann an Mhuilinn agus iad ag
déanamh forbairt ar na taibhealaíona

•

Leis na deontais bhliantúla a chuirimid ar fáil chun tacú leis
na hEalaíona, táimid ag tacú le forbairt áitiúil na n-ealaíon
a fhás agus a chothú.

•

Bronnadh 36 Deontas chun tacú le healaíontóirí aonair
agus eagraíochtaí

•

Coimisiúnaíodh 21 ealaíontóir le saothair a chruthú le
haghaidh ArtWorks Home

•

Bronnadh €373,000 chun tacú le hobair Amharclann an
Phailliúin, Amharclann an Mhuilinn dlr agus Amharclann
Damhsa na hÉireann.
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•

Bhí 55,900 rannpháirtí páirteach i gCruinniú na nÓg

•

Soláthraíodh trí thaispeántas, trí chónaitheacht cheoil agus
cónaitheacht litearthachta amháin ar líne

cothabháil áiseanna spóirt lena n-áirítear páirceanna
imeartha féaraigh, páirceanna uile-aimsire agus clubthithe,
soláthar seomraí tae páirceanna a bhfuil conarthaí
lamháltais ann ina leith,
Máistirphleanáil agus dearadh i gcás páirceanna nua
agus páirceanna atá cheana ann a dhéantar ar bhonn rialta.
Déantar na scéimeanna sin a fhíorú mar chuid de chlár
caipitiúil na bpáirceanna.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Taibhléiriú ArtworksHome le Eamonn Sweeney mar chuid de cheiliúradh ar
Bhreithlá 90 bliain d’aois, a cuireadh i láthair i gcomhar le Making Connections

Glúin an Cheoil
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

In 2020, aistríodh oideachas taibhithe ceoil Ghlúin an Cheoil
dlr (Music Generation/MGdlr) ó sholáthar ar an láthair go
soláthar ar líne.

•

Bhí an clár gníomhach in 58 áit (Eanáir go Márta), agus cuireadh
ar fáil é ar líne den chuid is mó go dtí Bealtaine 2020.

•

Bhain 4762 duine, idir pháistí agus dhaoine óga, leas as
cláir MGdlr.

•

Reáchtáladh trí imeacht mar pháirt de Chruinniú na nÓg:
cumadóireacht le haghaidh páistí, teiripe cheoil do chách agus
ceol a chumadh d’amharcíomhánna, inar díríodh ar dhéagóirí.

•

Baineadh an leas ba mhó agus ab fhéidir as páirceanna,
áiteanna súgartha agus áiseanna spóirt ar bhealach
sábháilte le linn phaindéim Covid-19.

•

Leathadh amach tionscnaimh ar fud an chontae le daoine
a spreagadh gan an féar a ghearradh chomh luath sin agus le
plandú atá neamhdhíobhálach do phailneoirí a dhéanamh.

•

Cuireadh oibreacha bonneagair agus fóillíochta i gcrích
i bPáirc agus Gairdíní Chnoc na Raithní (Céim 2)

•

Cuireadh an pháirc uile-aimsire i gcrích ar láthair Choláiste
Eoin agus Íosagáin

•

Cuireadh i gcrích na hoibreacha i bPáirc an Draighin, Áth an
Ghainimh, clós nua san áireamh

•

Cuireadh an teorainn i gcrích thart ar Pháirc an Phobail agus
rinneadh uasghrádú ar na Ráillí san áit

•

Ghlac Comhairleoirí le Máistirphlean Pháirc na Carraige Duibhe

Oibreacha i réimse an taistil ghníomhaigh, lena
n-áirítear;
•

Cosáin choiteanna sna Páirceanna Líneacha seo: Cluain
Caoin, Cill Bheagóige, Seangánach agus Baile Uí Lachnáin

•

Cosán scartha coisíochta agus rothaíochta i bPáirc na
Carraige Duibhe

•

Chuir MGdlr ceardlanna ar fáil ar líne do bhunscoileanna
(Meán Fómhair go Nollaig), a d’fhreastail ar 1408 dalta.

•

Cosáin nua agus cosáin uasghrádaithe le haghaidh coisithe

•

Bhí 94 páiste agus duine óg páirteach i gclár leanúnach,
lena n-áirítear daltaí ó Bhanna na nÓg Áth an Ghainimh,
Scoil Speisialta Carmona agus meánscoil De La Salle i mBaile
an Teampaill.

•

Rinneadh Glasbhealach Pháirc Mharlaí agus Glasbhealach
Abhainn na Stéille a athdhromchlú

•

Cuireadh isteach bealaí nua le haghaidh coisithe agus
rinneadh bealaí isteach a uasghrádú leis an rochtain do
chách a chur chun cinn

•

Amharcadh ar ár seisiúin scéalaíochta cheolmhara ar líne
2638 uair ar an iomlán, i gcomhar le leabharlanna dlr.

•

Tugadh seacht bhfíseán do thrí scoil do dhaltaí a bhfuil
Riachtanais Speisialta Oideachais acu le hoiliúint a chur ar
mhúinteoirí i dteicnící teiripe ceoil sa dóigh is go dtiocfadh leis
na daltaí ar fad sna scoileanna tairbhe a bhaint as an teiripe cé
nach raibh siad ag idirghníomhú leis an teiripeoir ar an láthair.

Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha
Tá an tSeirbhís Páirceanna agus Tírdhreacha freagrach as os
cionn 1,200 heicteár Páirceanna agus Spás Oscailte.
Tá 6 Pháirc Réigiúnacha ann, lena n-áirítear Páirc Mharlaí, Páirc
Chabán tSíle, Páirc Chnoc na Raithní, Páirc na Carraige Duibhe,
Páirc Chnoc Chill Iníon Léinín agus Páirc an Phobail.
•

Tá na nithe seo a leanas san áireamh i gcúrsaí bainistíochta
agus cothabhála;
-

clár cúraim bliantúil na gcrann

-

an clár chun cothabháil a dhéanamh ar an tírdhreach

-

cothabháil ar áiteanna súgartha,

soláthar, leathnú agus cothabháil i dtaca le 			
scéimeanna plandála inbhuanaithe agus glasú sibhialta,
bainistiú agus soláthar le haghaidh gairdíní pobail 		
agus garraí scóir,
50

Páirc na Carraige Duibhe

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020
taifid adhlactha reiligí Ghráinseach an Déin agus Sheangánaí ar
fáil ar líne ar shuíomh gréasáin na Comhairle.
Bhí 599 adhlacadh ann i Reilig Ghráinseach an Déin agus 503
ann i Reilig Sheangánaí.
Díoladh 27 uaigh i Reilig Ghráinseach an Déin agus 161 ceann
i Reilig Sheangánaí.
Díoladh 30 cuasán sa bhalla i gColmlann Ghráinseach an Déin.

Imeachtaí Dhún-Laoghaire-Ráth an Dúin
Cuireadh srianadh ar imeachtaí le linn na paindéime.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Páirc agus Gairdíní Chnoc na Raithní

•

Sraith rothaíochta sléibhe le fána

•

Féile na Soilse um Nollaig

Comhpháirtíocht agus Forbairt Spórt i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Chruthaigh Forbairt Spórt físeáin ghearra inar spreagadh
daoine a bheith gníomhach le linn na dianghlasála, a bhí
mar cúnamh ag Foireann Comhpháirtíochta Spórt dlr. Bhí
pearsana Éireannacha mór le rá ó shaol an spóirt páirteach
ann ar nós Paul Mannion, David Gillick agus Chloe Watkins.

•

Rugbaí Laighean – Ghlac thart ar 5,255 dalta bunscoile agus
meánscoile (2,456 buachaill agus 2,799 cailín) páirt i gcláir
rugbaí agus ghlac 148 cóitseálaí páirt sa chlár ‘Coach Reset’.

Páirc Chábán tSíle

•

Reiligí

Fóillíocht dlr – Cruthaíodh roinnt babhtaí traenála le déanamh
sa bhaile inar díríodh ar dhaoine aonair agus ar theaghlaigh.

•

Cruicéad Laighean – Rinneadh forbairt ar bhrainse traenála
don óige i gClub Cruicéid dlr agus cruthaíodh físeán
‘Imreoimis Cruicéad’ faoi choinne scoileanna.

•

FAI – Ghlac breis agus 1,000 rannpháirtí páirt sa scéim
‘Positive Play Primary Football’ ó Eanáir go Márta. Chuir 190
cóitseálaí cúrsaí PDP1/ PDP2 i gcrích. Ghlac 200 rannpháirtí
páirt in dhá champa i rith an tsamhraidh.

Tá roinnt reiligí i limistéar riaracháin na Comhairle á riar ag an
gComhairle agus déanann an Chomhairle cothabháil orthu.
Tailte druidte stairiúla atá i gcuid mhór de na reiligí sin. Is iad
na reiligí i nGráinseach an Déin agus Seangánach an dá reilig
go príomha sa Chontae atá fós ag feidhmiú. Tá foireann ann atá
lonnaithe ag an dá reilig, agus tá an ceannáras riaracháin agus
seirbhís do chustaiméirí lonnaithe i nGráinseach an Déin. Tá

Bhí Comhpháirtíocht Spórt Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin mar óstach do Shiúlóid 4K an Chontae le haghaidh Operation Transformation in Eanáir 2020, mar pháirt
de thionscnamh náisiúnta a mhéad daoine agus is féidir a spreagadh le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht shláintiúil. Sonraí an ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh
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•

•

•

Cláir agus Imeachtaí don Rannpháirtíocht Spriocdhírithe –
ina raibh deiseanna ag gach leibhéal cumais, lena n-áirítear
Tolg go 2K, cláir shiúil, scipeáil sna scoileanna, tionscadail a
bhain le Mná sa Spórt agus Rás Fíorúil 5K Phobal dlr (4,000
rannpháirtí ar an iomlán).
Tionscnaimh Covid-19 - dearadh agus craobhscaoileadh
dúshláin agus tionscnaimh ghníomhaíochta le daoine
ar gach aois agus gach cumas a spreagadh dul i mbun
aclaíochta sa bhaile agus lena dteaghlach.
Oiliúint agus Forbairt le haghaidh Oibrithe Deonacha –
cuireadh ceardlanna agus seimineáir éagsúla ar fáil, lena
n-áirítear Cosaint Leanaí sa Spórt, Ionchuimsiú Daoine faoi
Mhíchumas, Leanaí a Chóitseáil agus Uathachas sa Spórt
(451 duine a d’fhreastail).

•

Tionscnaimh um Ionchuimsiú i Spórt do Dhaoine faoi
Mhíchumas – tacú le leanaí agus daoine fásta faoi
mhíchumas páirt a ghlacadh in imeachtaí spóirt (130
rannpháirtí). I measc na dtionscadal a bhí ann, bhí Campa
Eachtraíochta Amuigh le haghaidh Daoine a bhfuil
Uathachas orthu, idirghabhálacha meabhairshláinte agus
tacaíochtaí ar líne le linn phaindéim Covid-19.

•

Mol Spórt agus Gníomhaíochta Coirp Bhaile Uí Ógáin –
leanadh ar aghaidh leis an obair chun deiseanna inrochtana

Mainistir na Cille, Oidhreacht dlr
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agus ionchuimsitheacha rannpháirtíochta a chur ar fáil
i gceantar Bhaile Uí Ógáin (300 rannpháirtí).
•

Deontais do Chlubanna Spóirt – rinneadh dhá scéim deontais
a riar. Leithdháileadh €43,000 ar 36 club mar chuid de Scéim
Deontas Beag Covid-19. Leithdháileadh €25,000 ar 21 club
mar chuid den Scéim Deontas Rannpháirtíochta Clubanna.

Oidhreacht
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tarraingíodh anuas €50K ón gComhairle Oidhreachta, ó Éire
Ildánach agus ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
chun tabhairt faoi shuirbhéanna agus tionscadail léimh le
deachleachtas agus na modhanna is fearr a chur i bhfeidhm
ar bhonn céimneach i dtaca leis an gcosaint oidhreachta,
coimeádaíocht agus rochtain. I measc na dtionscadal a bhí
ann, bhí na cinn seo: suirbhéanna dróin ar sheacht reilig
stairiúla, plean caomhantais chéim 1 do Thúr Martello,
Baile Liam, stair le léaráidí ar Choill na Silíní, tionscadal
grianghrafadóireachta/filíochta le haghaidh Theach Marlay,
agus pleananna léimh agus cumarsáide le haghaidh
Chaisleán Charraig Mhaighin agus le haghaidh Theach
Marlay agus Teach Chábán tSíle.
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•

Ionchur ón rannóg Oidhreachta ar Dhréachtphlean Forbartha
an Chontae, cuireadh Crios Forbartha Straitéiseach Choill
na Silíní i bhfeidhm, ionchur leanúnach ar bhainistíocht
forbartha, athbhreithniú ar Phlean Oidhreachta Contae dlr
a bhí ann roimhe, Fóram Oidhreachta Contae a chur ar bun
chun an t-ullmhúchán a threorú do Phlean Oidhreachta
Contae nua cúig bliana 2021-2025.

•

Cuireadh turais fhéintreoraithe ar líne ar fáil, chomh maith le
físeáin agus turais threoraithe ar oidhreacht áitiúil a cuireadh
in oiriúint le haghaidh shrianta Covid-19 (520 spás a cuireadh
go hiomlán in áirithe). Fuarthas aiseolas a bhí dochreidte
dearfach: “Bhain mé an-sásamh as an tsiúlóid aréir – baineadh
siar asam an oiread oidhreachta atá ann díreach in aice leis an
áit a bhfuil cónaí orm. Táim fíorbhuíoch as an deis rud éigin
a fháil faoi stair an cheantair – buíochas libh ar fad.”

•

Soláthraíodh breis agus 2,000 leabhar maidir le
Garraíodóireacht don Bhithéagsúlacht do dhaoine aonair,
grúpaí agus scoileanna. Bhí ionchur ón rannóg oidhreachta
d'fhoilseacháin dlr agus tháinig méadú ar an láithreacht ar
na meáin shóisialta.

•

Tá plé ar siúl i rith an ama le grúpaí pobail, grúpaí
oidhreachta, agus bítear ag tabhairt freagraí ar cheisteanna
ón bpobal maidir le réimse leathan ceisteanna agus ábhar.

Bithéagsúlacht
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh i bhfeidhm na gníomhartha sa Phlean
Bithéagsúlachta atá ann cheana, Plean Oidhreachta Oileán
Dheilginse agus na gníomhartha ar réitigh atá bunaithe
sa dúlra iad atá sa Phlean Gníomhaíochta in aghaidh an
Athraithe Aeráide

•

Rinneadh forbairt ar Phlean Gníomhaíochta nua le
haghaidh Speicis Ionracha.

•

Reáchtáladh Imeachtaí Bithéagsúlachta agus soláthraíodh
eolas, grafaic faisnéise, gníomhaíochtaí agus imeachtaí
don phobal.

•

Tarraingíodh anuas na deontais a bhí ar fáil don
Bhithéagsúlacht ó Dheontas NBAP- €30k. Baineadh leas as
sin chun mapáil a dhéanamh ar ghnáthóga sa chontae agus
do na costais a bhaineann le speicis ionracha.

•

Cuireadh i gcrích Plean Gníomhaíochta dlr le haghaidh
Speicis Ionracha chomh maith le Plean Oideachais agus
Cumarsáide don Bhithsféar

•

Cuireadh le Dréachtphlean Forbartha an Chontae. Rinneadh
forbairt ar an Léarscáil den Líonra Éiceolaíochta don CDP.
Cuireadh go leanúnach le pleanáil i gCoill na Silíní, le
haighneachtaí Chuid 8 agus tionscadail chaipitiúla eile ar le
rannóga eile in dlr iad. Cuireadh le cruinniú an Ghrúpa Stiúrtha
don Bhithéagsúlacht (uimhir 3) maidir le Plean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta 2021-2025. Chuir an rannóg ar fáil an
leabhrán don Turas Bithéagsúlachta ar líne le haghaidh dlr

•

Rinneadh athbhreithniú ar na suirbhéireachtaí ar
Ghnáthóga agus Fálta Sceach sa Chontae

•

Bhí ionchur ón rannóg maidir le Plean Uile-Éireann um
Pailneoirí 2021 – 2025

•

Comhoibriú le hOibrithe Deonacha dlr ar thionscadal nua
leis an Tionscadal Bithéagsúlachta don Gharraíodóireacht
a chur i bhfeidhm ar bhonn céimneach

Margaí na CoCo

Gabhair ar Oileán Dheilginse

Bhí srian ar sholáthar na margaí i bPáirc Marlay agus Páirc an
Phobail de dheasca shrianta Covid-19.
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Rátaí Tráchtála

den Bhuiséad Iomlán

Buiséad Ioncaim
€192 milliún
€26 milliún

Clár Caipitil 3 Bliana

€472 milliún

€228.8 milliún

BUISÉAD

2021

a próiseáladh don

Deontas
Atosaithe

47,586

Íocaíocht próiseáilte
ag Cuntais Iníochta

5011 Custaiméir Rátaí agus tarscaoileadh

57

arna ghlacadh
ag Comhairleoirí

€44,075,963 acu

€918,850

deontas OFÁ a faomhadh ar luach
Leis an maoiniú sin, tugadh tacaíocht go díreach do

58.5 post áitiúil nua

1044

dalta ó 18 meánscoil
a ghlac páirt i

Clár Fiontraíochta
Dalta

770

dearbhán don trádáil
ar líne a faomhadh

ar luach

€1,750,802

Cruthaíodh Ciste Séasúrach le haghaidh líonraí
gnó mar fhreagairt ar Covid-19

€

€

Tugadh isteach Deontas Troscáin Sráide
Fuarthas maoiniú ó Fáilte Éireann do Chlár Bailte Móra Ceann Scríbe i nDún Laoghaire
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Airgeadas
Sa Roinn Airgeadais, cuirtear réimse leathan seirbhísí airgeadais
ar fáil, lena n-áirítear:
•

Bainistiú Cisteáin agus Sreabhadh Airgid

•

Dréachtbhuiséad Bhliantúil a ullmhú agus rialú buiséid

•

Ráitis Bhliantúla Airgeadais a ullmhú

•

An Córas Bainistithe Airgeadais a riar

•

An Clár Caipitil Trí Bliana a Ullmhú

•

Riar an Phárolla

•

Billeáil & Bailiú Rátaí Tráchtála

•

Bailiú Riaráistí le haghaidh Táillí Dramhaíola Comhshaoil

•

Billeáil & Bailiú Tobhach an Cheantair Feabhsú Gnó (thar
ceann Cuideachta Ceantair Feabhsú Gnó)

•

Íocaíocht Soláthraithe

•

Riar Árachais agus Éileamh

•

Riar & Bailiú Riaráistí Táille ar Áit Chónaithe Phríobháideach
Neamhphríomha

•

Cláir Riosca a ullmhú agus a athbhreithniú

Sa Roinn, déantar cinnte de go mbítear ag cloí le prionsabail
reachtúla agus airgeadais um chuntasaíocht.
Rannóga

Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil

Párolla

Riar íocaíochta le haghaidh Tuarastal,
Íocaíochtaí Comhairleoirí agus Taistil
agus Cothaithe.

Árachas

Polasaithe agus Éilimh a bhainistiú/a riar.

Rátaí

Ioncam ó rátaí agus riaráistí isteach
a bhainistiú/a bhailiú. Bainistíocht
a dhéanamh ar Thobhach Réadmhaoine
na Bliana Iontrála agus Tobhach B.I.D.

Dramhaíl, agus Táille ar Áit
Chónaithe Phríobháideach
Neamhphríomha (NPPR)

Táillí dramhaíola agus riaráistí NPPR
a bhainistiú agus a bhailiú. Deimhniú
díolúine agus urscaoilte na Táille
ar Áit Chónaithe Phríobháideach
Neamhphríomha a phróiseáil.

Bainistíocht Airgeadais

An Buiséad Bliantúil agus an Clár Caipitil
Trí Bliana a ullmhú, na Ráitis Bhliantúla
Airgeadais a ullmhú, Rialú Buiséid,
Bainistiú Cisteáin; Réiteach Bainc; Fáltais
Ioncaim, Cothabháil Chlár na Sócmhainní
agus Aisíocaíochtaí Iasachtaí.

Cuntais Iníoctha

Íoc soláthraithe, Comhlíonadh cánach;
Tuairisciú reachtach.

Bainistíocht Riosca

Ullmhú agus athbhreithniú ráithiúil na
gClár um Riosca Corparáideach agus
Roinne a éascú agus cinnte a dhéanamh
de go bhfuil straitéisí maolaithe ailínithe
leis na rioscaí a aithnítear iontu chun na
hiarmhairtí mar gheall ar riosca a laghdú.

i rith na blianta. Cuireadh ar an eolas iad maidir leis na
tacaíochtaí gnó atá ar fáil dóibh ón gComhairle.
•

Deontas Atosaithe – Cuireadh 3,798 iarratas ar Dheontas
Atosaithe faoinár mbráid, lena n-áirítear Deontais Atosaithe
Plus agus Deontais Atosaithe bhreisithe. Rinneadh 3,193
iarratas a faomhadh, arbh fhiú €26m iad.

•

Cuntais Iníoctha – Bhí na cuntais iníoctha ag obair go
leanúnach lena chinntiú gur íocadh soláthraithe chomh
gasta agus is féidir chun cuidiú lena riachtanais ó thaobh
sreafaí airgid de. Rinneadh 47,586 íocaíocht a phróiseáil,
arbh fhiú €228.8m iad.

•

Clár Caipitil – I gClár na Comhairle ina dtugtar Clár na
dTionscadal Caipitil atá beartaithe le haghaidh 2020 –
2022, leagadh amach clár uaillmhianach tionscadal ar fud
na tíre, idir thionscadail Tithíochta, thionscadail Fóillíochta
agus thionscadail Bhonneagair. Is é €851m an caiteachas
tuartha don chlár. Táthar ag dréim le €472m de sin taobh
istigh de na trí bliana.

•

Buiséad 2021 – Ghlac na Comhairleoirí le Buiséad 2021 na
Comhairle ag an gCruinniú Buiséid a reáchtáladh ar an 24
Samhain 2020. Níor tháinig aon mhéadú ar rátaí tráchtála ná
ar an muirear le haghaidh aon earraí ná seirbhísí agus níor
tháinig aon athrú ar an ráta folúntais. Cloíodh leis an Deontas
Tacaíochta Gnó le haghaidh 2021. Mar gheall ar thionchar
Covid-19 ar ioncam, níor laghdaíodh an cháin mhaoine áitiúil
faoi 15% mar a tharla sna blianta roimhe seo. Chuir sé sin ar
a cumas don Chomhairle leibhéil seirbhíse a choinneáil mar
a bhí agus a mhéadú nuair a bhí an t-éileamh go hard.

Oifig Fiontair Áitiúil
Tá Oifig Fiontair Áitiúil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (OFA dlr) mar
an chéad áit ar a dtugann daoine a bhíonn ag cuardach comhairle,
faisnéise agus tacaíochta cuairt agus iad ag cur tús le gnóthas
nó ag cur le gnóthas. Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil, áirítear
comhairle agus meantóireacht gnó, oiliúint, tacaíochtaí airgeadais,
deiseanna líonraithe, cláir bhainistíochta, tacaíochtaí atá ag teacht
le hearnálacha agus le dúshláin gheilleagracha e.g. bainistíocht
próiseas LEAN, ceardlanna faoin mBreatimeacht, cláir fiontraíochta
do mhic léinn agus comórtais fiontraíochta (e.g. Dámhachtainí
Náisiúnta Fiontar). Cuireadh tacaíochtaí meantóireachta agus
airgeadais breise ar fáil in 2020 mar gheall ar chúinsí Covid-19.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rátaí – cuireadh an tarscaoileadh naoi mí i bhfeidhm
ar chuntais rátaí. Bhain sé sin le 5011 Custaiméir Rátaí.
Cuireadh tarscaoileadh €44,075,963 i bhfeidhm ina leith.
Bhain sé le 33 Custaiméir do Thobhach Réadmhaoine na
Bliana Iontrála. Cuireadh tarscaoileadh €343,693 i bhfeidhm
ina leith siúd. Bhíothas i dteagmháil leis na híocóirí rátaí

Staitisticí Bliantúla OFÁ dlr 2020
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Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

•

•

•

Rinneadh 57 deontas Bheart 1 (18 ndeontas le haghaidh
staidéir indéantachta, 11 dheontas le haghaidh Prímeáil Gnó,
12 dheontas le haghaidh Leathnú Gnó agus 16 dheontas
le haghaidh Margaíocht Easpórtála) a fhaomhadh, arbh
fhiú €918,850 iad. Leis an maoiniú sin, tugadh tacaíocht go
díreach do 58.5 post áitiúil nua (57 a bhí ann in 2019)
Rinneadh 770 dearbhán don trádáil ar líne a fhaomhadh,
arbh fhiú €1,750,802 iad. Méadú 1,000% é sin ar fhigiúirí
2019. Leis sin, tugadh tacaíocht do ghnóthais áitiúla in
earnálacha tábhachtacha lena láithreacht trádála ar líne
a leathnú agus a fheabhsú
Fuarthas 462 iarratas ar dhearbháin don Leanúnachas
Gnó. Tacaíocht €2,500 atá ansin a bhaineann go sonrach
le Covid-19 le híoc as costais ar mheantóireacht nó
comhairliúchán tríú páirtí, a chuir ar a gcumas do ghnóthais
leanúint ar aghaidh ag trádáil i dtimpeallacht nua Covid-19
Aistríodh Sé Chliantchuideachta Dhéag go Fiontraíocht Éireann
mar chuid den Chonair Chun Cinn idirghníomhaireachta. Léiriú
atá sna haistrithe sin ar an dóigh a gcuireann tacaíocht OFÁ ag
an gcéim luath le Cuideachtaí tuilleadh infheistíochta a aimsiú
agus deiseanna fáis a aithint

•

Tugadh meantóireacht gnó do 616 cliant i seisiúin duine le
duine agus i ngrúpaí (méadú 68.3% i gcomparáid le 2019)

•

Ghlac 5136 cliant páirt i seisiúin oiliúna, seimineáir, cláir
forbartha bainistíochta agus imeachtaí líonraithe

•

Ghlac 1044 dalta ó 18 meánscoil páirt i gClár Fiontraíochta
Dalta, a bhfuil na dámhachtainí fiontair mar chuid de, mar
aon le himeachtaí sárthaispeántais fiontair

•

Mar chuid dár bpróiseas atreoraithe le Micro Finance
Ireland, cuireadh 22 iarratas ó chliaint ar iasachtaí ar
aghaidh le go ndéanfaí iad a fhaomhadh

•

D’eisigh OFA DLR 24 nuachtlitir chuig bunachar sonraí ina
bhfuil 2,374 faighteoir. Tháinig méadú go leanúnach ar
leantóirí ar na meáin shóisialta; 5,468 leantóir ar Twitter,
1,476 leantóir ar Facebook, 846 leantóir ar Instagram agus
478 nasc ar LinkedIn

•

Bhí cruinnithe rialta ann le comhghleacaithe ó OFÁ sna
comhairlí eile i mBaile Átha Cliath le pleanáil a dhéanamh
ar chláir agus seirbhísí a sholáthar do chliaint ar bhonn níos
leithne go réigiúnach. Bhí comhoibriú ann ar nithe éagsúla,
mar shampla: Tacaíochtaí don Earnáil Bia (Imeachtaí de
chuid Dublin Food Chain agus an clár Food Academy), Clár
Nuálaíochta Urfhuascailte agus feidhmiú na dtacaíochtaí
gnó mar gheall ar Covid-19.

LEAN, Litearthacht Airgeadais, Scileanna Ceannasaíochta chomh
maith le Taighde agus Forbairt.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh LIFT i bhfeidhm in DLR

•

Soláthraíodh tionscnaimh shuntasacha sa chomhfhorbairt
áite agus sa phleanáil chun tacú le gnóthais

•

Bhí níos mó plé ann le bunús leathan gnó DLR

•

Tháinig méadú faoi thrí ar an tacaíocht a cuireadh ar fáil
chun Feabhas a chur ar Aghaidheanna Siopaí

•

Tugadh isteach an Deontas as Troscán Sráide le haghaidh
gnóthais fáilteachais mar fhreagairt ar Covid-19

•

Cruthaíodh Ciste Séasúrach le haghaidh líonraí gnó mar
fhreagairt ar Covid-19

•

Cruthaíodh bratach ‘Siopadóireacht go hÁitiúil’ agus
feachtas ar líne le haghaidh bailte móra

•

Rinneadh comhoibriú le Canbhás BÁC le Boscaí Tráchta
a phéinteáil i mbailte móra agus sráidbhailte

•

Rinneadh uasghrádú ar an suíomh gréasáin le heolas agus
treoir níos éifeachtaí a chur ar fáil

Forbairt Gheilleagrach
Is é príomhról an Aonaid Forbartha Geilleagraí ná tacú leis an
réimse leathan gnóthas sa réigiún agus a bheith ag obair le
páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha araon leis
sin a dhéanamh.
Déanann sé beart maidir leis an straitéis gheilleagrach don
réigiún agus an PAEP a bhaint amach. Bítear ag tacú le cumainn
áitiúla ghnó sa Chontae maidir lena n-iarrachtaí áitiúla tuilleadh
custaiméirí a mhealladh agus gnólachtaí a fhás, bíonn sé ag obair
le roinnt páirtithe leasmhara seachtracha agus inmheánacha chun
tionscadail comhfhorbartha áite a chur i gcrích, agus déanann sé
Deontais na Scéime chun Feabhas a chur ar Aghaidheanna Siopaí,
na Scéime um Úsáid Áitreabh Folamh, na dTobshiopaí agus um
Chur Chun Cinn Gnó a reáchtáil.
Cuid thábhachtach dár straitéis gheilleagrach ná daoine
a spreagadh cur lena scileanna i réimsí áirithe; Smaointeoireacht
Glas Tuathail agus Cuas an Ghainimh (Ciste Séasúrach Covid-19)

58

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020

Tobshiopa Steve Bradbury, Nollaig 2020

Turasóireacht

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Bliain an-deacair a bhí in 2020 don Earnáil Turasóireachta
mar gheall ar theacht Covid-19 agus na srianta náisiúnta a
cuireadh i bhfeidhm ar an taisteal. Bhí Aonad Turasóireacht
dlr ag obair i rith an ama le soláthraithe áitiúla chun tacú leo
forbairt a dhéanamh san am deacair seo. Sa bhliain 2020, bhí
an tAonad Turasóireachta ag obair i gcomhar le Fáilte Éireann
chun tionscnaimh thábhachtacha éagsúla a fhorbairt, lena
n-áirítear Clár na mBailte Móra Ceann Scríbe, Conair nua Cois
Cósta i mBaile Átha Cliath agus Áiseanna féideartha nua do
Spóirt Uisce, mar pháirt de “Ardáin Fáis”. Cuireadh gach féile
agus imeacht ar ceal mar gheall ar Covid-19, nó reáchtáladh go
fíorúil iad.

•

Bhí an Both Eolais Turasóireachta ag na Ráillí ag feidhmiú
nuair a bhí srianta Leibhéal 1, 2 agus 3 i bhfeidhm, le
tacaíocht eolais a thabhairt do chuairteoirí. Dúnadh an
tseirbhís sin nuair a bhí srianta Leibhéal 4 agus 5 i bhfeidhm

•

Tá dlr fós ag glacadh páirt i Líonra na gCathracha atá Báúil
leis an Turasóireacht trí shraith cruinnithe ar líne

•

Fuarthas maoiniú ó Fáilte Éireann do Chlár Bailte Móra
Ceann Scríbe i nDún Laoghaire

•

Bhí feachtais fógraíochta ag Turasóireacht dlr sna
meáin shóisialta chun tacú le teachtaireachtaí dul
ag siopadóireacht go háitiúil agus teachtaireachtaí
sábháilteachta

•

Cuireadh líonra nua le chéile de sholáthraithe gnó tuaithe
turasóireachta, “Well Worth the Climb”, chun díriú ar
cheisteanna tuaithe sa chontae

Nascadh & Caidreamh Idirnáisiúnta
B’éigean clár gníomhartha a chur ar ceal a bhí le bheith ann idir
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Líonra Gnó
na Carraige Duibhe agus Cathair Vincennes de dheasca srianta
taistil. Táthar dóchasach go mbeifear in ann na gníomhartha sin
a chur i gcrích an bhliain seo chugainn.
Tá iarratas á dhéanamh thar ceann Chathair Brest na Fraince
le go mbeith an chathair sin mar Phríomhchathair Chultúir na
Fraince in 2022. Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin ag tacú leis an gcathair sa phróiseas iarratais agus ag dúil
lenár gcaidreamh a fhorbairt mar pháirt den phróiseas.

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin (Canbhás BÁC)
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2,400

Tá pleanáil ann le haghaidh thart ar
teach sa CFS agus c. 123,000 méadar cearnach
i bhforbraíochtaí nach forbraíochtaí cónaithe iad

Tá comhaontuithe deontais ar bun ag dlr le haghaidh
2 thionscadal LIHAF le haghaidh uasghrádú c.€20m
bóthair agus droichid,

15m

do Choill na
Silíní agus

4m

do Shruthán na
Coille/Seangánach

Rinneadh dul chun cinn ar an bpróiseas
reachtúil pleanála le haghaidh stáisiún
nua Shruthán na Coille in 2020
Tá pleanáil ann le haghaidh
thart ar
teach i gceantar Choill na Silíní Ghleann na
Muc/Chill Tiarnáin agus tugadh cead le
haghaidh thart ar 2,000 aonad cónaithe

2,400

agus 685 aonad cónaithe i gceantar Shruthán na Coille/Sheangánaí

€17.8M

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar thionscadal
Pháirceanna Poiblí, Ghlasbhealaí agus
Mhaolúchán Choill na Silíní cionn is gur faomhadh maoiniú (URDF Gairm 1)
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Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn
Tá Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn (BPCC) freagrach as feidhmiú Scéim Pleanála CFS
Choill na Silíní a chur chun cinn (https://www.dlrcoco.ie/en/planning/cherrywood-sdz) agus
as cistí an Rialtais do Chiste Forbartha Athnuachana Uirbí CFS Choill na Silíní, Gairm 1, agus
as an gCiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú.
Is é an príomhábhar atá ag BPCC ná cuidiú le húinéirí talún forbairt iomlán CFS Choill na Silíní
a chur chun cinn, mar gheall ar an dá thionscadal atá faofa i gCoill na Silíní agus Sruthán na
Coille/Seangánach faoin LIHAF mar aon le Páirceanna Poiblí, Glasbhealaí agus Tionscadal
Maolaithe Choill na Silíní faoi Ghairm URDF 1.
Tá sé freagrach chomh maith as Láithreáin na bhForbraíochtaí Móra Uirbeacha Tithíochta
a chur chun tosaigh, is iad sin ceantair Choill na Silíní, Shruthán na Coille/Sheangánaí agus
Chill Tiarnáin/Ghleann na Muc.

Crios Forbartha Stratéisí Choill na Siliní

Crios Forbartha Straitéisí (CFS) Choill na Silíní

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Lean Foireann Thionscadal Ghníomhaireacht Forbartha Choill na
Silíní le maoirseacht a dhéanamh ar an bhforbairt sa CFS agus
í a stiúradh chun comhsheasmhacht le riachtanais Scéim
Pleanála CFS Choill na Silíní 2014 (arna leasú) a chinntiú.

•

Leanadh ar aghaidh le gníomhaíocht láidir i réimse na pleanála in
2020, in ainneoin Covid-19 a bheith ann. Tá pleanáil le haghaidh
thart ar 2,400 teach sa CFS agus thart ar 123,000 méadar
cearnach i bhforbraíochtaí nach forbraíochtaí cónaithe iad;

Cé gur aistríodh go cianobair go hiomlán mar gheall ar Covid-19,
leanadh ar aghaidh leis na cruinnithe le gach páirtí leasmhara
maidir le gach gné de Choill na Silíní ina mbíonn cur chuige
comhordaithe ag teastáil ó ghníomhaireachtaí stáit agus
soláthraithe seirbhíse éagsúla, lena n-áirítear plé ardleibhéil leis
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

•

Rinne an Bord Pleanála leasú maidir leis na caighdeáin
i bhforbraíocht chónaithe i dtaca leis an bpáirceáil carranna
a fhaomhadh in Eanáir 2020;

•

Cuireadh Leasú Beartaithe maidir le hAthailíniú Bhóthar
agus Íosbhealach Beckett faoi bhráid an Bhoird Pleanála
i nDeireadh Fómhair 2020;

Leanadh ar aghaidh leis an obair scóipe agus le tabhairt faoi
mheasúnuithe ar leasuithe a d’fhéadfadh a chur i bhfeidhm ar
an Scéim Pleanála atá faofa lena chinntiú go mbeifear ag teacht
le beartas Rialtais.

•

Bhí ócáid neamhreachtúil “Nocht do Thuairim” ann i Lúnasa
2020 maidir le hathbhreithniú ar Airde Foirgneamh sa CFS
a tháinig as an doiciméad ‘Urban Development and Building
Heights: Guidelines for Planning Authorities’ (Nollaig 2018);
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•

Cuireadh grúpa athbhreithnithe rothaíochta ar bun chun
leas a bhaint as an saineolas san Údarás Náisiúnta Iompair
agus Grúpa Soghluaisteachta Inbhuanaithe dlr chun
deiseanna a aithint le háiseanna níos fearr don rothaíocht
a chur ar fáil i gceantar na Scéime Pleanála;

•

Tá ceardlanna tras-ranna curtha ar bun chun dul i ngleic le
ceisteanna tábhachtacha amhail Pleanáil, Glacadh ar Láimh,
Inacmhainneacht (gné LIHAF) agus soláthar bonneagair;

•

Cuireadh chun cinn staidéar mionsonraithe agus an tuairisciú
a ghabhann leis do Bhóthar Ceangail Chill Tiarnáin.

Ghleann an Draoi Acomhail (Q-P), i gcrích agus is maith an
dul chun cinn atá déanta maidir le Céim 2 agus Céim 3;
•

Sruthán na Coille/Seangánach – fuair rochtain (ascaill)
bóthair chun tacú le forbraíocht tithíochta agus rochtain
ar an stáisiún DART cead i mí Feabhra mar chuid d'iarratas
pleanála na nÚinéirí Talún um Fhorbairt Straitéiseach
Tithíochta, lena n-áirítear 685 aonad chónaithe;

•

Cuireadh próiseas reachtúil pleanála stáisiún nua DART
Shruthán na Coille chun cinn in 2020;

•

Chinn Bórd Tionscadal CBÁSTG go soláthrófaí maoirseacht
agus rialú ar gach gné de sheachadadh an tionscadail chun
comhoibriú tras-rannach a áireamh.

An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh
Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF)
Lean BPCC le dul chun cinn a dhéanamh ar na tionscadail rathúla
LIHAF i ndlúthchomhar le hOifig na dTionscadal Bóithre dlr, leis
na húinéirí talún, leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta agus le gníomhaireachtaí seachtracha stáit. Is
é cuspóir an chiste, mar pháirt den chlár Éire a Atógáil, bonneagar
seachtrach poiblí a sholáthar chun baic ar bhonneagar criticiúil,
a aithnítear ar cheann de na príomhchonstaicí roimh fhorbairt
príomhshuíomhanna do thithíocht, a mhaolú, d'fhonn freastal
ar sholáthar brostaithe aonad cónaithe ar na suíomhanna sin
i mBaile Átha Cliath agus i gceantair uirbeacha ina bhfuil
an-éileamh ar thithíocht. Tá sé beartaithe go soláthróidh an dá
láthair tionscadail in dlr aonaid inacmhainne de chuid an Chiste
Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú
thar thréimhse síntí starracha iomlána.
Tá comhaontuithe deontais ag dlr do dhá thionscadal CBÁSTG le
haghaidh uasghráduithe bóithre agus droichead ar luach thart
ar €20m.

Mórshuíomhanna um Thithíocht Uirbeach
a Sholáthar (MTUS)
Is tosaíocht don Rialtas de réir Atógáil Éireann é dlús a chur le
soláthar tithíochta do na hearnálacha príobháideacha, sóisialta
agus cíosa. Bhí an ghníomhaíocht phleanála láidir fós sna trí
cheantar MTUS, Coill na Silíní, Cill Tiarnáin/Gleann na Muc agus
Sruthán na Coille/Seangánach, in dlr le haghaidh mórsheachadadh
tithíochta. Ach ní fios go fóill cén tionchar a bheidh ag na srianta
tógála, a cuireadh i bhfeidhm de bharr COVID 19, ar na tréimhsí
tógála agus seachadadh na n-aonad críochnaithe de réir an phlean.
In 2020, lean an Roinn Bonneagair Réamhphleanála ag déanamh
bainistíochta agus maoirseachta chun cur i bhfeidhm na
suíomhanna sin a spreagadh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tá rannpháirtíocht leanúnach idir BPCC agus an Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta maidir le haon dúshlán,
a d'fhéadfadh a theacht aníos ar an láthair agus a d'fhéadfadh
dul chun cinn na dtionscadal seo a mhoilliú, a phlé.

Lean an ghníomhaíocht phleanála láidir ar aghaidh in 2020
in ainneoin Covid 19. Tugadh cead pleanála do 2,400 teach
i gCoill na Silíní agus Gleann na Muc/Cill Tiarnáin agus
tugadh cead pleanála do thar ar 2,000 aonad cónaithe agus
685 aonad cónaithe i Sruthán na Coille/Seangánach

•

D'fhoilsigh dlr 'Notice of the Confirmation by “An Bord
Pleanala” of the Compulsory Purchase Order for the
“Glenamuck District Roads Scheme” ar an 6 Feabhra 2020.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

•

Cuireadh dearadh mionsonraithe na scéime agus cur
i láthair dhoiciméid an chonartha tairisceana chun cinn.

•

1.

Coill na Silíní (thart ar €15m)

2.

Sruthán na Coille/Seangánach (thart ar €4m)

Coill na Silíní (uasghráduithe bóithre/droichead) - €15.19M
– Cuireadh Céim 1 den tionscadal, a bhaineann le Bóthar

Coill na Silíní CFS - Bóthar Ghleann an Draoi Acomhail - Céim 1 – cuireadh i gcrích é faoin gCiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (CBÁSTG)
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An Ciste Forbartha & Athnuachana Uirbí (CFAU)

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Fuarthas an ceadú foirmiúil maoinithe i Meitheamh 2020 ón
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta maidir le
Tionscadal Pháirceanna Poiblí, Ghlasbhealaí agus Mhaolúchán
Choill na Silíní faoin gCiste Forbartha agus Athnuachana Uirbí
(CFAU), Gairm 1.

•

•	Páirc na Tulaí Céim 2 - reáchtáladh próiseas tairisceana
agus aithníodh an rogha conraitheora tógála.

Mar gheall air seo, déanfar 4 fho-thionscadal faoi leith
a fhorbairt, a chuimseoidh an Pháirc Líneach, maolú ar uisce
dromchla na lochán 2a agus 5a agus críoch Chéim 2 Tully Park.
Tugtar thart ar €17.8M do na ceithre fho-thionscadal seo de
chuid CFAU sa cheadú maoinithe agus is ó mhaoiniú díreach ón
Rialtas a thagann 75% de.

•	Páirc Líneach – Cuireadh ailíniú an bhealaigh i gcrích
agus rachaidh an tionscadal ar aghaidh chuig Cuid
8 agus dearadh mionsonraithe in 2021.
•	Lochán 2 A – Cuireadh an dearadh tosaigh i gcrích
agus rachaidh an tionscadal ar aghaidh chuig Cuid
8 go luath in 2021.

Cuireadh na tionscadail seo, atá á mbainistiú ag BPCC, chun cinn
in 2020, i bpáirt leis na comhairleoirí ildisciplíneach dearaidh
a ceapadh do gach tionscadal, chomh maith le príomhpháirtithe
leasmhara, lena n-áirítear an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI).
Tá teagmháil leanúnach á déanamh leis na húinéirí
ábhartha talún maidir le rochtain ar éadáil talún, rochtain ar
shuíomhanna le haghaidh iniúchtaí agus suirbhéanna.
D'éirigh leis an iarratas a chuir BPCC isteach faoi Ghairm 2 de
chuid CFAU ar an 29 Bealtaine 2020 maidir le tionscadal Choill
na Silíní um Rochtain Phoiblí, Tréscaoilteacht agus Saoráidí, agus
thart ar €54m á lorg do thionscadail Choill na Silíní agus thart ar
€55m á lorg do Nasc Choill na Silíní – Cill Tiarnáin.
Ar an iomlán, chuir Dún Laoghaire-Ráth an Dúin cúig thionscadal
isteach faoi ghairm an rialtais do CFAU 2, agus Bonneagar
Réamhphleanála ag déanamh maoirseachta ar bhainistíocht
gach iarratais de chuid Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

CFAU Gairm 1 - €17.8M - tá tionscadal Choill na Silíní um
Rochtain Phoiblí, Tréscaoilteacht agus Saoráidí ag dul chun
cinn agus ceadú maoinithe faighte aige i Meitheamh 2020
don tionscadal iomlán;

•	Lochán 5a – Tosaíodh ar ghlanadh an tsuímh le
déanaí agus tá próiseas tairisceana curtha i gcrích
chun comhairleoir a cheapadh chun áireamh costas
a dhéanamh, conraitheoir a fháil agus maoirseacht
a dhéanamh ar fhorbairt.
•

Chuir BPCC iarratas isteach faoi CFAU, Gairm 2, maidir le
Coill na Silíní um Rochtain Phoiblí, Tréscaoilteacht agus
Saoráidí ar an 29 Bealtaine 2020.

•

Chinn Bórd Tionscadal CFAU go soláthrófaí maoirseacht
agus rialú ar gach gné de sheachadadh an tionscadail chun
comhoibriú tras-rannach a áireamh.

65

Tithíocht

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020

Tugadh cead pleanála le haghaidh

597

teach nua i Seangánach

Rinneadh

151

Tá

deontas a fhaomhadh
faoi Scéimeanna na
nDeontas chun
Tithíocht a
Oiriúnú ar luach iomlán

155

teach nua á dtógáil ar Bhóthar
Áth na Sceire
Rinneadh

536

teach nua a sholáthar

Cuireadh

€1,006,134.15

98% de na 6,343

iarratas ar chothabháil i gcrích
Bailíodh

Fuarthas maoiniú

€16.5 milliún

chun cóiríocht
a chur ar fáil do
Thaistealaithe

Rinneadh forbairt ar Phlean
Gníomhaíochta Comhionannais
don Roinn Tithíochta

€5.4m
Cruthaíodh Lámhleabhar
nua do Thionóntaí mar
chuid dár tionscadal chun
Béarla intuigthe a úsáid

Cuireadh i gcrích
athdhearadh ar
Leathanaigh na
Tithíochta ar an
suíomh gréasáin

Rinneadh athchóiriú ar cheithre bhá nua
ar Láithreán Stad Ráth Michíl
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Tithíocht
Oibríonn an Roinn Tithíochta chun forbairt a dhéanamh ar roghanna éagsúla tithíochta
a éascú chun roghanna níos fearr a chumasú, a fheabhsaíonn caighdeán na beatha do chách.
Déanaimid é seo nuair a chuirimid tithíocht agus tacaíochtaí tithíochta ar fáil do dhaoine,
a meastar go bhfuil tithíocht de dhíth orthu ach nach bhfuil sé d'acmhainn acu teach a fháil
dóibh féin. Agus muid ag obair i gcomhpháirt leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta (RTRAO), Gníomhaireacht Tithíochta, Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa
Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (FDEDRBÁC) agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta,
chuireamar 536 teach nua ar fáil in 2020, le réimse modhanna seachadta.
Tá an Roinn Tithíochta freagrach as bainistíocht agus cothabháil a dhéanamh ar ár stoc
tithíochta, chomh maith le tacaíochtaí áirithe a chur ar fáil do sheanóirí agus do dhaoine atá
faoi mhíchumas. Tugaimid tacaíocht chomh maith d'úinéireacht tí trí iasachtaí a chur ar fáil,
chomh maith le Scéim Cheannaigh Incrimintigh do Thionóntaí a riar.
Cé go raibh tionchar ag bearta sláinte poiblí, a tugadh isteach chun scaipeadh Covid-19
a chosc, ar sheirbhísí cosúil le soláthar tithíochta agus na cláir oibre cothabhála, ghlac an
fhoireann le bealaí nua oibre ionas gurbh fhéidir leanúint ar aghaidh le seirbhísí a chur ar fáil
do na saoránaigh is leochailí.
Foirgníocht

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Is tosaíocht don Chomhairle é go fóill tithe nua a thógáil agus
tithe atá ann cheana féin a athchóiriú chun críocha tithíocht
shóisialta. Ceadaíodh roinnt tionscadal tithíochta ag an gcéim
phleanála leis an bpróiseas Cuid 8 in 2020, agus cheadaigh
An Bord Pleanála an togra forbraíochta le haghaidh 597 teach
nua i Seangánach. Tá an Roinn Tithíochta tiomanta chun gach
tionscadal a thabhairt trí na céimeanna dearaidh agus pleanála
ar fad, chomh tapa agus is féidir, chun tús a chur le foirgníocht
tithe atá de dhíth go géar gan mhoill.

•

thug an Bord Pleanála cead pleanála le haghaidh 597 teach
nua i Seangánach agus Seanchill in Iúil 2020

•

tugadh cead pleanála le haghaidh 88 teach nua ag St
Laurence's Park, Stigh Lorgan, faoi Chuid 8 i Nollaig 2020

•

tugadh cead pleanála Chuid 8 le haghaidh forbraíocht
inlíonta de 4 theach nua ag Cúirt Moyola, Baile an Teampaill
i Samhain 2020

•

Tá forbraíocht mheasctha de 100 teach sóisialta agus 50 teach
ar cíos de réir costais (an chéad cheann in Éirinn) á tógáil ag
Bóthar Áth na Sceire, an Chéim, i gcomhpháirt le Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta agus an Ghníomhaireacht Tithíochta

Radharc Tosaigh ar Sheangánach
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Cuid V – Straitéis Tithíochta
De réir Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna
leasú, éilítear go gcoimeádfaí céatadán de thalamh a chriosaítear
le haghaidh úsáidí cónaithe, le haghaigh tithíocht shóisialta. Cé
gur féidir oibleagáidí Cuid V a chomhlíonadh ar roinnt bealaí, is
fearr comhaontú a lorg trí thithe nua a sholáthar ar an láithreán
atá á fhorbairt. Bhí tionchar ag na srianta, a tugadh isteach chun
scaipeadh Covid-19 a chosc, ar sholáthar tithe faoi Chuid V in
2020, toisc gur cuireadh stop le gníomhaíocht tógála ar feadh
roinnt seachtainí. Mar sin féin, lean idirbheartaíocht maidir le
Comhaontuithe Chuid V ar aghaidh agus teicneolaíocht á húsáid
chun cruinnithe ar líne a éascú.

Éadálacha
Gach bliain, faigheann an Chomhairle líon teoranta réadmhaoin
cónaithe i gceantar a meastar go bhfuil tithíocht de dhíth ann.
Cuirtear tacaíocht ar fáil freisin do Chomhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta chun tithe oiriúnacha a fháil leis an Scéim Cúnaimh Caipitil
agus an Áis Léasaithe um Iasachtaí Caipitil. Fuair an Chomhairle
7 n-ionad réadmhaoine in 2020. Fuair CCT 16 réadmhaoin eile.

Léasú
Reáchtálann an Roinn Tithíochta an Tionscnaimh Léasaithe
Shóisialta, ina bhfuil Scéimeanna Léasaithe Chaighdeánaigh
Fhadtéarmaigh agus Scéimeanna Léasaithe Bhreisithe
Fhadtéarmaigh. Rinne an Chomhairle comhaontú léasa
fhadtéarmaigh ag ceithre ionad réadmhaoine in 2020, agus mar
sin cuireadh cóiríocht ar fáil do dhaoine agus do theaghlaigh
a raibh tacaíocht tithíochta sóisialta de dhíth orthu. Léasaíodh
7 n-ionad réadmhaoine san iomlán in 2020.

Oiriúnuithe Tithíochta do Sheanóirí agus do
Dhaoine atá faoi Mhíchumas
Tá an Roinn Tithíochta tiomanta do chúnamh a thabhairt do
sheanóirí agus do dhaoine atá faoi mhíchumas agus atá ina
gcónaí i dtithe ar leis an gComhairle iad agus iad siúd atá ina
gcónaí in áiteanna cónaithe faoi úinéireacht phríobháideach.
Déanaimid é seo leis an Scéim Oiriúnuithe do Dhaoine atá faoi
Mhíchumas le haghaidh thionóntaí na Comhairle agus an Scéim
Deontais d'Oiriúnuithe Tithíochta d'úinéirí tithe, sa chás ina bhfuil
gá le hoiriúnuithe a dhéanamh san áit chónaithe chun freastal
ar riachtanais duine den teaghlach. Chomh maith leis an Scéim
Deontais Oiriúnuithe do Dhaoine atá faoi Mhíchumas, cuireann an
Chomhairle cúnamh ar fáil leis na Scéimeanna 'Cúnamh Tithíochta

Athchóiriú Bhailtíní Éidin (roimh ré)
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do Sheanóirí' agus 'Deontais um Áiseanna Gluaiseachta'. An cineál
oiriúnaithe is coitianta a bhíonn ag teastáil ná seomraí folctha
inrochtana, cithfholcadáin gan chéimeanna, leathnú doirse,
rampaí, greimráillí agus cathaoireacha staighre.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rinne 52 oiriúnú in ionaid réadmhaoine ar leis an gComhairle
iad, ar chostas €183,283.26

•

Tugadh 151 deontas faoi na scéimeanna Deontas um
Oiriúnuithe Tithíochta agus €1,006,134.15 an luach iomlán
a bhí ag baint leo

Cothabháil
Pléann an Chomhairle le thart ar 4,500 ionad réadmhaoine, agus
déanann sí cothabháil orthu, le clár cothabhála bliantúil um
pleanáil réamhghníomhach. Tá sé mar aidhm aige bail an stoic
tithíochta a fheabhsú. Cuireadh isteach go mór ar Chlár Oibreacha
2020 de bharr na srianta a cuireadh i bhfeidhm chun scaipeadh
Covid-19 a chosc, agus níor ceadaíodh ach oibreacha práinneacha.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh 98% de na 6,343 iarratas ar chothabháil a fuarthas
in 2020 i gcrích

Athligean Tithíochta
Déanann an Roinn Tithíochta measúnú ar bhail gach ionaid
réadmhaoine a bhíonn ar fáil lena athligean agus déanann sé
feabhsuithe air, chomh maith le gnáth-oibreacha athligthe,
nuair is gá. I measc na n-oibreacha, d'fhéadfadh na rudaí seo
a leanas a bheith san áireamh: suiteáil doirse agus fuinneoga
nua, athshreangú leictreach, feistiú aláram nua deataigh, teasa
agus carbóin, insliú áiléir, athsholáthar coire téimh lárnaigh
agus/nó an córas iomlán téimh lárnaigh. Mar gheall ar an
gcineál seo oibre, feabhsaítear an rátáil RFF agus cuirtear teach
níos compordaí agus níos éifeachtaí ó thaobh an fhuinnimh de
ar fáil don tionónta. Cuireadh isteach ar an gcumas a bhí againn
oibreacha athligthe a dhéanamh in 2020 de bharr Covid-19.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh oibreacha ar 6 ionad réadmhaoine i gcrích faoin
gClár um Mór-Athchóiriú

•

Cuireadh oibreacha athligthe ar 60 réadmhaoin i gcrích
faoin gClár Spreagtha um Thithe Folmha

Athchóiriú Bhailtíní Éidin agus é críochnaithe
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Radharc ón Aer ar Bhóthar Áth na Sceire

Leithdháiltí agus Aistriú

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Déanann an Roinn Tithíochta measúnú ar incháilitheacht le
haghaidh Tacaíocht Tithíochta Sóisialta agus tugann sé áiteanna
cónaithe d'iarratasóirí ar an Liosta Feithimh do Thithíocht de réir
Scéime Leithdháilte na Comhairle. Cinntear na háiteanna ar an
Liosta Feithimh do Thithíocht ag an méid ama a bhfuil iarratas
bailí tithíochta ag teaghlach.

Oibríonn Rannóg na Comhairle um Dhaoine gan Dídean
i gcomhar le Feidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath do Dhaoine
gan Dídean (DRHE) chun cabhrú le daoine gan dídean, nó daoine
atá i mbaol go mbeidh siad gan dídean, cóiríocht éigeandála
a fháil agus éalú ón easpa dídine. Le linn 2020, tháinig laghdú ar
líon na dteaghlach gan dídean ó 96 go 64. Tháinig laghdú ar líon
na ndaoine gan dídean, ó 217 go 202.

Is féidir le teaghlaigh ag a bhfuil tionóntacht íosta de 3 bliana
acu iarratas a dhéanamh go gcuirfí san áireamh iad ar liostaí
aistrithe leighis/róphlódaithe. D'fhéadfadh sé go gceadófaí
aistriú frithpháirteach idir tionóntaí a bhfuil áiteanna chónaithe
den chineál céanna acu freisin i gcás go mbainfí úsáid níos fearr
as an gcóiríocht de thoradh an aistrithe.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Leithdháileadh 241 ionad réadmhaoine in 2020

•

Leithdháileadh 26% de thithíocht ar dhaoine faoi mhíchumas

•

Forbraíodh Scéim nua um Leithdháileadh Tithíochta
i gcomhpháirt le foghrúpa de chuid an Choiste um Polasaí
Straitéiseach Tithíochta

Laghdú Méide
Tá an scéim um laghdú méide á cur cinn in 2020 fós. Tá an Scéim
seo ann do thionóntaí a bhfuil an chóiríocht atá acu i láthair
na huaire rómhór do na riachtanais atá acu. Tugtar tús áite do
na tionóntaí ar mian leo feidhm a bhaint as an Scéim seo agus
déantar gach iarracht teach atá níos oiriúnaí dá gcuid riachtanas
a aimsiú dóibh. Mar gheall air seo, tugtar tithe níos compordaí,
níos éifeachtaí ó thaobh an fhuinnimh de agus atá níos oiriúnaí
do thionóntaí agus is féidir tithe níos mó a thabhairt do
theaghlaigh atá ar an Liostú Feithimh do Thithíocht. Chuaigh
6 theaghlach chuig tithe níos lú in 2020.

Bainistíocht Tionóntachta
Déanann an Rannóg um Bainistíocht Tionóntachta (ar a dtugtaí
an Rannóg um Iompraíocht Fhrithshóisialta) iniúchadh ar
ghearáin maidir le hiompraíocht fhrithshóisialta de réir Straitéis
na Comhairle um Iompraíocht Fhrithshóisialta, 2016 – 2022,
agus oibríonn sé chun dea-bhainistíocht eastát a chur chun cinn
agus chun pobail níos fearr a chruthú do chách. Chomh maith
leis sin, eagraíonn sé cúrsaí réamhthionóntachta do thionóntaí
nua ach ar an drochuair, cuireadh isteach air sin 2020 de bharr
na mbeart a tugadh isteach chun scaipeadh Covid-19 a chosc.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh 'Comhaontú Comharsan Maith' i bhfeidhm, cuspóir
a bhí againn sa Phlean Gníomhaíochta Comhionannais

•

Ordú Sealbhaithe amháin agus Ordú Eisiata amháin os
comhair na cúirte

•

Eagraíodh cúrsa réamhthionóntachta do thionóntaí nua
i bhForbraíocht Chnoc Hoirbeaird

•

Tionscnamh Tras-Rannach agus Ilghníomhaireachtaí
d'Oíche Shamhna chun plé le tinte cnámh
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Cíos ar Thithe

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Ríomhtar an cíos a bhailíonn an Chomhairle i gcomhréir leis an
Scéim Cíosanna Difreálacha. Cinneann an Scéim cíos an tionónta
bunaithe ar dhá ghné:

•

Fuarthas maoiniú de €5.4m le haghaidh an Chláir um
Chóiríocht don Lucht Siúil

•

Tá 7 dtionscadal de chuid an Chláir um Chóiríocht don Lucht
Siúil ar siúl

•

Rinneadh athchóiriú ar láithreán stad Ráth Mhichíl (4 bhá nua)

•

Líonadh 2 chorrfholúntas

•

ioncam iomlán do theaghlaigh agus

•

méid do theaghlaigh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Bailíodh €16.5 milliún i gcíos in 2020

Caighdeáin na Tithíochta Príobháidí ar Cíos

•

Méadú 4.7 % ar an mbailiú ioncaim thar an mBuiséad

•

Críochnaíodh 81 % Measúnú Bliantúil ar Fháltas

•

Tugadh tionscadal le haghaidh foláirimh SMS maidir le
riaráiste isteach

•

Cuireadh beartais mhaolaithe Covid i bhfeidhm chun
soláthar na seirbhíse a chothú

•

Tugadh tionscadal fóin isteach le linn Covid chun teagmháil
a dhéanamh go gníomhach le tionóntaí a bhféadfadh
tuilleadh cúnaimh a bheith uathu le linn na paindéime

I gcomhréir leis na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin le haghaidh
Tithe ar Cíos) 2019, tá Rannóg na gCaighdeán freagrach as na
rialacháin a chur i bhfeidhm i dtionóntachtaí príobháideacha ar
cíos i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin atá cláraithe leis an mBord
um Thionóntachtaí Cónaithe. Tugann cigirí cuairteanna ar
ionaid réadmhaoine le seiceáil go bhfuiltear ag comhlíonadh
na Rialachán. Tá réimse pionós ag an gComhairle, suas go
hionchúiseamh sa Chúirt Dúiche, agus ionchúiseamh sa Chúirt
Dúiche san áireamh, arbh fhéidir iad a chur ar thiarna talún
nach gcomhlíonann a réadmhaoin iad. Chuir paindéim Covid-19
isteach go mór ar an bpróiseas iniúchta. Níl cead iniúchadh
fisiciúil a dhéanamh le linn srianta ag leibhéal 4 agus leibhéal 5.
In ainneoin na ndianghlasálacha éagsúla a bhí ann i rith 2020,
rinneadh iniúchadh ar 1205 ionad réadmhaoine.

Scéim Iasachta Baile Atógáil Éireann
Is ionann Scéim Iasachta Baile Atógáil Éireann agus morgáiste,
a dtacaíonn an rialtas leis, le haghaidh ceannaitheoirí céaduaire,
agus riarann an Roinn Tithíochta é. Féadfar é a úsáid chun áit
chónaithe nua nó áit chónaithe ar athlámh a cheannach nó
chun teach nua a thógáil. Is ionann luach uasta margaidh na
réadmhaoine, ar féidir é a cheannach nó a fhéinthógáil laistigh de
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, agus €320,000. Tá suas le 90% de
luach margaidh na réadmhaoine ar fáil tríd an scéim morgáiste seo.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Ceadaíodh 13 Iasacht Baile Atógáil Éireann in 2020, agus
luach €2.9m ag baint leo

Ceannach Incriminteach ag Tionóntaí
Cuirtear Scéim Cheannaigh Incrimintigh do Thionóntaí 2016 ar
fáil do thionóntaí de chuid na Comhairle a d'fhéadfadh bheith
incháilithe a dteach a cheannach ón gComhairle, ar an gcoinníoll
go gcomhlíonann siad na critéir incháilitheachta a leagtar amach
sa scéim. Íocann na tionóntaí luach margaidh na réadmhaoine
lúide lascaine, suim a bhraitheann ar ioncam. Gearrtar costas ar an
réadmhaoin, ar ionann an costas agus luach na lascaine a chuirtear
i bhfeidhm. Díoladh 7 n-ionad réadmhaoine in 2020.

Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus Míchumais
Cuireadh an Grúpa Stiúrtha um Thithíocht agus Míchumas ar
bun de réir an 'Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi
Mhíchumas 2010 – 2020', agus cuireadh síneadh ama leis go dtí
2021. Bíonn cruinnithe ráithiúla ag an nGrúpa Stiúrtha agus tá an
Roinn Tithíochta ag tacú leis an nGrúpa agus a chuid oibre go fóill.

Cóiríocht don Lucht Siúil
Tá an Roinn Tithíochta tiomanta don Chlár um Chóiríocht don
Lucht Siúil, 2019 - 2024, a chur i bhfeidhm, clár a leagann treoir
le haghaidh soláthar cóiríocht ardchaighdeáin don Lucht Siúil
agus chun riachtanais tithíochta phobal dúchais an Lucht Siúil
sa Chontae a chomhlíonadh. Áirítear leis an gclár sin forbairt
suíomhanna nua, athchóiriú agus leathnú suíomhanna atá ann
cheana féin, éadálacha Cuid V, corrfholúntais agus tithíocht
chaighdeánach. In ainneoin srianta Covid-19, choimeád an
Chomhairle seirbhísí, agus tugadh pleananna teagmhais isteach
ar gach láithreán.
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Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rinneadh 1,205 iniúchadh ar ionaid réadmhaoin
phríobháideacha ar cíos

Dualgas na hEarnála Poiblí
I Márta 2020, chuir an Roinn Tithíochta Plean Gníomhaíochta
Comhionannais isteach chuig Coimisiún na hÉireann um
Chearta an Duine agus Comhionannas (CÉCDC). Leagann an
Plean amach na céimeanna a ghlacfaidh an Roinn Tithíochta in
2020 - 2021 chun cinnte a dhéanamh go mbíonn prionsabail
chomhionannais agus freagrachtaí dhualgas na hearnála poiblí
ag croílár an bhealaigh ina soláthraímid ár seirbhísí. Leagann sé
béim ar ghealltanas na Roinne Tithíochta chun comhdeiseanna
a chur chun cinn dár gcustaiméirí ar fad agus rochtain ar na
seirbhísí a chuirimid ar fáil a fheabhsú. Forbraíodh an plean
i ndiaidh comhairliúchán leis an bhfoireann, custaiméirí agus
soláthraithe tithíochta eile i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Tionscadal an Ghnath-Bhéarla
Idir Meitheamh agus Nollaig 2020, rinne an Roinn Tithíochta
tionscadal Gnáth-Bhéarla leis an Áisíneacht Náisiúnta
Litearthachta d'Aosaigh (ÁNLA). Ba é an tionscadal seo an chéad
chéim i bpróiseas trí pháirt chun cultúr ina scríobhtar agus ina
n-úsáidtear “gnáth-Bhéarla” a chruthú, a neartú agus a leabú.
Is bealach é gnáth-Bhéarla le scríobh agus eolas a chur i láthair
ionas go mbeidh an léitheoir, ar a bhfuil sé dírithe, in ann
é a léamh agus a thuiscint in aon léamh amháin. Is é seo an
chéad tionscadal dá leithéid a rinne aon Roinn Tithíochta sa tír.
•	Tugadh marc ÁNLA le haghaidh gnáth-Bhéarla ar
10 doiciméad.
•	Rinne breis agus 30 ball den fhoireann oiliúint maidir
leis an ngnáth-Bhéarla le ÁNLA
•	Rinneadh Lámhleabhar an Tionónta a athdhearadh
ionas go dtiocfadh sé le prionsabail an ghnáth-Bhéarla

Bonneagar
agus an tAthrú
Aeráide
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Seoladh Bealach
Soghluaisteachta
Rothaíochta an Chósta

Ghlac

114

scoil páirt i

gclár na Scoileanna Glasa
Baineadh

91

Scriosadh

3975
méadar

feithicil a bhí tréigthe

Eisíodh

810

cearnach
Fíneáil le
haghaidh bruscair graifítí
(Fodhlíthe san áireamh)

Ábhair In-athchúrsáilte 2020

Tógadh

Tógadh
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Tógadh

tona chuig Ionad
Athchúrsála Bhaile
Uí Ógáin

Tógadh

tona chuig Ionad
Athchúrsála Pháirc Éidín
tona chuig Ionad
Athchúrsála Sheangánaí
in 2020
tona d’earraí in-athchúrsáilte chuig
Ionaid Fág Anseo le linn na bliana

10,400
1,045
529
5,286
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Bonneagar agus an tAthrú Aeráide
Cuimsíonn an Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Athrú Aeráide réimse leathan seirbhísí
do shaoránaigh agus do chuairteoirí. Dearadh na seirbhísí sin chun go gcuirfí timpeallacht
ardchaighdeáin ar fáil, go rachfaí i ngleic leis an Athrú Aeráide agus chun bonneagar agus
ríocht phoiblí den chéad scoth a sholáthar.
Is iad na príomhsheirbhísí seo a leanas atá i gceist:

Diúscairt:

Bainistíocht Réadmhaoine

In 2020 thug Bainistíocht Réadmhaoine 9 ndiúscairt réadmhaoine/
talún (lena n-áirítear ceadúnais agus léasanna, 11 diúscairt feo
simplí agus 4 Ghníomhas Cúnaint chuig cruinnithe na Comhairle
chun cead a fháil ó na Comhaltaí Tofa.

•

Chun dea-bhainistíocht agus cosaint réadmhaoine faoi
úinéireacht na Comhairle a chinntiú;

•

Seilbh a fháil ar thailte chun cuspóirí Corparáideacha Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin a chomhlíonadh de réir mar is gá;

•

Clár na Láithreán Tréigthe a choinneáil suas chun dáta;

•

Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara an Stáit, m.sh. Uisce
Éireann, an Ghníomhaireacht Forbartha Talún (GFT), an
Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) agus mórfhorbróirí
réadmhaoine, m.sh. Hines, Coill na Silíní mar chuid den
Chrios Forbartha Straitéisí (CFS) chun mórthionscadail
bonneagair a chur chun cinn;

•

Príomh-rannpháirtí laistigh d'Fhócasghrúpa tras-rannach
na Comhairle um Thithíocht; Chuidigh Bainistíocht
Réadmhaoine leis an ngrúpa chun a measúnuithe láithreán
a aithint agus a stiúradh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh:
Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh a eisíodh le haghaidh talún do
na scéimeanna seo a leanas:
•

Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Ghleanna Dhuibh/Bhóthar
Ghráinseach an Araltaigh;

•

Scéim Bóithre Cheantar Ghleann na Muc.

Ligean Sealadach / Léasanna Tráchtála:
•

Tá 55 ligean/léas tráchtála san iomlán i bhfeidhm;

•

Fuarthas €307,644 ó na ligin/léasanna in 2020

Láithreáin Thréigthe
Bhí 13 láithreán ar Chlár na Láithreán Tréigthe ag deireadh
2020 – laghdú 9 láithreán ag tús 2020. Bhí dhá cheann eile ag
feitheamh le hiad a bhaint den chlár ar an gcoinníoll go n-íocfaí
tobhaigh gan íoc. €171,934.76 an luach a bhí ar na tobhaigh
a bailíodh le haghaidh láithreáin thréigthe in 2020.

I measc na gcásanna ardphróifíle bhí:
•

Diúscairt an iar-Stáisiúin Dóiteáin, Plás Sheoirse, Dún
Laoghaire leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun
críche scoil nua a chruthú do 'Ag Foghlaim le Chéile';

•

Diúscairt talún ag Caisleán Sheangánaí leis an nGníomhaireacht
Forbartha Talún (GFT) chun 597 teach nua a sholáthar; a bhfuil
meascán de 200 teach sóisialta, 91 teach le haghaidh ceannach
inacmhainne agus 306 teach ar cíos costais.

Tionscadail:
•

Maoirseacht a dhéanamh ar an gcéim dheireanach
d'oibreacha riachtanacha um shábháilteacht dóiteáin ag
Amharclann Pavilion, Dún Laoghaire

•

Athchóiriú ar Ionad Fóillíochta Shruthán na Cluana
i gcomhpháirt leis an Roinn Fóillíochta agus Pobal

•

Oibreacha athdheisitheacha ar ionaid réadmhaoine ar
leis an gComhairle iad ag 9 Plás Sheoirse agus ag an Wash
House, Ascaill Uí Cheallaigh, Dún Laoghaire, Co. Átha Cliath
(is struchtúir chosanta iad an dá cheann acu)

•

Oibreacha caomhnaithe ar Leabharlann Carnegie Dhún
Laoghaire, lena n-áirítear oibreacha athdheisiúchán ar
dhíon agus spéirléasacha na hiarleabharlainne

•

Rannpháirtíocht le hUisce Éireann agus na ranna ábhartha
seirbhíse chun rochtain seirbhíse agus cead slí a fháil ar
thailte ar leis an gComhairle é

•

Cuidiú a thabhairt do Sheirbhísí Corparáideacha le hionad
sealadach cruinnithe a fháil don Chomhairle de bharr
shrianta Covid agus Seomra na Comhairle gan a bheith ar fáil

•

Measúnú ar acmhainneacht Críochfoirt Báid
Farantóireachta

D'úsáid Bainistíocht Réadmhaoine sciar maith den ioncam
seo le haghaidh oibreacha athchóirithe agus feabhsúcháin
riachtanacha eile ar fhoirgnimh ar leis an gComhairle iad.
Faoi dheireadh 2020, bhí gealltanas tugtha ag formhór na 11
láithreán a bhí fágtha ar an gclár go n-íocfaí an fuílleach a bhí
á lorg, chuaigh siad le pleananna íocaíochta nó chuaigh an
t-úinéir le 'díolachán arna chomhaontú'.

Litreacha toilithe:
D'eisigh Bainistíocht Réadmhaoine 32 litir thoilithe in 2020.
Tá méadú tagtha ar na hiarratais ar litreacha toilithe bliain
i ndiaidh bliana. Tá Bainistíocht Réadmhaoine ag déanamh
athbhreithniú ar an bpróiseas faoi láthair.
Feabhsúcháin Shráidbhaile na Carraige Duibhe - Rotharbhealach.
Sonraí an ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh Photography.
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Clár Lárnach um Shócmhainní Réadmhaoine
a fhorbairt chun an talamh, na foirgnimh agus
an t-eastát go léir atá i seilbh na Comhairle
a chur in áit amháin:
Thosaigh Bainistíocht Réadmhaoine ar chlár cuimsitheach
a fhorbairt ar thailte agus sócmhainní foirgníochta atá i seilbh
na Comhairle, lena n-áirítear Cuan Dhún Laoghaire agus an
cúirtealáiste, a fuarthas le déanaí. Go dtí seo, tá nach mór 1,000
sócmhainn foirgníochta nó talún curtha isteach agus tá an
rannóg ag obair go dlúth lenár gcomhghleacaithe san Oifig um
Tarraingt Phleanála chun ár bPunann Réadmhaoine a mhapáil ar
Ardán GIS, ionas go mbeidh sé éasca dár ranna rochtain a fháil air.

5.

Tá athbhunú fhóram roinne an Fhóraim Eastát
Corparáideach ríthábhachtach chun comhaontú a fháil
ar bheartais thábhachtacha na Comhairle maidir le
réadmhaoin agus tailte.

Oifig na dTionscadal Caipitil
Tá Oifig na dtionscadal Caipitil freagrach as cur i gcrích an Chláir
Chaipitil chun na príomhscéimeanna caipitil a sholáthar.

Le linn 2020, chuaigh Bainistíocht Réadmhaoine i mbun plé
le roinnt Ranna de chuid na Comhairle chun a mhéad eolais
ab fhéidir a shoiléiriú agus a dheimhniú maidir lena gcuid
leasanna laistigh den chlár iomlán. Tá sé le tuiscint cheana féin
go bhfuil an t-eolas seo ina fhoinse ríthábhachtach eolais don
Fhócasghrúpa Tithíochta agus chun sócmhainní na Comhairle
a aithint agus a chosaint don gClár Árachais.
Tá páirt ag Bainistíocht Réadmhaoine maidir le hardán oiriúnach
TF a fháíl ar féidir é a úsáid chun monatóireacht agus bainistíocht
lárnach a dhéanamh ar ár bhFoirgnimh Chorparáideacha
agus ar Phunann Eastát & Réadmhaoine níos leithne Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin. Stiúir Bainistíocht Réadmhaoine
plé le hÚdaráis Áitiúla eile, Oifig na nOibreacha Poiblí agus
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus bhí sé i dteagmháil leis
an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus CBCC chun
cur chuige náisiúnta a iarraidh maidir leis an bhfadhb.
A chinntiú go ndéantar Clár na Sócmhainní Seasta a nuashonrú
agus go dtagann sé leis an gClár Lárnach Réadmhaoine.
Straitéis Spáis Chorparáidigh a fhorbairt dár bhfoirgnimh atá in
úsáid agus nach bhfuil in úsáid, lena chinntiú go bhfuil an úsáid
a bhainimid as ár spás á huasmhéadú.
Na hAonaid Bainistíochta Conarthaí & Áiseanna a leathnú
chun creataí a thógáil ar féidir leo tacú lenár bhFoirgnimh
Chorparáideacha agus iad a chothabháil.

Tionscadal Caipitil Bhóthar Sheangánaí

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Le linn 2020, chuir Bainistíocht Réadmhaoine na gcáipéisí
beartas seo a leanas isteach:

Is iad seo a leanas na Príomhthionscadail/Príomhscéimeanna
Chaipitil atá á ndearadh/á dtógáil faoi láthair ag an gComhairle,
nó a chuir an Chomhairle i gcrích le déanaí, arna maoiniú ag
Tobhaigh/Deontais Forbartha:

1.

Scéimeanna atá á dtógáil/curtha i gcrích:

Beartais agus Nósanna Imeachta:

2.

3.

4.
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I.C.C. Ráiteas Príobháideachais na Roinne - Feidhm an ráitis
phríobháideachais seo ná cur síos a dhéanamh go soiléir agus
go beacht, ar na sonraí pearsanta a d'fhéadfadh an Roinn um
Bonneagar agus Athrú Aeráide a bhailiú faoi dhaoine, an fáth
a bhfuil sé de dhíth, conas a úsáidtear é agus conas is féidir le
daoine teagmháil a dhéanamh leis an Roinn um Bonneagar
agus Athrú Aeráide maidir lena gcuid sonraí pearsanta. Tugann
sé freisin na cearta atá ag daoine faoi reachtaíocht cosanta
sonraí maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta.
Clár Rioscaí Bainistíochta Eastát – De bharr riachtanais
a d'eascair as Seirbhís Iniúchta Rialtais Áitiúil, ullmhaítear
agus nuashonraítear Cláir Rioscaí go rialta chun rioscaí
féideartha roimh rannóga na Comhairle a aithint, chomh
maith le maoluithe. Cuirtear na cláir faoi bhráid Choiste
Iniúchóireachta na Comhairle lena mbreithniú agus leasú;

•

Folcadáin Phoiblí Dhún Laoghaire

•

Creat Gluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan Céim 2

•

N11 Bóthar Ghleann an Draoi Acomhail Q-P* (Céim 1)

•

Ríocht Phoiblí Dhún Laoghaire Láir – Carrchlós Lexicon
agus an ceantar máguaird

•

Oibreacha Eatramhacha Bhóthar Sheangánaí – Céim 2

•	Oibreacha Eatramhacha Ascaill Bhaile an Róistigh
(cosán/trasrian coisithe)
Scéimeanna atá ag an gCéim Dearaidh Mhionsonraithe:
•	Tionscadal Aisghabhála Láithreán Líonadh Talún Bhré
agus Sruthán na Coille

Mapáil Sonraí Bainistíochta Réadmhaoine – Leagtar amach
róil rannóg na Bainistíochta Réadmhaoine, atá mar chuid
den Roinn um Bonneagar agus Athrú Aeráide faoi láthair,
agus an reachtaíocht ábhartha a bhaineann le hoibríocht,
forfheidhmiú agus coinneáil sonraí;

•

M50 Nascbhóthar Acomhal 14

•

Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Ghleanna Dhuibh

•

Samuel Beckett Céim 2

•

N11 Bóthar Ghleann an Draoi Acomhail P*-P3 (Céim 2)

Próisis leasaithe - tá Diúscairt Réadmhaoine, Cead Slí agus
Litreacha Toilithe á ndréachtú faoi láthair;

•	Bóthar na Raithní Móire go Nascbhóthar Dhroim Máirtín
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•	Uasghrádú ar Acomhal Bhóthar Áth na Sceire/Bhóthar
Ghleann na Muc (Acomhal na Liathróide Órga)

•

Ionchur ón Rannóg Iompair ar Dhréachtphlean Forbartha
Contae 2022-2028

•

•

Ionchur Iompair ar Bhainistíocht Forbartha Pleanála Chrios
Forbartha Straitéisí (CFS) Choill na Silíní agus réamhiarratais
Cuid 8

•

Thug an Rannóg Iompair tacaíocht do rannóga na Seirbhísí
Bardasacha le haghaidh ceisteanna a bhain le comhlíonadh
tógála agus iarthógála

•

Ionchur ón Rannóg Iompair ar Dhréachtphlean Forbartha
Contae 2022-2028

•

Ionchur Iompair ar Bhainistíocht Forbartha Pleanála Chrios
Forbartha Straitéisí (CFS) Choill na Silíní agus réamhiarratais
Cuid 8

•

Thug an Rannóg Iompair tacaíocht do rannóga na Seirbhísí
Bardasacha le haghaidh ceisteanna a bhain le comhlíonadh
tógála agus iarthógála

Scéim Bóithre Cheantar Ghleann na Muc

Scéimeanna atá ag an gCéim Dearaidh:
•

Glasbhealach Choill na Silíní go Seanchill

•	S2S Conair an Chósta Thoir (Baile an Bhóthair go Dún
Laoghaire)
•

N11 Bóthar Ghleann an Draoi Acomhail P3-P (Céim 3)

•

Oibreacha Eatramhacha Ascaill Bhaile an Róistigh

An Rannóg Pleanála Iompair
Tugann an Rannóg Pleanála Iompair cúnamh don phróiseas
Bainistíochta Pleanála Forbartha trí mheasúnú agus tuairisciú
a dhéanamh ar ghnéithe iompair na n-iarratas pleanála ar fad
a chuirtear isteach chuig an gComhairle.

Bealach Soghluaisteachta Cósta

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Chuir an Rannóg Pleanála Iompair an obair seo a leanas
i gcrích in 2020:

•

Aistríodh go cianobair ó Mhárta 2020 de bharr shrianta
Covid 19.

•

Tuairiscíodh ar 652 iarratas pleanála agus iarratas ar
Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta (FST).

•

Tuairiscíodh ar chomhairliúcháin réamhphleanála agus
comhairliúcháin chomhlíonta chun dul chun cinn iarratais
agus forbairt phleanála a éascú.

•

Tuairiscíodh ar chomhairliúcháin réamhiarratais a rinneadh
maidir le Forbairt Straitéiseach Tithíochta

•

Freastalaíodh ar chruinnithe comhairliúcháin réamhiarratais
maidir le Forbairt Straitéiseach Tithíochta in Oifigí an Bhoird
Pleanála go dtí Márta 2020

•

Glacadh páirt i cruinnithe comhairliúcháin réamhiarratais
maidir le Forbairt Straitéiseach Tithíochta leis an mBord
Pleanála ó chian ón gcéad chruinniú trípháirteach ar líne
a reáchtáladh ar an 19 Márta 2020

•

Tuairiscíodh ar iarratais Chuid 8, ar achomhairc chuig an
mBord Pleanála, ar iarratais Chuid 5

Feabhsúcháin ar an Ríocht Phoiblí, Ardán Haigh

Forfheidhmiú Comhshaoil, Bruscar agus
Rialú Ainmhithe
Ról ceannasaíochta a ghlacadh chun dul i ngleic le tionchair
an Athraithe Aeráide. Feasacht chomhshaoil a spreagadh agus
a chur chun cinn d'fhonn éifeachtúlacht acmhainní a bhaint
amach, an geilleagar ciorclach a fhíorú, deireadh a chur le
truailliú ó bhruscar agus an athchúrsáil agus tionscnaimh áitiúla
eile a spreagadh. Monatóireacht a dhéanamh ar reachtaíocht
agus rialacháin chomhshaoil a bhaineann le haer, torann,
dramhaíl, bruscar agus rialú ainmhithe, agus an reachtaíocht
agus na rialacháin sin a chur i bhfeidhm. Fiosrú, measúnú
agus dúnadh na ngearán a logáladh ar Chóras Bainistíochta ar
Chaidreamh le Custaiméirí (CBCC) na Comhairle
Tosaíochta Comhshaoil Náisiúnta: Dumpáil mhídhleathach
agus dramhaíl gan tásc, dramhaíl tógála agus scartála (C&D),
Dramhbhoinn, scéim comhlíonta ELVES, forfheidhmiúchán
dramhaíola Pacáistithe, dramhthrealamh leictreach agus
leictreonach (DTLL), Cadhnraí, Plaistigh Feirme, Breoslaí
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Soladacha, gearráin faoi Aer agus Torann, Rialú Aeir agus Torainn
(pleanáil): measúnú agus comhoiriúnú ceadúnas pleanála
maidir le rialúchán aeir/torainn, Clár Monatóireachta ar an Aer
Chomhthimpeallach (síneadh le AAMP) agus ar Thuaslagóirí.
Rialacháin maidir le péinteanna Maisiúcháin agus Gal Pheitriliam

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

D'oibrigh Tidy Districts 2021 le 15 grúpa mar
chomhairliúchán neamhiomaíoch tacaíochta.

•

Ghlac 114 scoil páirt i gclár na Scoileanna Glasa.

•

Tugadh maoiniú do 62 ceardlann ar oideachas comhshaoil
i scoileanna in 2020.

•

Baineadh 91 feithicil tréigthe

•

Scriosadh 3975 méadar cearnach graifítí

•

Gearradh 810 Pionós Bruscair (Fodhlíthe san áireamh)

•

Tógadh 63 madra go dtí póna na Comhairle

•

Rinneadh 19 chapall a chur i bpóna

tríd an acmhainneacht san earnáil FBM agus in institiúidí poiblí
i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.
Eagraíonn agus comhordaíonn Gnó Glas imeachtaí le haghaidh
gnó glas, éascaíonn sé deimhniúchán comhshaoil agus tacaíonn
sé le hóstáil na ngradam bliantúil do ghnóthaí. Comhoibríonn
Gnó Glas le gníomhaireachtaí tacaíochta gnó, lena n-áirítear an
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Business in the
Community Ireland, Comhlachas Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
agus Ceantair Feabhsúcháin Gnó Áth an Ghainimh chun gnóthaí
a chuireann prionsabail um éifeachtúlacht acmhainní i bhfeidhm
a chur chun cinn agus chun aitheantas a thabhairt dóibh.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tacaíocht Covid-19 a thabhairt don earnáil fáilteachais agus
coigeartuithe na ríochta poiblí.

•

Thacaigh Gnó Glas le hidirghabháil na Comhairle chun
ithe lasmuigh a éascú i sráidbhailte Dhún Droma,
Dheilginise, Ghlas Tuathail agus na Carraige Duibhe agus
obair á déanamh leis an Rannóg Tráchta chun an próiseas
ceadúnaithe le haghaidh Troscáin Sráide a athrú chun
é a chur in oiriúint do Covid-19 agus teagmháil á déanamh
freisin leis an earnáil fáilteachais chun a chinntiú gur
próiseáladh ceadúnais go pras.

•

D'oibrigh Gnó Glas leis an Oifig Fiontair Áitiúil freisin chun
an deontas do throscán sráide a léithdháileadh le haghaidh
aon tsuíocháin nua. D'oibrigh sé leis an Roinn Páirceanna
chomh maith chun an ríocht phoiblí a athdhearadh, nuair
ab fhéidir, chun ithe lasmuigh le haghaidh siopaí caife/
tithe tábhairne áitiúla ar fud an chontae a éascú, toisc gur
tháinig méadú mór ar an ithe lasmuigh de bharr cianoibre
agus na srianta ar ithe laistigh don chuid is mó den bhliain.

Cosaint Shibhialta agus an tSeirbhís Dóiteáin
Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Chosaint
Shibhialta do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.
Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an tSeirbhís
Dóiteáin do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
freisin de bhun comhaontaithe faoi Alt 59 den Acht um Rialtas
Áitiúil 1955.
Cineál an Teagmhais ar
Freastalaíodh orthu

Dún Laoghaire-Ráth an
Dúin

Dóiteáin – Aláraim

368

Dóiteáin – Tráchtáil

14

Dóiteáin – Tithe

168

Dóiteáin – Eile

64

Dóiteáin – Beag

451

Dóiteáin – Feithiclí

56

Tuilte

4

Idirghabháil Seirbhíse Leighis

166

Seirbhísí Speisialta

158

Timpistí Bóithre

104

Gach Teagmhas

1,553

Líon Iomlán na Slógaí do na
Teagmhais Seo

3,698

Gnó Glas
Spreagann Gnó Glas aistriú ó gheilleagar líneach go geilleagar
ciorclach chun fostaíocht a fheabhsú agus luach na haisghabhála
agus athchúrsaíocht acmhainní a mhéadú. Cuireann sé seo ar
chumas gnóthaí cuspóirí éifeachtúlachta acmhainní i bPlean
Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre um Bainistíocht Dramhaíola,
2015-2021 a chomhlíonadh, chomh maith le gníomhartha
beartais i bPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh
Geilleagar Ciorclach 2020-2025 de chuid an rialtais.
Cuimsíonn sé deachleachtas comhshaoil a chur chun cinn,
lena n-áirítear cosaint dramhaíola, éifeachtúlacht fuinnimh,
caomhnú uisce agus gníomhaíochtaí iompair inbhuanaithe
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An Clár €coMerit
Dearadh Clár €coMerit, á sholáthar thar ceann Chomhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag €coMerit,
comhairleacht comhshaoil lonnaithe i Loch Garman, chun
cabhrú le heagraíochtaí bheith níos éifeachtúla ó thaobh an
fhuinnimh de, dramhaíl a sheachaint, uisce a chaomhnú agus
airgead a shábháil agus é seo ar fad á dhéanamh. Tugann
sealbhóirí na ndeimhniúchán go gcuirfidh siad feasacht
chomhshaoil chun cinn i measc a bpríomhpháirtithe leasmhara,
lena n-áirítear an fhoireann, custaiméirí agus soláthraithe.
Tugtar aitheantas do na rannpháirtithe as a n-éachtaí ar son an
chomhshaoil trí dheimniú €coMerit a bhronnadh orthu, agus
déantar athbhreithniú air sin gach bliain chun a chinntiú go
dtarlaíonn feabhsú comhshaoil leanúnach bliain ar bhliain. Ina
dhiaidh sin, thaifead sealbhóirí Deimhniú €coMerit laghduithe
bliain ar bhliain ar astaíochtaí carbóin de 9.2% ó bhí 2009 ann.
Mar sin féin, b'éigean dóibh athbhreithnithe bliantúla 2020
a dhéanamh ó chian agus ní raibh mórán scóipe rannpháirtithe nua
a earcú de bharr thionchar Covid-19 agus cuairteanna pearsanta
ar an láthair á socrú. Is cuid riachtanach de phlean feabhsúcháin
comhshaoil iad na cuairteanna seo le rannpháirtí nua sa chlár.
Is cuid de Phobal Fuinnimh Inmharthana iad na heagraíochtaí
deimhnithe. Tá siad cláraithe le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann (ÚFIÉ), rud a thugann rochtain dóibh ar mhaoiniú
deontais ÚFIÉ le haghaidh tionscadail coigilte fuinnimh. Go dtí
seo, tá €1.7 milliún de dheontais faighte ag 53 eagraíocht atá ag
glacadh páirte i gClár €coMerit.

Dámhachtainí Gnó Contae Chomhlachas Tráchtála
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 2020
Reáchtáladh Dámhachtainí Gnó Contae Chomhlachas Tráchtála
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin go fíorúil ar an 4 Nollaig 2020 de
bharr na srianta Covid-19 ar imeachtaí a óstáil.
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Dearadh an t-imeacht chun aitheantas a thabhairt do na gnóthaí
leis an téama “Survived and Thrived” agus léirigh na catagóirí
gradaim aonuaire na dúshláin éagsúla a sháraigh gnóthaí le linn
na paindéime. Chuir Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin cómhaoiniú ar fáil don imeacht gradam agus d'urraigh dhá
cheann de na catagóirí gradaim - “Business Goodwill Award” agus
“Business Entrepreneurs Award”, gradam nua.

Ionaid Athchúrsála
Cuireann an Chomhairle seirbhísí athchúrsála ar fáil
d'úsáideoirí teaghlaigh ag 37 ionad fág anseo, dhá ionad
athchúrsála áitiúla (Páirc Éidin & Seangánach) agus ag Páirc
Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Bhí méadú suntasach ar líon na gcustaiméirí a bhí ag dul chuig
áiseanna athchúrsála le linn 2020 agus tonnáiste na n-ábhar
a bailíodh.
•

Ba é 10,400 tonna an tonnáiste earraí in-athchúrsáilte
a tugadh go Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin in 2020.

•

Tugadh 1,045 tonna d'earraí in-athchúrsáilte go hIonad
Athchúrsála Pháirc Éidin in 2020.

•

Tugadh 529 tonna d'earraí in-athchúrsáilte go hIonad
Athchúrsála Sheangánaí in 2020.

•

Tugadh 5,286 d'earraí in-athchúrsáilte go dtí na hIonaid Fág
Anseo i rith na bliana.

An tAthrú Aeráide
Bíonn tionchair leanúnacha an athraithe aeráide le brath sa
Chontae i gcónaí. Thaispeáin cúrsaí adhaimsire le déanaí go
bhfuilimid leochaileach an t-am ar fad i dtaobh cúrsaí aeráide.
Mar Chontae ar an gcósta, tá dlr i mbaol tuilte, creimeadh cósta,
agus ardú leibhéal na farraige, chomh maith le tréimhsí fuara,
laethanta teo agus caighdeán níos measa ar an aer.
Tá an Rialtas fós ag feabhsú reachtaíochta agus beartais
a bhaineann leis an athrú aeráide agus cothaíonn sé ról
cumasaithe na n-údarás áitiúil, chun athrú a chur i bhfeidhm ag
an leibhéal áitiúil. Dá réir sin, d'ullmhaigh an Chomhairle a chéad
Phlean Gníomhaithe in aghaidh an Athraithe Aeráide 2019-2024,
a cuireadh faoi bhráid an Rialtais i Meán Fómhair 2019.
Leagann an PGAA ceithre phríomhsprioc amach, chomh maith
le 123 gníomh, a dhéanfaidh an Chomhairle mar fhreagairt ar
an ngéarchéim aeráide agus ar an éigeandáil bhithéagsúlachta.
Rachaidh na gníomhartha seo i ngleic leis na cúig théama seo
a leanas: Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Seasmhacht in
aghaidh Tuilte, Réitigh bunaithe ar an Dúlra, agus Bainistíocht
Acmhainní. Forbraíodh an Plean i gcomhar le húdaráis áitiúla
eile de chuid Bhaile Átha Cliath (UABÁC) i gcomhpháirtíocht le
Codema – Gníomhaireacht Fuinnimh Bhaile Átha Cliath agus
Oifig Réigiúnach Bhaile Átha Cliath um Athrú Aeráide (CARO).
Is iad seo a leanas ceithre sprioc an Phlean:

Foilsíodh an chéad Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun Cinn
maidir le Plean Gníomhaithe in aghaidh an Athraithe Aeráide
2019-2024 ar iarratas ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus
Cumarsáide. Ceann de na ceithre sprioc a leagadh amach sa
PGAA ná feabhsú 33% ar éifeachtúlacht fuinnimh na Comhairle
faoi Nollaig 2020, sprioc a baineadh amach agus a sáraíodh.
D'fheabhsaigh an Chomhairle a feidhmíocht fuinnimh faoi
37.2% bunaithe ar 2019, i gcomparáid leis an mbliain bhonnlíne
2009. Ciallaíonn sé seo gur sháraigh dlr sprioc 2020 na hearnála
poiblí de 33% d'éifeachtúlacht fuinnimh, mar a tuairiscíodh
i gCóras Monatóireachta agus Tuairiscithe Údarás Fuinnimh
Inbhuanaithe na hÉireann.
Mar gheall ar chur i bhfeidhm an Phlean seo, agus an
mhonatóireacht a dhéantar air, chomh maith leis na húdaráis
áitiúla eile i mBaile Átha Cliath, i gcomhpháirtíocht le Codema
- Gníomhaireacht Fuinnimh Bhaile Átha Cliath agus Oifig
Réigiúnach Bhaile Átha Cliath um Athrú Aeráide (CARO), tá plean
soiléir agus cur chuige comheagraithe ann maidir le seasmhacht
Réigiún Bhaile Átha Cliath in aghaidh na haeráide a fheabhsú go
2030, 2050, agus ina dhiaidh sin.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár láithreán gréasáin ag dlrcoco.ie/CCAP.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

D'ullmhaigh an Chomhairle an chéad Tuarascáil Bhliantúil
ar Dhul Chun Cinn maidir le Plean Gníomhaithe in aghaidh
an Athraithe Aeráide 2019-2024, a cuireadh faoi bhráid
na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide agus
cheadaigh na Comhaltaí Tofa é.

An tSeirbhís Dlí
In 2020, thacaigh an Roinn Seirbhísí Dlí leis an bhFeidhmeannas
chun seirbhísí a sholáthar de réir a ráitis misin mar seo a leanas:
“Seirbhísí dlí éifeachtacha éifeachtúla freagrúla a chur ar fáil dár
gCliaint. Tacaíocht a thabhairt dár gCliaint torthaí éifeachtacha
a sholáthar. Ról gníomhach a ghlacadh chun riosca dlí a aithint
agus a láimhseáil. Faisnéis agus saineolas a roinnt lenár gCliaint.”
Phléigh an Roinn Dlí le treoracha agus iarratais ar chomhairle ón
bhFeidhmeannas sna réimsí seo a leanas:
•

Comhairle – comhairle dlí a thabhairt don Fhoireann
Bainistíochta agus d'fhoireann na Comhairle i dtaca le
feidhmeanna na Comhairle de réir na Reachtanna éagsúla
a bhaineann leis an Rialtas Áitiúil

•

Réadmhaoin agus talamh – Éadáil agus diúscairt
réadmhaoine agus talún, comhairle, léasú breisithe,
léasanna agus ceadúnais, ceannach ag tionóntaí, iasachtaí
na Comhairle, comhaontuithe Chuid V agus cead slí

•

Réiteach díospóidí lena n-áirítear díospóidí foirgníochta
(idirbheartaíocht, idirghabháil, comhréiteach)

•

Conarthaí tráchtála

•

Forfheidhmiú rialála – bainistíocht dramhaíola agus bruscar

•

Athbhreithniú breithiúnach ar chinntí riaracháin

•

Feabhsú 33% ar éifeachtúlacht fuinnimh na Comhairle faoi
Nollaig 2020;

•

Dlíthíocht shibhialta

•

Laghdú 40% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na Comhairle
faoi 2030;

•

Aisghabháil rátaí agus bailiú fiach

•

Cosaint sonraí agus saoráil faisnéise

•

Iarracht a dhéanamh réigiún atá seasmhach i dtaobh na
haeráide a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath trí thionchair
imeachtaí a bhainfidh leis an athrú aeráide amach anseo
a laghdú; agus

•

Rialachas corparáideach.

•

Teagmháil ghníomhach a dhéanamh le saoránaigh agus
eolas a thabhairt dóibh faoin athrú aeráide.
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Cuireadh 9.1 km
de chonairí
rothaíochta ar fáil

Tugadh cuidiú chun bonneagar a sholáthar in

6 cinn de scéimeanna feabhsaithe
sráidbhailte
Tugadh

194

seastán
páirceála

rothar do scoileanna

73

maor scoile
lánaimseartha

212

seastán páirceála
suiteáladh
rothar a fhágann gur

agus 13

424

maor taca
scoile

c. 827km
bhóithre agus c. 1,400km de chosáin
c. 11km
c. 2km

a dhéanann cothabháil ar

de

a ndearnadh uasghrádú orthu
faoi Chlár na gCosán

Úsáidtear íocaíocht
gan airgead tirim
le haghaidh

50%

d'idirbhearta
íocaíochta páirceála

of cycleway resurfaced under
Cycleway Maintenance Programme

Rinneadh cothabháil ar

Suiteáladh

solas poiblí sa chontae

lóchrann LED

23,500

2,946

spás sa ríocht
phoiblí

Cuireadh
oibreacha
inrochtana
i gcrích in
áit

6

Baineadh amach laghdú
153kW ar an úsáid as
soilsiú poiblí, lena
sábhálfar níos mó ná

€82,000 sa bhliain

3,366 tona bruscair a tógadh ó shráideanna/tránna
12,869

silteán a glanadh

Suiteáladh scáileáin dhigiteacha i

Rinn na Mara, Cuas an Ghainimh
agus Cill Iníon Léinín
Glacadh

Brat gorm
i Rinn na Mara
Rinneadh

893

223

sampla ó uisce
snámha

eachtra de
dhiúscairt/
dhumpáil mhídhleathach
a bhainistiú

82

Tugadh faoi

c. 47,525

bailiúchán araidí sráide

Tugadh tacaíocht le haghaidh breis agus

526

glanadh suas deonach
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Seirbhísí Bardasacha
Is é Seirbhísí Bardasacha an Roinn oibríochtaí i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin a chumhdaíonn formhór na n-oibríochtaí allamuigh a dhéanann an Chomhairle.
Cuimsíonn sé seo na rannóga Uisce & Draenála, lena n-áirítear an Comhaontú Seirbhíse le
Uisce Éireann; Maolú ar Thionchar Tuilte; Cosaint an Chósta; Rialú Truaillithe Uisce; Trácht;
Sábháilteacht ar Bhóithre; Maoir Scoile; Páirceáil Íoctha; Cothabháil Bóithre; Rialú Bóithre,
Soilsiú Poiblí; Glantachán; Tránna; Clós Flít/Innealra agus Cuan Dhún Laoghaire.
Seirbhísí Uisce

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Bainistíonn an Rannóg um Maolú ar Thionchar Tuilte laistigh de
na Seirbhísí Uisce na tionscadail Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte
Dobharcheantair an Oirthir (ECFRAM) arna mhaoiniú ag Oifig na
nOibreacha Poiblí (OOP).

•

Dearadh mionsonraithe le haghaidh oibreacha cósta
a bhaineann le leasúchán Líonadh Talún Seanbhré ag
Sruthán na Coille agus bronnadh an conradh.

•

Rinneadh monatóireacht leanúnach ar an méid creimidh
a bhí ag tarlú ag eochairshuíomhanna ar feadh imeallbhord
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

•

I ndiaidh chliseadh logánta na dúshraithe ag Cuan na Coille
Móire, chuathas i mbun plé le comhairleoir agus rinneadh
suirbhéanna agus aimsíodh réiteach coincheapúil dá dheisiú.

Cuireadh tús le déanaí leis an gcéad ceann de na tionscadail éagsúla,
is é sin Scéim Bhaile Uí Lachnáin, a chuimsíonn na haibhneacha
Gráinseach an Déin agus Carraig Mhaighin/Seangánach.
Tá Scéim um Fhaoiseamh Tuile Shruthán Ghráinseach an Déin (SFT)
faoi lán seoil. Tá an tsamhail hiodrálach mhionsonraithe críochnaithe
agus rinneadh teagmhais tuilte thromchúiseacha a shamhaltú.
Tá an tionscadal ag iniúchadh roghanna iomadúla um maolú tuile
(agus na costais a bhaineann leo) agus cuirfear na roghanna is fearr
faoi bhráid an phobail ag lá rannpháirtíochta an phobail i lár 2021.
Is cuid riachtanach de na roghanna um maolú tuile le haghaidh SFT
Shruthán Ghráinseach an Déin é conradh Stórála Tuile Pháirc Chill
Bheagóige agus tugadh é seo chun tosaigh, le tosú in R4 2020. Tá
an obair faoi lán seoil agus ba cheart go gcríochnófaí é i lár 2021.
Cuireadh tús le SFT Charraig Mhaighin Sheangánaí le déanaí, agus
tá bailiú sonraí cuimsitheacha á dhéanamh faoi láthair sa cheantar.
Déanann an Rannóg bainistíocht tionscadail freisin ar thionscadail
mapála riosca i gcás tuilte (arna éileamh ag Treoir Tuilte an AE),
maoinithe ag Dún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Oifig na nOibreacha
Poiblí, chomh maith le tionscadail mhaolaithe ar thionchar tuilte
áitiúla níos lú, lena n-áirítear suiteáil scéithe/cheamaraí tuilte.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tugadh Scéim um Fhaoiseamh Tuile Charraig Mhaighin/
Sheangánaí do Chomhairleoirí Comhshaoil/Innealtóireachta.

•

Bronnadh an Conradh um Oibreacha do Mhaolú Tuile agus
cuireadh tús leis an obair ar an láthair i bPáirc Chill Bheagóige.

Cosaint an Chósta
Go luath in 2019, rinneadh an próiseas pleanála Chuid 8
i dtaca le bearta cosanta cósta a chur i gcrích ag Líonadh Talún
Seanbhré ag Sruthán na Coille. Rinne an tionscadal seo dul chun
cinn de réir dearadh mionsonraithe in 2020. Cuireadh moill leis
an scéim de bharr COVID 19 agus tá súil go gcuirfear tús leis an
bhfoirgníocht go luath nuair a mhaolóidh na srianta.
Tá monatóireacht á déanamh ag an gComhairle ar an gcreimeadh
cósta ag eochairshuíomhanna feadh an chósta, suíomhanna
a bhfuil baol láidir creimidh ag baint leo de bharr na geolaíochta
nó chineál an ithrigh atá ann. Tá na heochairshuíomhanna sin le
fáil taobh ó dheas de thrá Chill Iníon Léinín ag druidim le deireadh
theorann Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin gar de Bhré.
Is féidir go gcuimseodh modhanna cosanta cósta réimse teicnící
innealtóireachta crua agus boga. Braitheann sin ar na riachtanais
a aithnítear leis an measúnú. I measc na nithe a d'fhéadfaí
a áireamh leis seo tá: armúr carraige, gaibiún, sraodbhalla,
athsholáthar gainimh, bainistíocht talún agus daingniú trá.

Rialú Truaillithe Uisce
Oibríonn an Rannóg um Rialú Truaillithe Uisce chun cáilíocht an
uisce a chothabháil agus a fheabhsú sna dobharlaigh éagsúla ar
fud Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Éilíonn an Chreat-Treoir Uisce
(CTU) go mbainfeadh gach dobharlach san Eoraip amach stádas
maith ó thaobh na héiceolaíochta de. Bhí plé an le GCC maidir leis
an Dréacht-Phlean le haghaidh Céim 3 CTU (2022-2027). Bhain
Abhainn Ghleann Cuilinn stádas ard ó thaobh na héiceolaíochta
de amach in 2020. Beidh sé mar chuspóir ag Dún Laoghaire-Ráth
an Dúin é seo a chothabháil agus stádas maith ó thaobh na
héiceolaíochta de i gCarraig Mhaighin a bhaint amach i gCéim 3.
Thosaigh an Tionscadal 'Saol Abhainn Bhaile Átha Cliath' arna
mhaoiniú ag an AE in 2020. Maidir le Dún Laoghaire-Ráth an Dúin,
is é aidhm an tionscadail seo truailliú a laghdú i Srutháin Chábán
tSíle agus Bhaile Uí Ógáin (i nDobharcheantar Charraig Mhaighin),
a bhfuil mí-cheangail inmheánacha ag cur isteach orthu.
Úsáidtear an tAcht um Thruailliú Uisce chun sceitheadh
eisilteach trádála uisce a cheadúnú agus chun cionta truaillithe
uisce a ionchúiseamh. Déantar sampláil ar na srutháin ar fad sa
Chontae go rialta.

Seirbhísí Uisce – Comhaontú Seirbhíse (CS)
le hUisce Éireann
Déanann an Rannóg Seirbhísí Uisce bainistíocht agus cothabháil ar
na córais uisce phoiblí agus draenála bréantais sa chontae faoi réir
an Chomhaontaithe Seirbhíse le Uisce Éireann agus i gcromhréir
leis an bPlean Seirbhíse Bliantúil. Chomh maith leis sin, mar chuid
den Comhaontú Seirbhíse, cabhraíonn foireann Sheirbhísí Uisce
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le hUisce Éireann an bonneagar sa
chontae don todhchaí a phleanáil. Tá sé sin riachtanach chun na
Spriocanna Corparáideacha sa chontae a bhaint amach, is iad sin
fobairt tithíochta a éascú agus tacú le deiseanna fáis gnó.

Seirbhísí Iompair
An Rannóg Tráchta agus Sábháilteachta Bóithre
I measc phríomhghníomhaíochtaí na Rannóige Tráchta agus
Sábháilteachta Bóithre tá:
1.

Dearadh, tógáil agus uasghrádú líonra bóithre na
Comhairle, bainistíocht tráchta agus sábháilteacht bóithre.
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2.

Bainistíocht an chórais tráchtsoilse (SCATS)

Soláthraíodh roinnt scéimeanna feabhsúcháin do choisithe:

3.

Soláthar na Comharthaíochta & na Líneála Reachtúla

•

Trasrian coisithe ar Ascaill Dhún Charúin

4.

Soláthar agus uasghrádú áiseanna do choisithe agus
rothaithe agus feabhsú na háiseanna d'úsáideoirí
bóithre maol-luaineachta agus d'úsáideoirí bóithre
faoi mhíchumas.

•

Trasrian Síogach ar Bhóthar Pháirc an Chaisleáin

•

Trasrian Coisithe ar Bhóthar Sheangánaí

•

Trasrian Síogach Bhóthar Hudson

Soláthar tionscnaimh ghluaiseachta inbhuanaithe agus
taistil ghníomhaigh

•

Trasrian Síogach Wyvern Chill Iníon Léinín

•

Uasghrádú acomhail ar Bhóthar Adelaide/Bóthar Silchester

•

Feabhsúcháin do choisithe i gcarrchlós Shruthán na Cluana

•

3 thrasrian shíogacha ag na scoileanna i mBeallairmín

•

Trasrian coisithe ar Bhóthar Áth na Sceire gar do
Scoil Rosemount

5.

Páirceáil Rothar:
•

Cuireadh 212 seastán páirceála rothar (424 spás) in
áiteanna poiblí.

•

Tugadh 194 seastán páirceála rothar do scoileanna.

Rinneadh roinnt aighneachtaí a bhaineann le Soghluaiseacht
Inbhuanaithe agus Taisteal Gníomhach:
•

Bonneagar Bus Connects

Glasbhealach na Craobhaí. Sonraí an ghrianghrafadóra: Peter Cavanagh
Photography.

•

Iompar arna Chumhachtú go Pearsanta lena n-áirítear
scútair leictreacha.

An Rannóg Páircéala Íoctha

•

Straitéis Iompair Mhór-Limistéar Bhaile Átha Cliath

Feidhmíonn an Chomhairle Scéim Páirceála Íoctha ar roinnt bóithre/i
roinnt carrchlós poiblí laistigh dá ceantar riaracháin. Oibrítear an
scéim faoi Fhodhlíthe na Comhairle um Rialú Páirceála 2020.

•

An Straitéis Náisiúnta um Shábháilteacht Bóithre

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
An Rannóg Tráchta agus Sábháilteachta Bóithre
Tionscnaimh Ghluaiseachta Inbhuanaithe agus Taistil Ghníomhaigh
Cabhraíodh le soláthar na scéimeanna bonneagair:
•

Sé scéim um sráidbhailte a fheabhsú (an Charraig Dhubh,
Deilginis, Dún Droma, Glas Tuathail, Carraig an tSionnaigh,
Stigh Lorgan)

•

9.1km de rotharbhealach nua

•

4.4km de chosaint rothaíochta ar na bealaí

•

Cosaint rothaíochta ar fáil ag 20 acomhal.

•

8.5km d'fheabhsúcháin rothaíochta i bPáirceanna

Soláthraíodh, nó rinneadh dul chun cinn maidir le roinnt
scéimeanna um bonneagar rothaíochta:
•

Críochnaithe – an Glasbhealach ó Choill na Craobhaí go
Bóthar Bhaile Uí Ógáin, Scéim Shoghluaiseachta Shráidbhaile
Dhún Droma, Creat Ghluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan
- Céim 2, Scéim Chosanta Rothaíochta Bhóthar Bhaile na
nGabhar agus Ascaill San Benildus, Scéim Rothaíochta an
Bhóthair Trasna, Feabhsúcháin ar Bhealach Rothaíochta
Ascaill an Gharráin Chnó

•

Céim Tógála - Bealach Rothaíochta Bhóthar Stigh Lorgan
gar do UCD, Bealach Rothaíochta Áth an Ghainimh
(Bóthar Ceangail Dhroim Mártain/Rothal M50)

•

Céim Dearaidh - Bealaí Rothaíochta Cheantar Gnó Áth an
Ghainimh, Scéim Rothaíochta N11/Bhóthar na Grúdlainne,
Bóthar Wyattville Céim 2, Bealach Rothaíochta ó Chluain
Sceach go Droichead na Dothra, Scéim Rothaíochta
Bhóthar Pháirc Stigh Lorgan, Céim 3 de Phlean Shráidbhaile
Stigh Lorgan.
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Tionscnaimh Rothaíochta:
•

Forbraíodh nós imeachta maidir le rothair tréigthe

•

Tugadh Treoracha Busanna Rothaíochta do gach scoil

Roinnt carranna agus roinnt rothar:
•

Tugadh ceadúnais um roinnt rothar gan stáisiún do Moby
Bike agus BleeperBike

•

Tugadh ceadúnais clubanna carr do Gocar agus YUKÕ
Toyota Car Club

Sábháilteacht ar Bhóithre:
•

Rinneadh Seirbhís na Maor Scoile a sholáthar le 73 maor
lánaimseartha agus 13 mhaor cúltaca.

•

Cuidíodh leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
agus an clár oiliúna 'Cycle Right' á sheachadadh do 532
dalta in 11 bhunscoil.

An Rannóg Páirceála
•

Rinneadh athbhreithniú ar Fhodhlíthe Rialaithe Páirceála
agus cuireadh na Fodhlíthe Rialaithe Páirceála 2020
i bhfeidhm

•

Méadú ar idirbhearta gan airgead tirim, suas le 50% de gach
íocaíocht a rinneadh.

•

Glacadh páirt i bhfeachtas le Parking Tag chun daoine
a spreagadh le fanacht go háitiúil, siopadóireacht
a dhéanamh go háitiúil agus tacaíocht a thabhairt don
cheantar áitiúil do Nollaig 2020.

•

Cuireadh tús le hoibreacha ar an láthair chun dhá Scéim
Páirceála Íoctha a chur i bhfeidhm, scéimeanna ar
cheadaigh an Chomhairle iad.

•

Sannadh an chéad bhá luchtaithe leictreonaigh do
dhaoine faoi mhíchumas i gcomhpháirt le Grúpa Stiúrtha
Míchumais na Comhairle
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Fad (km)

Céatadán den
Fhad Iomlán

Freagrach as an gCothabháil

Maoiniú

Mótarbhealach (M)

33

4.2%

Conraitheoir BIÉ/MMaRC

BIÉ

Náisiúnta (N)

34

4.3%

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

BIÉ

Réigiúnach (R)

113

4.3%

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Áitiúil (Á)

647

77.8%

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Rangú Bóithre

Iomlán

Cothabháil Bóithre
Déanann an Rannóg Cothabhála Bóithre cothabháil ar líonra thart
ar 827 km de bhóithre de chatagóir éagsúla (náisiúnta, réigiúnach,
áitiúil, srl.) chomh maith le thart ar 1,400 km de chosáin ar fud
an Chontae. Maoinítear cuid an-mhór de chothabháil an líonra
ó acmhainní Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tugann Bonneagar
Iompair Éireann (BIÉ) maoiniú do chothabháil bóithre náisiúnta.
Ó thaobh líonra bóithre mótarbhealach an M50 agus an M11,
déanann an BIÉ é sin a bhainistiú agus a mhaoiniú agus déanann
Conarthaí Lámhaltais Comhpháirtíochta Poiblí Príobháidí (CPP)
M50 (i gcás an chuid is mó den M50) nó Conraitheoir Cothabhála
agus Athnuachana Mótarbhealaí an líonra a chothabháil.
Taispeántar an miondealú ar an líonra bóithre poiblí laistigh de
Cheantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin thuas.
Déanaimid réimse leathan oibreacha cothabhála lena n-áirítear
athdhromchla a chur ar bhóithre, cláir cosán, cothabháil droichead
agus struchtúr, deisiúcháin draenála agus altán, cothabháil bealaí
rothaíochta agus cláir um oibreacha inrochtana, i measc oibreacha
eile. Déantar an obair le saothar díreach agus conraitheoirí.

827
•

Cuireadh Oibreacha Fairsinge Inrochtana i bhfeidhm in 2020
chun dúshláin soghluaiseachta áitiúla a shárú ag 6 shuíomh.

•

Ceannaíodh dhá mhionleatóir grin shaincheaptha agus
baineadh triail as córas leata grin ar rianta rothaíochta.

Leatóirí grin nua geimhridh

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

In ainneoin drochthionchar Covid-19, d'oibrigh an fhoireann
um Chothabháil Bóithre go gníomhach leis an Údarás
Náisiúnta Iompair (ÚNI) chun maoiniú suntasach a fháil
trí Phlean Spreagtha mhí Iúil agus Scéimeanna na mBeart
Gluaiseachta Covid. Mar achoimre, fuair an Rannóg um
Chothabháil Bóithre thart ar €2.5M i maoiniú chun cur
lenár scéimeanna feabhsúcháin Bóithre, Cosán, Bealaí
Rothaíochtaí agus Inrochtana. Sholáthair Cothabháil Bóithre
oibreacha cothabhála uasghrádaithe agus feabhsúcháin
ríthábhachtacha mar chuid de na Scéimeanna Gluaiseachta
COVID amhail Bealach Gluaiseachta an Chósta, Sráidbhaile
na Carraige Duibhe, Sráidbhaile Ghlas Tuathail, Sráidbhaile
Dheilginise agus Sráidbhaile Dhún Droma. €6M a caitheadh
san iomlán ar thionscadail Gluaiseachta COVID in 2020.

•

Clár Athdhromchlaithe Bóthair – mar thoradh ar
Mhóroibreacha (An Clár 'Bóithre') rinneadh fad bóthair
thart ar 6.2 km a atógáil/athdhromchlú.

•

Clár Athdhromchlaithe Bóthair – mar thoradh ar
Mhionoibreacha (An Clár 'Paisteála') rinneadh fad bóthair
thart ar 10,630 méadar cearnach a atógáil/athdhromchlú,
nó coibhéis thart ar 1.8km bóthair.

•

Cuireadh i gcrích Clár Uasghrádaithe Cosán ar fhad thart ar
11km de chosáin.

Feabhsúchán Bhóthar an Gharráin Chnó

Rialú Bóithre
Tá an tAonad Rialaithe Bóithre freagrach as rialú agus bainistiú
oibreacha bóthair ar fud an chontae, d'fhonn tionchar
oibreacha bóthair ar an sruth tráchta a choinneáil íseal agus an
tsábháilteacht phoiblí a chinntiú.

•

Cuireadh i gcrích oibreacha de chuid an Chláir um Bealaí
Rothaíochta a Chothabháil chun thart ar 2km de bhealach
rothaíochta a athdhromchlú.

Chomh maith leis sin, próiseálann an tAonad iarratais ar
Cheadúnais Athdhromchlaithe, lena n-áirítear ceadúnais do
chlársconsaí, scafalra, scipeanna bruscair agus ceadúnais
d'ualaigh neamhghnácha.

•

Rinneadh Deisiúchán Draenála agus Deisiúchán ar Shilteáin
chun fadhbanna fadtéarmacha tuile a réiteach ag 5 shuíomh
ar fud an Chontae.

Cuireann an tAonad an clár oibreacha deisiúcháin athchóirithe
buan i bhfeidhm ar son Uisce Éireann/Seirbhísí Uisce mar
a aontaíodh faoin gComhaontú Seirbhíse reatha.

•

I gcomhar leis an Roinn Pobail agus Forbartha Cultúrtha,
cuireadh i gcrích uasghrádú athdhromchlaithe agus cosán
amháin in Eastáit a bhfuil Fóraim Bainistíochta Eastáit acu.

Tá lámh ag an Aonad in oibreacha athchóirithe ar bhóithre agus
ar chosáin atá imithe in éag de bharr úsáide nó athchóirithe
forbraíochta príobháidí chun oibreacha a chur i gcrích ar
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chaighdeán, a bhfuil an Chomhairle sásta leis, trí mhuirir 'tionchair
fhadtéarmaigh' a bhailiú ó cheadúnais oscailte bóithre.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Próiseáladh agus eisíodh 1414 Ceadúnas Oscailte Bóithre.

•

Próiseáladh agus eisíodh 66 Ceadúnas Athdhromchlaithe
agus Cláir Fógraí.

•

Cuireadh i gcrích 298 athchóiriú dromchlaí bóthair ar son
Uisce Éireann/Rannóg Sheirbhísí Uisce Dhún LaoghaireRáth an Dúin faoin gComhaontú Seirbhíse

Glantachán agus Tránna
Soláthraíonn an Rannóg Ghlantachán agus Tránna seirbhísí atá
dírithe ar ghlanadh agus ar shlachtú bóithre, sráideanna, agus
láithreacha poiblí. Chomh maith leis sin, déanann an Rannóg
cothabháil ar thránna agus láithreacha snámha. Déanann
an Rannóg monatóireacht freisin ar cháilíocht uisce snámha
i gcaitheamh na bliana go léir, agus béim ar leith á leagan ar
shéasúr snámha an tsamhraidh
Cuireann an rannóg ar fáil réimse leathan seirbhísí, lena n-áirítear:

Cuireadh oibreacha deisiúcháin paitseála i gcrích ag Cúirt
na Páirce, Arda Ghleann na gCaorach, Gleann na gCaorach

•

Scuabadh bóithre, cosán, lánaí agus rothar-raonta

•

Piocadh bruscair

•

Oibreacha athchóirithe ag Devitt Villas mar chuid
d'oibreacha ceadúnaithe a chuir Líonraí Gáis Éireann.

•

Bainistiú na seirbhíse araidí sráide

•

•

Oibreacha athchóirithe ag Brí Eaton i gcomhpháirt le
Forbraíocht Phríobháideach chónaithe.

Cothabháil 22,000 silteán chun draenáil bóithre éifeachtach
a chinntiú

•

Bainistiú glantachán mórscála tar éis stoirmeacha

•

Seirbhís freagartha ar thuilte a sholáthar

•

Dumpáil mhídhleathach a bhainistiú

•

Glanadh banc buidéal in áiteanna poiblí

•

Srianadh fiailí ar bhóithre agus sráideanna

•

Bainistiú tránna, cuanta agus láithreacha snámha, lena
n-áirítear bainistiú áiseanna loingseoireachta

•

Seirbhís garda tarrthála ag tránna Chill Iníon Léinín, Rinn na
Mara agus Cuas an Ghainnimh i rith an tséasúir shnámha

•

Monatóireacht agus Bainistíocht a dhéanamh ar Cháilíocht
an Uisce Snámha

•

Leithris phoiblí a bhainistiú

•

Comhoibriú leis an Roinn Páirceanna agus grúpaí snámha

•

Rannpháirtíocht leanúnach leis an bpobal snámha agus le
Grúpaí Bailte Slachtmhara, Cumainn Cónaitheoirí agus go
leor eile.

•

Rialú Bóithre - Oibreacha Athchóirithe Devitt Villas

Soilsiú Poiblí
Déanann an Rannóg Soilsithe Phoiblí bainistíocht agus cothabháil
ar an soilsiú ar gach bóthar, cosán, bealach coisithe agus páirc ar
féidir leis an bpobal iad a úsáid 24 uair an chloig, gach lá.
Tá breis agus 23,500 solas sa chontae, a ndéanann an Rannóg
Soilsithe Phoiblí cothabháil orthu, agus tá líon na solas seo ag
méadú agus tuilleadh eastát agus bóithre á gcur san áireamh.
I dteannta leis an gcothabháil laethúil seo, tá clár uasghrádaithe
leanúnach ar bun ar cholúin, bracanna, líonraí agus díchúpláil
líonraí fotha dhírigh.
Leis an gClár Laghdaithe Fuinnimh, tá an Rannóg Soilsithe Phoiblí
tiomanta do shoilsiú atá oiriúnach don chomhshaol. Tá an clár
seo dírithe ar shuiteáil lóchrann LED, atá éifeachtúil ó thaobh an
fhuinnimh de, lóchrainn a úsáideann solas a thagann le solas na
gealaí, ballastaí leictreonacha agus ag a bhfuil acmhainn lagaithe.
Is é is aidhm leis an gclár ná an laghdú 50% ar an bhfuinneamh do
shoilsiú poiblí a chomhlíonadh faoi dheireadh 2030.
Tá Soilsiú Poiblí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag obair chun
Luchtú EV a chur isteach le haghaidh luchtaithe ar an tsráid
nuair nach mbíonn páirceáil eas-sráide ar fáil in áiteanna.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Leanadh ar aghaidh le cothabháil ardchaighdeáin
a sholáthar in ainneoin brú phaindéim Covid-19

•

Cuireadh 2,946 lóchrann LED isteach

•

Laghdaíodh úsáid fuinnimh an shoilsithe phoiblí faoi
153kW, rud a shábhálfaidh breis agus €82,000 in aghaidh
na bliana i gcostais fuinnimh
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Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Cuireadh síneadh ama leis an tionscnamh 'Deep Clean'
go dtí 2020 agus cuireadh i gcrích iad le torthaí dearfacha
i sráidbhailte Dhún Laoghaire, Sráidbhaile Áth an Ghainimh,
an Chéim, an Baile Breac agus Seanchill.

•

Soláthraíodh Tionscadail Glanta N11 agus Bóthar Ceangail
Wyattville

•

Cuireadh scáileáin dhigiteacha isteach agus tá siad ag
feidhmiú ag Rinn na Mara, Cuas an Ghainimh agus Cill
Iníon Léinín

•

Cuireadh tús leis an tionscadal trialach do bhaoi tarrthála
i gceantair snámha

•

Ceannaíodh 3 mhionscuabadóir bhreise chun cothabháil
riachtanach an riain rothaíochta scartha a éascú

•

Gortghlanadh séasúrach ar fud an chontae

•

Scuabadh 794 km de bhóithre agus 1,400 km de chosáin.

•

Bainistíocht rathúil de shéasúr dúshlánach snámha in
ainneoin shrianta COVID 19

•

Coinníodh an Bratach Gorm ag Rinn na Mara

•

Cuireadh i gcrích thart ar 47,570 bailiúchán araidí sráide
i rith na bliana.

•

Tugadh tacaíocht d'os cionn 527 glantachán deonacha.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2020
veain agus dhá tharracóir bheaga, ar feithiclí leictreacha iad
ar fad, in 2020.

Veain 100% Leictreach

Cuan Dhún Laoghaire
Tá 13 bhall foirne fostaithe go díreach ag Rannóg an Chuain, sa
bhainistíocht, riarachán, cothabháil agus slándáil.
Tá foireann an Chuain freagrach as bainistíocht na soithí
laistigh, nó atá ag teacht isteach chuig an gCuan, Comharthaí
Loingseoireachta, riachtanais maidir le Slándáil an Chalafoirt
agus forfheidhmiú Fhodhlíthe an Chuain chomh maith le stóráil
bád agus múráil scóipe.

Scáileán Digiteach Rinn na Mara

Chomh maith leis sin, tá foireann an Chuain freagrach as
Carrchlóis an Chuain a bhainistiú, bainistiú agus cothabháil
Réadmhaoine an Chuain, bheith ag caidreamh le Tionóntaí an
Chuain, glanadh agus ghnáthchothabháil laistigh den Chuan
chomh maith le bainistíocht gach imeacht agus scannánú
laistigh d'Eastát an Chuain

Bainistíocht Flít

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020

Tá an tAonad Bainistíochta Flít dírithe chun flít nua-aimseartha
a sholáthar a chomhlíonann riachtanais oibríochta na Comhairle
fad is a bhíonn sé éifeachtach ó thaobh an chostais agus an
fhuinnimh de, ag teacht le rialacháin soláthair agus an Bille um
Gníomhú Aeráide. Ceann de na gar-spriocanna ná stoc fheithiclí
leictreacha an fhlít a mhéadú.

COVID-19

Reáchtálann foireann dhíograiseach an tAonad Bainistíochta
Flít (ABF) agus pléann siad le feithiclí nua a cheannach, a ligean
ar léas, a ligean ar cíos, a dheisiú agus tuairisciú a dhéanamh ar
an bhfuinneamh a úsáideann feithiclí an fhlít. Sa bhreis air sin,
cinntíonn an t-aonad go bhfuil na deimhniúcháin ábhartha dlí,
árachais agus dualgais riaracháin a bhaineann leis faoi réir agus
iad ag plé go díreach le comhlachtaí ábhartha árachais, DOE, srl.

•

Rolladh amach comharthaí um Scaradh Sóisialta go tapa.

•

Cuireadh leithris shealadacha isteach ar Ché Carlisle.

Bonneagar
•

Cuireadh Céim 2 de Dheisiúcháin Stoirm Emma i gcrích na Céanna Thoir agus Thiar, taobh na Farraige agus
Armúr Carraige.

•

Cuireadh tús le Deisiúcháin na nGardaí - Beart 4 - Cé Mhichíl

•

Cuireadh tús le suirbhé baile an Ché Thiar

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Tugadh isteach beartas de chuid Córais chasta um
Dhearbhú Cáilíochtaí chun gníomhaíocht iomlán na gCártaí
Breosla atá in úsáid ag tiománaithe na Comhairle a rialú.

•

Rinneadh dul chun cinn maidir le ról Rannóg Fhlít na
Comhairle a shainmhíniú mar thomhaltóir agus coigilteoir
fuinnimh chainníochtaithe, a chomhlíonfaidh riachtanais
ISO 50001 dá ndéanfaí tuilleadh oibre.

•

Glacadh céimeanna suntasach i dtreo Straitéis Soláthair
Flít 2021-2031 a fhorbairt, a thabharfaidh aghaidh ar an
riachtanas atá ann Flít na Comhairle a athnuachan, chomh
maith le cúrsaí coigilte fuinnimh agus riachtanais de chuid
an Bhille um Gníomhú Aeráide. Ceannaíodh dhá charr, dhá

Radharc ar ghairdíní an Ché Thoir
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Pleanáil
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Ranníocaíochtaí Forbartha Bailithe

€27.5m €1.7m
Scéim
DS.48

Scéim Ghleann
na Muc

€8.8m
Tobhach
Luas

Iarratais ar Phleanáil, Alt 34, a fuarthas in 2020 - 1443

150
139
Fuarthas

Eisíodh

iarratas ar Theastais
Rochtana do Dhaoine
faoi Mhíchumas

Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas

Seoladh tairseach
nua ar líne don
phleanáil atá áisiúil
don úsáideoir
Rinneadh áis ar líne
na n-iarratas pleanála
a chuardach
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Fuarthas

165

iarratas ar Dheimhniú
Sábháilteachta ó Dhóiteán

Rinneadh

175

cinneadh ar iarratais ar
Dheimhniú Dóiteáin

92,227 uair

le linn
2020
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Pleanáil
Aithníodh rialú pleanála agus foirgníochta mar sheirbhís riachtanach agus tá gach ról
rialála agus seirbhíse don rialú phleanála agus foirgníochta ar fáil ó mhí Aibreáin i leith. Bhí
gníomhaíocht na Rialála Pleanála agus Foirgníochta láidir le linn na bliana, ach bhí orainn
seachadadh ár seirbhísí a atheagrú ionas gurbh fhéidir iad a chur i bhfeidhm sa timpeallacht
reatha agus seirbhísí á dtabhairt againn dár gcustaiméirí.
Thug an Roinn tús áite d'athbhreithniú agus ullmhú Dhréachtphlean Forbartha na Contae.
Tháinig deireadh leis an mbliain agus an Dréachtphlean Forbartha á mheas agus á leasú ag
na Comhaltaí agus thosaigh ar an obair ullmhaithe le haghaidh léiriú fíorúil agus fisiciúil
den Dréachtphlean.
Pleanáil Chun Cinn
Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Ullmhú agus soláthar Dhréachtphlean Forbartha Chontae
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 2022 – 2028 (Nollaig 2020)

•

Tagann Dréachtphlean an Chontae leis an gCreat Náisiúnta
Pleanála agus an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus
Eacnamaíoch. Cuireann na 5 Thoradh Straitéiseacha taca
faoi bheartais agus cuspóirí an Phlean.

•

Úsáideadh seomra fíorúil nuálaíoch chun Dréachtphlean
Forbartha an Chontae a thaispeáint

•

Lean obair ar aghaidh ar Dhréachtphleananna Limistéir
Áitiúil Dhún Droma agus Sheanchonach.

Bainistíocht Talún Ghníomhach
Bainistíocht Talún Ghníomhach – úsáidtear clár na láithreán
tréigthe chun forbairt chónaithe a spreagadh. Déantar rianú
ar thuairisciú Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar bhonn ráithiúil,
mar chuid den Tascfhórsa Tithíochta, maidir le leibhéal na
gníomhaíochta forbartha sa Chontae chun eolas a chur ar fáil
dár gcinnteoireacht.
Tugann iarratais CFAU deis don Údarás Áitiúil dul san iomaíocht
do mhaoiniú le haghaidh tionscadal. Bhí an Roinn Pleanála,
i gcomhpháirt leis an Roinn Pobail, i gceannas ar ullmhú Phlean
Cathartha agus Cultúrtha Phobal Dhún Droma, a chur taca faoin
iarratas chuig an Roinn le haghaidh maoinithe.
Tugann na figiúirí ó R4 le haghaidh Dún Laoghaire-Ráth an Dúin
eolas faoi leibhéal na gníomhaíochta forbartha sa Chontae:

Bainistíocht Forbartha
Clár na Láithreán Tréigthe
•

Bhí 14 láithreán ar Chlár na Láithreán Tréigthe

•

Baineadh 4 láithreán de bharr forbraíochta

•

Eisíodh 9 n-éileamh ar thobhach

Staidéir arna maoiniú ag CFAU
Cuireadh Plean Gníomhaíochta Cathartha agus Cultúrtha,
Pobal Dhún Droma i gcrích

An dúshlán a bhí romhainn in 2020 ná ár spriocanna reachtúla
a bhaint amach, rud a rinneamar. Áirítear leis seo an t-ualach
oibre a cruthaíodh de bharr an stad ar chinnteoireacht le
haghaidh 8 seachtaine le linn na chéad dianghlasála. Mar thoradh
air sin, rinneadh na cinntí ar fad ar an lá céanna. Lean seirbhísí
amhail clárú na n-iarratas, bainistíocht na n-aighneachtaí agus
infhaighteacht cáipéisí ar aghaidh le linn na bliana, agus na
seirbhísí nua ar líne ag feabhsú an eispéiris dár gcustaiméirí.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
Réamhphleanáil
•

Ba é an líon iarratas réamhphleanála a tugadh comhairle
ina leith in 2020: 257
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•

Líon na gcruinnithe réamhphleanála maidir le Forbairt
Straitéiseach Tithíochta a reáchtáladh leis an mBord
Pleanála: 34

Iarratais ar Fhorbairt

Forfheidhmiú
•

Rinneadh líon iomlán 369 Litir Rabhaidh a eisiúint i rith 2020.

•

Rinneadh 19 bhFógra Forfheidhmiúcháin a Eisiúint.

•

Tionscnaíodh 11 ionchúiseamh.

•

Níor tionscnaíodh aon imeacht urghaire.

•

Rinneadh 323 comhad forfheidhmiúcháin a dhúnadh
i rith 2020.

•

Líon na nIarratas Alt 34 ar Phleanáil a fuarthas in 2020 - 1443

•

Líon na gCinntí Alt 34 a rinneadh in 2020 (de réir lín/aonad/
achar urláir) – 1444/líon na n-aonad 2022 / tráchtáil
206,048m cearnach

•

Líon na nIarratas FST a fuarthas in 2020 - 20

Rialú Foirgníochta

•

Líon na nIarratas FST a ndearnadh measúnú orthu in 2020 –
Tugadh an phríomhthuarascáil – 20 (3,126 aonad cónaithe)

•

Líon na nAighneachtaí/na mBreathóireachtaí a fuarthas – 1632

•

Líon na nAchomharc a fuarthas - 161

Príomhról na rannóige Rialála Foirgníochta ná cinnte
a dhéanamh de go gcomhlíontar na hAchtanna um Rialú
Foirgníochta, 1990-2007 agus na Rialacháin Foirgníochta 19972018, chomh maith leis na nithe seo a leanas

•

Líon na nAchomharc a ndearnadh cinneadh orthu – 122

•

Deimhniúcháin Sábháilteachta ó Dhóiteán a Eisiúint

Líon na nDeontas a eisíodh ar deireadh in 2020 - 892

•

Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas a Eisiúint

•

Iniúchtaí

•

Ranníocaíochtaí Forbartha
•

Chuathas i mbun 16 Chomhaontú d'fhorbraíochtaí móra
in 2020

•

Líon na gcásanna forfheidhmithe ar cuireadh tús leo in
2020 - 10

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•

Rinneadh iniúchadh ar 192 teach agus bloc árasáin

•

Fuarthas 152 iarratas ar Theastais Rochtana do Dhaoine
faoi Mhíchumas

Ranníocaíochtaí Forbartha a bailíodh;

•

Eisíodh 139 Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

•

Scéim Alt 48- €27.5m.

•

•

Gleann na Muc - €1.7m.

Fuarthas 165 iarratas ar Dheimhniúcháin Sábháilteachta
ó Dhóiteán

•

Tobhach an LUAS - €8.8m.

•

Rinneadh 175 cinneadh ar Iarratais ar Dheimhniúcháin
Sábháilteachta ó Dhóiteán

Forbairt Dhíolmhaithe

•

3 Fhorbraíocht TIC

•

Líon na n-iarratas Alt 5 - 113

•

Chuaigh BCMS beo le haghaidh iarratas ar líne

•

Líon na gcinntí Alt 5 - 122

The Grange, Stigh Lorgan - sonraí an ghrianghrafadóra: OMP Corocam agus Kennedy Wilson
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Feabhsuithe ar na Seirbhísí Roinne
•

Rinneadh cuardach ar an áis ar líne um iarratais phleanála
92,227 uair le linn 2020.

•

Bhí an deasc pleanála oscailte ar bhonn coinní amháin nuair
a bhí srianta Covid i bhfeidhm.

•

Cuireadh modúl nua pleanála GIS i bhfeidhm agus
éifeachtúlacht níos fearr aige maidir le gabháil sonraí agus
acmhainn nua le haghaidh anailísíocht sonraí.

•

Reáchtáladh 6 chruinniú de chuid an Choiste Limistéir
Speisialta ionas gurbh fhéidir iarratais FST a chur i láthair
na gcomhaltaí

Chuaigh an tSeirbhís nua Pleanála ar líne, “dlrOPS” beo i mí
Lúnasa. Is córas nua-aimseartha iomasach é seo a sholáthraíonn
eispéireas feabhsaithe don chustaiméir.
I mí Iúil 2020, thosaigh an córas BCMS ag éascú iarratais ar líne
le haghaidh Deimhniúchán Sábháilteachta ó Dhóiteán, Teastais
Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas agus Teastais Díolúine
agus Maolaithe. De bharr an chórais nua, is féidir gach iarratas
Rialála Foirgníochta a dhéanamh ar líne agus ligeann sé d'Údaráis
Áitiúla seirbhís níos éifeachtúla a chur ar fáil, chomh maith le
hamlínte ar thionscadail a fheabhsú.
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

(Ráiteas faoin gCuntas Ioncam agus Caiteachais)
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020
Tugann an Ráiteas faoin gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le chéile an t-ioncam ar fad a bhaineann le hioncam agus caiteachas.
Léiríonn sé an barrachas/(easnamh) don bhliain.
Leithdháileann Nóta 16 aistrithe de réir rannán seirbhíse sa bhformáid chéanna is atá i dTábla A den bhuiséad Údaráis Áitiúil a glacadh.

6,460,795

Nóta

Caiteachas de réir Rannáin

Ollchaiteachas
2020
€

Ioncam
2020
€

Glanchaiteachas Glanchaiteachas
2020
2019
€
€

€

€

€

€

Tithíocht agus Foirgníocht

42,461,462

41,299,344

1,162,118

3,680,228

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht

31,116,581

16,879,156

14,237,424

16,816,658

Seirbhísí Uisce

11,884,046

8,208,643

3,675,403

3,668,487

Bainistíocht Forbartha

49,728,145

33,763,793

15,964,352

14,014,117

Seirbhísí Comhshaoil

29,353,735

5,921,650

23,432,085

22,001,768

Áineas & Taithneamhacht

32,034,109

4,694,356

27,339,752

27,673,870

4,647,782

3,834,395

813,387

393,535

56,179,686

58,379,916

(2,200,231)

(274,741)

257,405,545

172,981,254

Glanchostas an Rannáin le cistiú ó Rátaí agus
Cáin Mhaoine Áitiúil

84,424,291

87,973,922

Rátaí

89,309,549

84,875,186

Cáin Mhaoine Áitiúil

10,743,645

10,743,340

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh
an Aistriú

15,628,903

7,644,604

Talmhaíocht. Oideachas, Sláinte & Leas
Seirbhísí Ilchineálacha

Caiteachas/Ioncam iomlán

15

Aistrithe ó/(chuig) an gCúlchiste

14

(15,623,331)

(8,697,082)

Barrachas/(Easnamh) Foriomlán
don Bhliain

16

5,572

(1,052,478)

Cúlchiste Ginearálta amhail ar an 1 Eanáir

8,735,240

9,787,717

Cúlchiste Ginearálta amhail ar an
31 Nollaig

8,740,812

8,735,240
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Ráiteas ar Staid Airgeadais

(Clár Comhardaithe) amhail ar an 31 Nollaig 2020
Nótaí
Sócmhainní Seasta

2019
€

2020
€

1

Oibríochtúil

1,457,761,656

1,446,490,678

Infreastruchtúrach

1,767,215,873

1,772,437,956

57,108,437

57,936,539

Pobal
Neamhoibríochtúil

102,941,284

102,941,284

3,385,027,251

3,379,806,457

Obair idir Lámha agus Réamhchostais

2

40,913,124

34,323,448

Féichiúnaithe Fadtéarmacha

3

129,671,296

117,618,036

Sócmhainní Reatha
Stoc

4

943,296

842,687

Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí

5

73,914,623

58,205,965

269,410,605

223,777,517

Infheistíochtaí Bainc
Airgead tirim ag an mBanc

862,284

320,875

7,682,417

64,740

352,813,224

283,211,784

-

-

122,680,779

93,888,492

-

-

122,680,779

93,888,492

230,132,444

189,323,292

7

140,551,310

146,679,713

-

-

8

43,071,242

36,822,957

41,186,420

28,638,308

224,808,972

212,140,979

3,560,935,143

3,508,930,254

Airgead Tirim faoi Bhealach

Dliteanais Reatha
Rótharraingt Bainc
Creidiúnaithe & Fabhruithe

6

Léasanna Airgeadais

Glansócmhainní / (Dliteanais) reatha
Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin)
Iasachtaí Iníoctha
Léasanna Airgeadais
Éarlaisí In-aisíoctha
Eile

Glansócmhainní / (Dliteanais)
Arna Léiriú ag
Caipitliú

9

3,385,027,251

3,379,806,457

Ioncam maidir le hObair idir Lámha

2

34,770,830

31,162,260

Cúlchiste Ioncaim Ginearálta
Cúlchiste Eile
Iarmhéideanna Eile
Cúlchiste Iomlán

10

8,740,812

8,735,240

12,033,190

12,033,190

120,363,061

77,193,108

3,560,935,144

3,508,930,254
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Táscairí Feidhmíochta 2020
Le Foilsiú

Ábhar

96

Táscaire
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AGUISÍN 1

•

Maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, bhain Dún LaoghaireRáth an Dúin a sprioc laghdaithe de 40% amach don bhliain
2030 freisin. I gcomparáid leis an mbliain bhonnlíne, tháinig
laghdú 40.5% ar astaíochtaí CO2 (carbón) Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin go dtí 8,800 tona faoi dheireadh 2019, agus tháinig sé
seo 11 bhliain roimh sprioc 2030 de 40%. Is ionann é seo agus
laghdú iomlán de 6,000 tona CO2 ó 2009.

•

Thug iniúchadh bliantúil Certification Europe i mí na Samhna
le fios go bhfuil Córas Bainistíochta Fuinnimh Dhún LaoghaireRáth an Dúin ag comhlíonadh riachtanas na heagraíochta
agus riachtanas den chéad scoth ISO 50001:2018.

•

Rinne comhairleoirí fuinnimh Measúnuithe Fuinnimh, arna
mhaoiniú i bpáirt ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann i gceithre fhoirgneamh, ar Úsáideoirí Neart Fuinnimh
iad: Áras an Chontae, Cearnóg an Chuain, dlr LexIcon agus
Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin. Thug na tuarascálacha
feabhsúcháin fhéideartha fuinnimh le fios agus rinneadh
moltaí chun rátálacha fuinnimh na bhfoirgneamh a fheabhsú,
chun an riachtanas um rátáil (Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh)
RFF B a bhaint amach faoi 2030 a chomhlíonadh.

•

Cuireadh an próiseas soláthair le haghaidh Chonradh
Feidhmíochta Fuinnimh dlr Leisure i gcrích. Bhí plé iomaíoch
ann agus roghnaíodh an rogha tairgeora.

•

D'fhreastail 200 rannpháirtí ar sheimineár gréasáin saor
in aisce dar teideal ‘How to Make Your Home More Energy
Efficient and Help Build a Sustainable Community’ i mí
Dheireadh Fómhair. Rinne ceathrar saineolaithe fuinnimh
agus ailtirí cur i lár ar chás-staidéir maidir le huasghráduithe
ar fhuinneamh tí, Pobail Fuinnimh Inmharthana agus
maoiniú a chuireann Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann ar fáil le haghaidh feabhsúcháin fuinnimh sa bhaile.

Feasacht Bainistíochta Fuinnimh
Is é Ailtire an Chontae an tOifigeach Feidhmíochta Fuinnimh
ainmnithe do Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Bainistíonn
Roinn na nAiltirí an Fhoireann Fuinnimh thras-rannach agus
comhordaíonn sé an Córas Bainistíochta Fuinnimh ISO5000, arb
ionann a scóip agus an úsáid fuinnimh atá faoi rialú Chomhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.
Cuireann an Fhoireann Fuinnimh tionscadail chun cinn agus
i bhfeidhm chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú faoi 33%
ón mbonnbhliain in 2009 go dtí deireadh 2020. Is iad an Roinn
Bardasach (soilsiú poiblí, flít), an Roinn Pobail agus an Roinn
Gnóthaí Corparáideacha is mó a úsáideann fuinneamh. Déantar
bainistíocht ghníomhach ar chomhlíonadh na nIonstraimí
Reachtúla i dtaca le Fuinneamh, lena n-áirítear Dearadh atá
Tíosach ar Fhuinneamh agus Teastais Fuinnimh Taispeána
(DEC). Leantar gach bliain de ról eiseamláire na hEarnála Poiblí
ó thaobh na hÉifeachtúlachta Fuinnimh, agus ó thaobh ídiú
fuinnimh a thomhas, a mhonatóiriú agus a thaifeadeadh d'ardán
Monatóireachta & Tuairiscithe na hearnála poiblí de chuid an
Údaráis Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (dar teideal ÚFIÉ
MT) agus tá sé tuairiscithe i dTuairisceán an Rialtais Áitiúil.
Cabhraíonn feasacht maidir le fuinneamh linn an tslí ar féidir
linn ar fad páirt a ghlacadh i ngníomhú in aghaidh an athraithe
aeráide. Forbraíodh Lámhleabhar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
um Fuinneamh a Shábháil don Foireann agus léithdháileadh
é trí dlr Link, an clár fógraí ar líne agus le ríomhphost chuig an
bhfoireann ar fad. Tá leideanna úsáideacha ag an lámhleabhar,
ina bhfuil léaráidí, maidir le fuinneamh a shábháil san ionad
oibre. Gríosaíodh baill na Foirne Fuinnimh agus an fhoireann ar
fad i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin chun tuilleadh eolais a fháil
faoin éifeachtúlacht fuinnimh le 'Energy Academy' de chuid
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, a bhí saor in aisce
agus ar líne. Tá caint halla an bhaile don fhoireann ar 'Fuinneamh
agus Foirgnimh' beartaithe do 2021 chun feasacht a ardú maidir
le feabhsúcháin fuinnimh agus an ról atá againn le gníomhú in
aghaidh an athraithe aeráide, linn féin agus le chéile.
Tá Pacáistí Sábhála Fuinnimh Tí ar fáil i ngach leabharlann
de chuid Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ionas gur féidir leis
an bpobal agus foireann Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
éifeachtúlacht fuinnimh a dtithe a sheiceáil chun eolas
thabhairt dóibh maidir le feabhsúcháin féideartha. De bharr
móréilimh, cuireadh dhá phacáiste bhreise isteach chuig
leabharlanna Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tá aon phacáiste
dhéag ar fáil anois lena fháil ar iasacht agus ceann amháin don
fhoireann. Chuir Foireann Fuinnimh Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin Lámhleabhar nua um Fheasacht Fuinnimh do Thionóntaí
an Údaráis Áitiúil le chéile don Roinn Tithíochta.

Na príomhrudaí a baineadh amach in 2020
•
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D'fheabhsaigh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin a feidhmíocht fuinnimh faoi 37.2% bunaithe
ar shonraí fuinnimh 2019, i comparáid leis an mbliain
bhonnlíne 2009. Mar sin, sháraigh Dún Laoghaire-Ráth
an Dúin sprioc 2020 na hearnála poiblí le haghaidh
éifeachtúlacht fuinnimh de 33% bliain roimh bhliain na
sprice, mar a thuairiscítear ar Chóras Monatóireachta agus
Tuairiscithe Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. Ba
é seo an fheidhmíocht is fearr as na ceithre Údarás Áitiúla
i mBaile Átha Cliath. Baineann na spriocanna fuinnimh agus
astaíochtaí seo leis an bhfuinneamh a d'úsáid Comhairle
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – soilsiú poiblí, an flít
agus foirgnimh ina bhfuil an fuinneamh faoi úinéireacht
agus smacht na Comhairle.

Gníomhaíochtaí a rinneadh in 2020
Tháinig an Fhoireann Fuinnimh le chéile go rialta le linn na
bliana agus ghlac siad páirt in oiliúint fuinnimh agus seisiúin
eolais Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. Cuireadh an
próiseas maidir le billí fuinnimh a uathoibriú agus a uaslódáil
ar Energy Elephant, ardán bogearraí, i gcrích le haghaidh na
bpríomhfhoinsí fuinnimh, gás agus leictreachas.
Cuireadh 6 luchtaire EV nua isteach i gcarrchlós Áras an
Chontae. Thug an Chomhairle 14 rothar leictreach nua don
fhoireann ionas gurbh fhéidir leo iad a úsáid chun freastal ar
chruinnithe agus chun cuairteanna a thabhairt ar láithreáin.
Thóg 7 mball den fhoireann an Pacáiste Fuinnimh Tí ar iasacht
in 2020 ach bhí teorainn ar na n-iasachtaí de bharr Covid. Fuair
Ballygown House, naíolann na Comhairle, córas téimh nua a bhí
níos éifeachtúla ó thaobh an fhuinnimh de.
Cuireadh soilsí nua LED in áit 2,946 seansolas. Feabhsaíodh
éifeachtúlacht na soilsí ó 98W in aghaidh an solais go 91.8W in
aghaidh an solais agus sábháladh breis agus 153kW. Mar gheall
air seo sábhálfaidh Dún Laoghaire-Ráth an Dúin breis agus
€82,000 in aghaidh na bliana i gcostais leictreachais.
Chruthaigh Aonad Bainistíocht an Fhlít feasacht maidir
le héifeachtúlacht fuinnimh (breosla) agus thug sé scéim
dearbhaithe cáilíochta isteach a bhfuil prótacail scríofa le
haghaidh Cártaí Breosla atá in úsáid ag tiománaithe Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin. Forbraíodh agus léithdháileadh
Lámhleabhar a bhfuil leideanna maidir le héiceathiomáint do
Thiománaithe Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Ceannaíodh dhá
charr leictreacha, dhá veain leictreacha agus dhá tharracóir
bheaga leictreacha.
Cuireadh póstaeir maidir le feasacht fuinnimh in airde in ionaid
fóillíochta Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i mí Mheán Fómhair.
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Ghníomhú Aeráide a bhaineann leis an gClár Sócmhainní Flít.
Bronnfar conradh nua um chóras rianaithe feithiclí chun nasc
a dhéanamh le ceannach breoslaí. Mar a d'éiligh Iniúchadh
seachtrach, tugadh isteach beartas de chuid Córais chasta um
Dhearbhú Cáilíochtaí chun gníomhaíocht iomlán na gCártaí
Breosla atá in úsáid ag tiománaithe na Comhairle a rialú.
Mar chuid de phróiseas deontais pobail Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin ó 2021 ar aghaidh, cuirfear fáilte ghníomhach roimh
thionscadail inmharthana, a bhfuil éifeachtúlacht fuinnimh do
ghrúpaí nó d'ionaid mar chuid díobh.
Cuirfear Foireann Fuinnimh Samuel Beckett ar bun in Áis Pobail
Samuel Beckett, a mbeidh príomhthionóntaí an fhoirgnimh
uirthi. Déanfaidh siad athbhreithniú rialta ar an bhfeidhmíocht
fuinnimh agus pléifear bealaí chun éifeachtúlacht fuinnimh an
fhoirgnimh a fheabhsú.
Tá sé beartaithe an díon a uasghrádú i leabharlann Ghráinseach
an Déin chomh maith le soilse LED a chur isteach. Tá sé
beartaithe braiteoirí gluaiseachta a chur isteach i mbrainsí My
Open Library chun cur in aghaidh an mhéadaithe fuinnimh
de bharr uaireanta oscailte níos faide. Tá cruinnithe ráithiúla
beartaithe le Codema, Apleona agus foireann na leabharlainne
chun tuilleadh éifeachtúlachtaí fuinnimh a aithint agus a bhaint
amach in dlr LexIcon. Tá sé beartaithe tuilleadh Pacáistí Sábhála
Fuinnimh Tí a cheannach agus a chur chun cinn ionas go mbeidh
an pobal agus an fhoireann in ann iad a úsáid. Tá clár imeachtaí
maidir le feasacht fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh
dírithe ar an bhfoireann agus ar an bpobal, chomh maith le
feachtas maidir le comharthaí digiteacha.
Tugadh tionscadail maidir le héifeachtúlacht fuinnimh isteach mar
chuid den phróiseas measúnaithe le haghaidh phróiseas iarratais
an Deontais Pobail. Dáileadh treoir maidir le feasacht fuinnimh
ar Ionaid Pobail chun béim a chur ar chlár na feasachta fuinnimh
agus an fhreagracht atá ann maidir leis an athrú aeráide.
Rinneadh uasghráduithe soilsithe LED i gcarrchlós dlr LexIcon
agus i leabharlanna Ghráinseach an Déin, Dheilginse agus na
Carraige Duibhe. Rinneadh uasghrádú ar an díon agus cuireadh
insliú agus córas téimh níos éifeachtúla ó thaobh an fhuinnimh
de isteach i Leabharlann Dhún Droma. Tá Energy Champions
i ngach leabharlann agus tá oiliúint ar líne Energy Academy
curtha i gcrích ag roinnt acu.

Gníomhaíochtaí atá beartaithe do 2021

Cuirfear tús le clár oiliúna ar líne de chuid CBCC ar fheasacht
maidir le ‘Gníomhú in aghaidh an Athraithe Aeráide’ do gach
ball tofa agus an fhoireann go léir in 2021. Tá seachtain maidir
le Gníomhú in aghaidh an Athraithe Aeráide d'Údaráis Áitiúla
Bhaile Átha Cliath á forbairt do Mheán Fómhair 2021.
Tá eiseamláir náisiúnta á leagan amach ag Dún LaoghaireRáth an Dúin agus tá sé ag léiriú ceannasaíocht leanúnach
maidir le feabhsú bonneagair coisithe agus rothaíochta chun
daoine a spreagadh bheith ag rothaíocht agus ag siúl ar fud
na tíre. Cuirfear taisteal na foirne ó 2020 le figiúirí Tomhais
agus Tuairiscithe Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.
Gríosófar an fhoireann iompar poiblí agus modhanna taistil
ghníomhaigh a úsáid.
Tá clár suntasach athfheistithe tithíochta beartaithe le haghaidh
2021. Cuirfidh beirt ailtirí eile oiliúint 'Passive House' i gcrích agus
cuirfidh siad barr feabhais ar a gcuid scileanna sa réimse seo.

Tá an Conradh Feidhmíochta Fuinnimh réidh le tosú i dtrí
Ionad Fóillíochta de chuid Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Baile
na Manach, Sruthán na Cluana agus Baile Uí Lachnáin. Tá
feabhsúcháin ar threalamh, tuilsoilse agus éifeachtúlachtaí
fuinnimh beartaithe.
Tá iniúchadh á dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht
uasghrádú a dhéanamh ar fhoirgnimh Áras an Chontae chun
uasghráduithe aerdhíonachta, inslithe, téimh agus seomra
plandaí a dhéanamh. Comhtháthóidh an conradh nua um
bainistíocht áiseanna foirgnimh Chearnóg an Chuain.
Tá sé i gceist leis an rannóg soilsithe phoiblí idir 2,500 agus 3,000
uasghrádú LED a chur isteach. Tá pleananna ann chun tástáil
a dhéanamh i nDún Droma le haghaidh luchtaire d'Fheithicil
Leictreach (EV) le haghaidh athfheistithe EV ar cholúin soilsithe
phoiblí. Déanfar iniúchadh ar indéantacht teicneolaíochtaí
inathnuaite le hiad a úsáid le soilsiú sráide.
Forbrófar Straitéis Soláthair Flít 2021-2031 chun aghaidh
a thabhairt ar athnuachan riachtanach fhlít na Comhairle,
agus aird á tabhairt do choigilteas fuinnimh agus an Bille um
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AGUISÍN 2, Acrainmneacha
ACP - An Comhchoiste Póilíneachta
BAA - Bonneagar agus Athrú Aeráide
BOO - Boird Oideachais agus Oiliúna
BPCC - Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn
CBCC - Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
CBS - Coiste um Beartais Straitéiseacha
CBÁSTG - An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú
CCSGP - An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail
CFAU - An Ciste Forbartha agus Athghiniúna Uirbí
CFPA - Coistí Forbartha Pobail Áitiúil
CFS - Crios Forbartha Straitéisí
CMAC - Clár Monatóireachta ar an Aer Chomhthimpeallach
CNMI - An Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta
CS - Comhairle na Seanóirí
CÉCDC - Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
FNOA - Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta
FTGFCS - Foireann Thionscadal Ghníomhaireacht Forbartha Choill na Silíní
GBRA - An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
GFT - Gníomhaireacht Forbartha Talún
LCA - Limistéar Caomhantais Ailtireachta
LIFT - Leading Ireland’s Future Together
LRPDLRD - Líonra Rannpháirteachais Phoiblí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
OCÉ - Ordú Ceannaigh Éigeantaigh
ORAA - Oifig Réigiúnach um Athrú Aeráide
PGAA - Plean Gníomhaithe in aghaidh an Athraithe Aeráide
PÁEP - Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail
RGCS - An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
SIOT - An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020
UABÁC - Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath
ÚFIÉ - Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
ÚNI - Údarás Náisiúnta Iompair
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