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Réamhrá
Tá lúcháir orainn Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle 2021 a chur i láthair, ina leagtar amach 
obair na Comhairle i dtaca le soláthar a réimse leathan de sheirbhísí poiblí bunúsacha agus 
roinnt mórthionscadal le linn na bliana, agus chuir siad uile go mór le Dún Laoghaire-
Ráth an Dúin a chur chun cinn ó thaobh seirbhísí poiblí áitiúla a sholáthar, lena n-áirítear 
tithíocht, scéimeanna ríochta poiblí agus forbairt bonneagair, ag déanamh cinnte de gur áit 
tarraingteach agus ionchuimsitheach í ár gContae do dhaoine a theacht ar chuairt, nó chun 
cónaí, obair nó infheistíocht a dhéanamh ann.

Bhí 2021 go speisialta dúshlánach mar bhliain don tsochaí áitiúil, don gheilleagar áitiúil agus 
don Chomhairle Contae. Leanamar linn ag obair i rith phaindéim COVID-19 agus ag dul 
i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna éagsúla a tháinig chun cinn.

Lean an Chomhairle ar aghaidh ag obair ar feadh na bliana chun an caighdeán ab airde de 
sheirbhísí a chur ar fáil dá saoránaigh. Baineadh seo amach trí mheascán d'obair duine le 
duine agus cianobair. Cinntíodh leis an obair chumaisc seo nach raibh mórán de chur isteach 
ar sheirbhísí le linn 2021. Leanamar linn ag obair leis an Ríocht Phoiblí a fheabhsú, agus 
baineadh triail as Sráid Sheoirse Íochtarach a áirithiú do choisithe i rith an tsamhraidh agus 
cuireadh oibreacha eile i gcrích ar an gclár Taistil Ghníomhaigh.

Lean an Chomhairle ar aghaidh lena réimse iomlán de sheirbhísí a sholáthar ar fud an Chontae 
in ainneoin na paindéime a lean ar aghaidh. Leanadh le hobair ar Phlean Forbartha Contae 
2022-2028, tháinig méadú ar sholáthar tithíochta, cuireadh le deontais agus tacaíochtaí do 
ghnólachtaí áitiúla agus grúpaí pobail agus cuireadh píosaí tábhachtacha de bhonneagar 
i gcrích in ainneoin na srianta.

I measc na n-éachtaí, na buaicphointí agus gradam a bhí ann don 
Chomhairle i 2021 tá na cinn seo thíos:

Gradaim 2021: 
• Bhuaigh dlr Gradam SEAI (Údarás Fuinnimh Inmharthana 

na hÉireann) um Fhoireann Fuinnimh na Bliana 

• Bhuaigh dlr Gradam RIAI (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann) 
sa chatagóir um Spás Poiblí

• Bronnadh Bratacha Glasa An Taisce ar Reilig Ghráinseach an Déin, 
Páirc na Carraige Duibhe, Páirc Mharlaí, Páirc Chábán tSíle, Páirc 
Sheangánaí agus Páirc an Phobail

• Gradam Chomhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta sa 
chatagóir 'Tithíocht do Theaghlaigh' (Tionscadail mhóra) 

• Gradam RIAI (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann) Tógáil do Chách 
sa Dearadh do Chách 2020 (Bronnta i 2021)

• Gradam um Barr Feabhais i Rialtas Áitiúil sa chatagóir Comhshaol 
Inbhuanaithe do Bhealach Soghluaiste Cósta

Buaicphointí 2021: 
• Seoladh an chéad Bhá Luchtaithe Leictreonaigh in Áth an 

Ghainimh do Dhaoine faoi Mhíchumas i gcomhpháirt le Grúpa 
Stiúrtha Míchumais na Comhairle 

• Tugadh isteach an chéad Scéim Páirceála Íoctha 'Gan Airgead 
Tirim' i bPlásóg na Fuinseoige, Dún Droma

• Rinne an Cathaoirleach Lettie McCarthy an oscailt oifigiúil 
ar Bhealach Rothaíochta Áth an Ghainimh

• Suiteáladh dealbh de Ruairí Mac Easmainn ag láithreán Linn 
Snámha Dhún Laoghaire 

• Seoladh Bád Patróil um Shábháilteacht san Uisce Chuan 
Dhún Laoghaire

• Ullmhaíodh ár bPlean úr Oidhreachta Contae 2021 – 2025

• Seoladh an Clár Forbartha Bainistíochta AR FAD in dlr 

• Forbairt leanúnach ar an nDréachtphlean Forbartha  
Contae 2022 - 2028
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Tionscadail a cuireadh i gcrích: 
• Tógáil 23 teach cónaithe críochnaithe ag an gComhairle i 2021 ag 

Cúirt an Átha Leathain, Baile an tSaoir agus Ascaill Bhaile Uí Ógáin, 
Baile Átha Cliath 18

• Tógáil 116 teach cónaithe úr críochnaithe ag Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta i 2021 ar thacaigh an Chomhairle leo tríd an 
Áis Léasaithe um Íasachtaí Caipitil agus an Scéim Cúnaimh Caipitil

• Uasghrádú ar pháirceanna uile-aimsire ag Ionad Fóillíochta Bhaile 
na Manach

• Oibrithe Uasghrádaithe ag Ardán Haigh 

• Creat Gluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan Céim 2

• Oibreacha Eatraimh Bhóthar Sheangánaí 

• Cuireadh rochtain mhalartach isteach chuig Páirc Chnoc Chill Iníon 
Léínín / Séipéal na Tríonóide 

• Mór-athchóiriú ar 3 réadmhaoin ar leis an gComhairle iad curtha 
i gcrích faoi Chlár Folúis 2021

• Uasghrádú déanta ar 53 teach go híosrátáil B2 BER faoin gClár 
Éifeachtúalacht Fuinnimh/Clár um Athfheistiú

• Mór-athchóiriú ar 2 réadmhaoin chóiríochta ar leith don Lucht Siúil 

• Féile Ealaíne Sráide 'Dún Laoghaire Anseo'

• Críochnaíodh an Tionscadal Stórála Tuile Pháirc Chill Bheagóige

• Cuireadh an Plean Eacnamaíoch do thodhchaí Chuan Dhún 
Laoghaire i gcrích 

• Críochnaíodh feabhsuithe ar an Ríocht Phoiblí thart ar an 
Teirminéal Farantóireachta 

• Uasghrádú ar Cholúin Soilsithe Oidhreachta Dheilginse 

• Leithris shealadacha curtha isteach ag áiteanna ar an gcósta 
i gCuas an Ghainimh agus i mBaile Nua Mhic Gabhann

• Críochnaíodh suirbhé iomlán ar bhail an Ché Thiar 

• Críochnaíodh an tógáil ar fad de 2 scéim rothaíochta – Bóthar 
Ceangail Dhroim Mártain agus Stigh Lorgan ag Bóthar Stigh 
Lorgan (Rochtain ó N11 – COBÁC) 

• Rochtain ar Thrá Chill Iníon Léinín & Feabhsuithe don 
Ríocht Phoiblí

• Críochnaíodh an Glasbhealach Rothaíochta ag Coill na Craobhaí 
agus Nasc Belmont

• Tionscadal atílithe Linn Snámha Sruthán na Cluana 

• Páirc uile-aimsire ag Coláiste Eoin & Íosagáin

• Clós súgartha Bhóthar Hudson

• Clós súgartha an Draighin

Oibreacha i réimse an taistil ghníomhaigh, 
lena n-áirítear; 
• Sráideanna an tSamhraidh - Dún Laoghaire agus Cábán tSíle

• Saoráidí rothaíochta cosanta Ascaill na Cille

Frank Curran
Príomhfheidhmeannach

Lettie McCarthy
An Cathaoirleach
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Ainmneacha, Seoltaí, Cleamhnachtaí Páirtí & 
Uimhreacha Gutháin Chomhaltaí Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
AHMED, Kazi (F.G) 
Robin Hill, Bóthar Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 16 
Fón póca: 086-0313448 
Ríomhphost: kahmed@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 
Suíomh gréasáin: www.mariebaker.net

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

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

CLARK, Michael (F.F) 
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 Cliath16 
Fón póca: 087-2454202 
Ríomhphost: acolgan@cllr.dlrcoco.ie

DOCKRELL, Maurice (F.G.) 
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: 087-1415641 
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

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

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

FEENEY, Kate (F.F) 
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

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

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

GRAINGER, Anna (F.G) 
18 An Tobar Naofa, Bóthar Chill Mochuda Uachtarach, Baile Átha 
Cliath14 
Fón póca: 087-2825511 
Ríomhphost: agrainger@cllr.dlrcoco.ie

HALL, Lorraine (F.G) 
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 (F.F) 
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 (F.G) 
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

KINSELLA, Patricia (NS) 
5 Bóthar Dhroichead Bhaile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath14 
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
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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 Cliath18 
Fón póca: 086-8186718 
Ríomhphost: lmccarthy@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh 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 (F.G.) 
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 (F.F.) 
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 (F.F) (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

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 (F.G) 
79 Céide Shliabh Rua, Cill Mochuda, Co. Bhaile 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 
Fón póca: 087-6065648 
Ríomhphost: ooconnor@cllr.dlrcoco.ie

Ó FAOLÁIN, Séafra (CG)  
F/ch Chomhairle Contae Dhún-Laoghaire-Ráth an Dúin, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón póca: 087-9081058 
Suíomh gréasáin: sofaolain@cllr.dlrcoco.ie

O’LEARY, Jim (F.G) 
48 Gleann na Páirce, Bóthar Áth an Ghainimh, Dún Droma, Baile Átha 
Cliath16 
Fón póca: 086-8186732 
Ríomhphost: joleary@cllr.dlrcoco.ie

POWER, Una (CG)  
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 (F.G) 
3 Bóthar Mather Thuaidh, Cnoc Mhuirfean, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón póca: 086-7814517 
Ríomhphost: bsaul@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh gréasáin: www.barrysaul.ie

SMITH, Dónal (F.F) 
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
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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 2021

Ainm an Chomhairleora
Coiste Ceantair 

D
hún Laoghaire

Coiste Ceantair 
D

hún D
rom

a

A
n Choiste 

Eagraíochta, 
N

ósanna 
Im

eachta &
 

Prótacail

Ahmed, Kazi (FG) ✔ ✔

Baker, Marie (F.G) ✔ ✔

Blain, Emma (F.G) ✔

Brennan, Shay (F.F.) ✔

Clark, Michael (FG) ✔

Colgan, Anne (NS) ✔ ✔

Dockrell, Maurice (FG) ✔

Donnelly, Deirdre (NS) ✔ ✔

Dowling, Eva Elizabeth (CG) ✔

Dunne, Daniel (CG) ✔

Fanning, Martha (PLO) ✔ ✔

Fayne, Mary (F.G.) ✔ ✔

Feeney, Kate (F.F.) ✔ ✔

Fleming, Michael (NS) ✔

Gildea, Jim (F.G) ✔ ✔

Grainger, Anna (FG) ✔

Hall, Lorraine (FG) ✔

Halpin, Melisa (PSB) ✔ ✔

Hanafin, Mary (FF) ✔ ✔

Kennedy, John (F.G.) ✔

Kinsella, Patricia (NS) ✔

Kivlehan, Tom (CG) ✔ ✔

Lewis, Hugh (NS) ✔

McCarthy, Lettie (PLO) ✔  
Ex officio

McLoughlin, Sean (NS) ✔

McNamara, Frank (FG) ✔

Moylan, Justin (FF) ✔ ✔

Murphy, Tom (F.F.) ✔ ✔

O’Brien, Peter (PLO) ✔ ✔

O’Callaghan, Denis (PLO) ✔ ✔

O’Connell, Juliet (PLO) ✔

O’Connell, Maeve (FG) ✔ ✔

O’Connor, Oisín (CG) ✔

Ó Faoláin, Séafra (CG) ✔ ✔

O’Leary, Jim (FG) ✔ ✔
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Ainm an Chomhairleora

Coiste Ceantair 
D

hún Laoghaire

Coiste Ceantair 
D

hún D
rom

a

A
n Choiste 

Eagraíochta, 
N

ósanna 
Im

eachta &
 

Prótacail

Power, Una (CG) ✔  
Ex officio

Quinn, Dave (DS) ✔

Saul, Barry (FG) ✔ ✔

Smith, Dónal (FF) ✔ ✔

Smyth, Carrie (PLO) ✔
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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 2021 
 

Ainm an 
Chomhairleora

Cum
ann Rialtas Á

itiúil na hÉireann – 
Buanchom

hairle Beartais

Coiste Iniúchta

D
alkey H

eritage Tow
n Com

pany

D
LR Properties

G
rúpa Stiúrtha G

hlasbhealach na D
othra

Bord O
ideachais &

 O
iliúna Bhaile Á

tha 
Cliath &

 D
hún Laoghaire

Tascfhórsa D
hún Laoghaire m

aidir le 
D

rugaí agus A
lcól

Seirbhísí Fóillíochta D
hún Laoghaire-

Ráth an D
úin

D
ún Laoghaire-Rathdow

n M
ill 

Theatre Com
pany

Com
hpháirtíocht D

hún Laoghaire-Ráth 
an D

úin

AHMED, Kazi (FG) ✔

BAKER Marie (F.G)

BLAIN Emma (F.G) ✔

BRENNAN, Shay (F.F) ✔ ✔

CLARK, Michael (FG) ✔

COLGAN Anne (NS) ✔ ✔

DOCKRELL, Maurice (FG) 

DONNELLY, Deirdre (NS) ✔ ✔

DOWLING, Eva Elizabeth (CG) ✔

DUNNE, Daniel (CG)

FANNING, Martha (PLO)

FAYNE Mary (F.G)

FEENEY Kate (F.F) ✔

FLEMING, Michael (NS) 

GILDEA Jim (FG)

GRAINGER, ANNA (FG) 

HALL, Lorraine (FG) 

HALPIN, Melisa (PSB)

HANAFIN, MARY (FF)

KENNEDY John (F.G)

KINSELLA, Patricia (NS) 

KIVLEHAN, Tom (CG) ✔ ✔

LEWIS, Hugh (NS)

McCARTHY Lettie (PLO)

MCLOUGHLIN, Sean (NS) 

MCNAMARA, Frank (FG) 
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Ainm an 
Chomhairleora

Cum
ann Rialtas Á

itiúil na hÉireann – 
Buanchom

hairle Beartais

Coiste Iniúchta

D
alkey H

eritage Tow
n Com

pany

D
LR Properties

G
rúpa Stiúrtha G

hlasbhealach na D
othra

Bord O
ideachais &

 O
iliúna Bhaile Á

tha 
Cliath &

 D
hún Laoghaire

Tascfhórsa D
hún Laoghaire m

aidir le 
D

rugaí agus A
lcól

Seirbhísí Fóillíochta D
hún Laoghaire-

Ráth an D
úin

D
ún Laoghaire-Rathdow

n M
ill 

Theatre Com
pany

Com
hpháirtíocht D

hún Laoghaire-Ráth 
an D

úin

MOYLAN, Justin (FF) ✔

MURPHY, Tom (FF) ✔

O’BRIEN Peter (PLO) ✔ ✔ ✔

O’CALLAGHAN, Denis (PLO)

O’CONNELL, Juliet (PLO) ✔ ✔

O’CONNELL, Maeve (FG) 

O’CONNOR, Oisín (CG) ✔ ✔

Ó FAOLÁIN, Séafra (CG) 

O’LEARY, Jim (FG) ✔

POWER, Una (CG) ✔ ✔ ✔

QUINN, Dave (DS)

SAUL, Barry (FG) ✔

SMITH, Dónal (FF)

SMYTH, Carrie (PLO) ✔
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✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán 

 - Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2021

Ainm an 
Chomhairleora

D
ún Laoghaire-Rathdow

n Theatre Com
pany

Tionól Réigiúnach an O
irthir &

 Lár Tíre

Com
har-Á

rachais Com
hairlí Éireann Teoranta

A
n Com

hchoiste Póilíneachta

Cum
ann Chom

haltaí na nÚ
darás Á

itiúil

Coiste Forbartha Pobail Á
itiúil

Ciste Cuim
hneacháin Lord Edw

ard Fitzgerald

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: D
ún D

rom
a &

 
Stigh Lorgan 

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: D
ún Laoghaire

AHMED, Kazi (FG) ✔
 

Arna héirí as mí 
Bealtaine 2021

BAKER, Marie (FG)  
Arna cheapadh 

mí Bealtaine 2021

BLAIN Emma (FG)

BRENNAN, Shay (F.F) ✔
 

Arna cheapadh 
mí Iúil 2021

CLARK, Michael (FG) ✔

COLGAN Anne (NS) ✔

DOCKRELL, Maurice (FG) 

DONNELLY, Deirdre (NS) ✔ ✔

DOWLING, Eva Elizabeth (CG) ✔ ✔
 

Arna cheapadh 
mí Iúil 2021

DUNNE, Daniel (CG) ✔

FANNING, Martha (PLO) 

FAYNE Mary (F.G)

FEENEY Kate (F.F) ✔

FLEMING, Michael (NS) 

GILDEA Jim (FG) ✔

GRAINGER, Anna (FG) ✔

HALL, Lorraine (FG) ✔

HALPIN, Melisa (PSB)

HANAFIN Mary (F.F) ✔ ✔ ✔ ✔

KENNEDY, John (F.G) ✔

KINSELLA, Patricia (NS) 

KIVLEHAN, Tom (CG) 

LEWIS, Hugh (NS)

McCARTHY Lettie (PLO) ✔ ✔

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021

10



Ainm an 
Chomhairleora

D
ún Laoghaire-Rathdow

n Theatre Com
pany

Tionól Réigiúnach an O
irthir &

 Lár Tíre

Com
har-Á

rachais Com
hairlí Éireann Teoranta

A
n Com

hchoiste Póilíneachta

Cum
ann Chom

haltaí na nÚ
darás Á

itiúil

Coiste Forbartha Pobail Á
itiúil

Ciste Cuim
hneacháin Lord Edw

ard Fitzgerald

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: D
ún D

rom
a &

 
Stigh Lorgan 

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: D
ún Laoghaire

MCLOUGHLIN, Sean (NS)

MCNAMARA, Frank (FG) ✔

MOYLAN, Justin (FF) ✔ ✔

MURPHY Tom (F.F)

O’CONNOR, Oisín (CG) ✔

O’BRIEN Peter (PLO ✔ ✔

O’CALLAGHAN, Denis (PLO) ✔

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) ✔
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✔ - Cuireann sé seo in iúl comhaltas don bhliain iomlán 

 - Cuireann sé seo in iúl comhaltas le haghaidh cuid de 2021

Ainm an 
Chomhairleora

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: Baile U
í Lachnáin, 

A
n Baile Breac &

 Seanchill

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: Ceantar Á
th an 

G
hainim

h / na Céim
e

Coiste Á
itiúil Com

hairliúcháin um
 Chóiríocht 

don Lucht Siúil

Coiste na gCuim
hneachán

Coiste Stiúrtha um
 na hEalaíona Poiblí

Fóram
 Réigiúnach Sláinte

Sandyford BID
 Com

pany

Com
hpháirtíocht D

heisceart Bhaile Á
tha 

Cliath D
LR

Cill Fhionntain go Cuas an G
hainim

h (S2S)

AHMED, Kazi (FG) 

BAKER, Marie (FG)  
Arna cheapadh 

mí Iúil 2021
✔

BLAIN, Emma (FG)

BRENNAN, Shay (F.F)

CLARK, Michael (FG) ✔ ✔

COLGAN, Anne (NS)

DOCKRELL, Maurice (FG) 

DONNELLY, Deirdre (NS) ✔

DOWLING, Eva Elizabeth (CG) ✔

DUNNE, Daniel (CG)

FANNING, Martha (PLO) ✔ ✔

FAYNE, Mary (F.G) ✔

FEENEY, Kate (F.F) ✔

FLEMING, Michael (NS)  
Arna héirí as mí 

Iúil 2021

GILDEA Jim (FG) ✔

GRAINGER, Anna (FG) ✔

HALL, Lorraine (FG) 

HALPIN, Melisa (PSB)  
Arna cheapadh 

mí Iúil 2021

HANAFIN, Mary (F.F)  
Arna cheapadh 

mí Iúil 2021

KENNEDY, John (F.G)

KINSELLA, Patricia (NS) 

KIVLEHAN, Tom (CG) 

LEWIS, Hugh (NS) ✔ ✔
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Ainm an 
Chomhairleora

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: Baile U
í Lachnáin, 

A
n Baile Breac &

 Seanchill

Fóram
 Á

itiúil Póilíneachta: Ceantar Á
th an 

G
hainim

h / na Céim
e

Coiste Á
itiúil Com

hairliúcháin um
 Chóiríocht 

don Lucht Siúil

Coiste na gCuim
hneachán

Coiste Stiúrtha um
 na hEalaíona Poiblí

Fóram
 Réigiúnach Sláinte

Sandyford BID
 Com

pany

Com
hpháirtíocht D

heisceart Bhaile Á
tha 

Cliath D
LR

Cill Fhionntain go Cuas an G
hainim

h (S2S)

McCARTHY, Lettie (PLO) ✔
 

Arna cheapadh 
mí Iúil 2021

MCLOUGHLIN, Sean (NS) ✔
 

Arna cheapadh 
mí Iúil 2021

MCNAMARA, Frank (FG) 

MOYLAN, Justin (FF) ✔

MURPHY, Tom (F.F) ✔ ✔

O’CONNOR, Oisín (CG)

O’BRIEN, Peter (PLO)

O’CALLAGHAN, Denis (PLO) ✔ ✔

O’CONNELL, Juliet (PLO)

O’CONNELL, Maeve (FG) 

Ó FAOLÁIN, Séafra (CG) ✔ ✔

O’LEARY, Jim (FG) 

POWER, Una (CG) ✔
 

Arna cheapadh 
mí Iúil 2021

✔

QUINN, Dave (DS) ✔ ✔ ✔

SAUL, Barry (FG) ✔

SMITH, Dónal (FF)

SMYTH, Carrie (PLO) ✔
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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 2021 
 

Ainm an Chomhairleora

CBS Pobail, Cultúir agus Folláine

A
n CBS um

 Fhorbairt G
heilleagrach 

&
 Fiontraíocht

CBS Com
hshaoil agus G

níom
haithe ar 

son na hA
eráide

CBS Tithíochta

CBS Pleanála agus Rannpháirtíocht 
Saoránach

CBS Iom
pair agus M

ara

AHMED, Kazi (FG) ✔ ✔

BAKER, Marie (F.G.) ✔ 
Cathaoirleach

✔

BLAIN, Emma (F.G) ✔ ✔

BRENNAN, Shay (F.F) ✔ ✔

CLARK, Michael (FG) ✔ 
Cathaoirleach

✔

COLGAN, Anne (NS) ✔ ✔ 
Cathaoirleach

DOCKRELL, Maurice (FG) ✔ ✔

DONNELLY, Deirdre (NS) ✔ ✔

DOWLING, Eva Elizabeth (CG) ✔ ✔

DUNNE, Daniel (CG) ✔ ✔ 
Cathaoirleach

FANNING, Martha (PLO) ✔
 

Deireadh le Comhaltas 
Márta 2021

✔ 
Arna cheapadh mar 
Chathaoirleach i mí 

Mhárta 21

FAYNE, Mary (F.G) ✔ ✔

FEENEY, Kate (F.F) ✔ ✔

FLEMING, Michael (NS) ✔ ✔

GILDEA, Jim (FG) ✔ ✔

GRAINGER, Anna (FG) ✔ ✔

HALL, Lorraine (FG) ✔ ✔

HALPIN, Melisa (PSB) ✔ ✔

HANAFIN, Mary (FF) ✔ ✔

KENNEDY, John (F.G) ✔ ✔

KINSELLA, Patricia (NS) ✔ ✔

KIVLEHAN, Tom (CG) ✔ ✔
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Ainm an Chomhairleora

CBS Pobail, Cultúir agus Folláine

A
n CBS um

 Fhorbairt G
heilleagrach 

&
 Fiontraíocht

CBS Com
hshaoil agus G

níom
haithe ar 

son na hA
eráide

CBS Tithíochta

CBS Pleanála agus Rannpháirtíocht 
Saoránach

CBS Iom
pair agus M

ara

LEWIS, Hugh (NS) ✔ ✔

McCARTHY, Lettie (PLO) ✔ ✔

MCLOUGHLIN, Sean (NS) ✔ ✔

MCNAMARA, Frank (FG) ✔ ✔

MOYLAN, Justin (FF) ✔ ✔

MURPHY, Tom (FF) ✔ ✔

O’BRIEN, Peter (PLO) ✔

O’CALLAGHAN, Denis (PLO) ✔ ✔

O’CONNELL, Juliet (PLO) ✔ ✔

O’CONNELL, Maeve (FG) ✔ ✔

O’CONNOR, Oisín (CG) ✔ ✔

Ó FAOLÁIN, Séafra (CG) ✔ ✔

O’LEARY, Jim (FG) ✔ ✔

POWER, Una (CG) ✔ ✔

QUINN, Dave (DS) ✔ ✔

SAUL, Barry (FG) ✔ ✔ 
Cathaoirleach

SMITH, Dónal (FF) ✔ ✔

SMYTH, Carrie (PLO)  
Arna cheapadh 

Márta 2021

 
Deireadh le Comhaltas 

Márta 2021
✔
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Ionadaithe Earnála

CBS Pobail, Cultúir agus Folláine

A
n CBS um

 Fhorbairt G
heilleagrach 

&
 Fiontraíocht

CBS Com
hshaoil agus G

níom
haithe 

ar son na hA
eráide

CBS Tithíochta

CBS Pleanála agus 
Rannpháirtíocht Saoránach

CBS Iom
pair agus M

ara

ALKEN, Gregory ✔

BATTIGAN, Conor
✔ 

Deireadh le Comhaltas 
mí Iúil 2021

BROWNE, An Dr Josephine ✔ ✔

CARROLL, Dara ✔
 

Arna cheapadh Meán 
Fómhair 2021

CLOONEY, Elizabeth ✔

CLINCH, Andrew  
Arna cheapadh Meán 

Fómhair 2021

CORBETT, Ger  
Arna cheapadh  

mí Iúil 2021

DRUDY, P.J. ✔

DUNNE, Olivia ✔

EGLINGTON, Aileen ✔

FENNELL, Gráinne  
Deireadh le Comhaltas 

mí Mheán Fómhair 2021

FENNESSEY, Bernard ✔

GALLAGHER, Matt ✔

GIRVAN, David  
Arna cheapadh Meán 

Fómhair 2021

GRACE, Sheila ✔

GRAYDON, Geraldine ✔

HAGIN MEADE, Lyn 
 

Deireadh le 
Comhaltas mí Mheán 

Fómhair 2021

HOEY, Gillian 
 

Deireadh le Comhaltas 
mí Dheireadh 
Fómhair 2021

HOGAN, Orla ✔

JACOB, Reji Chacko ✔

JOSEPH, Thomas ✔

KAVANAGH, Brian ✔
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Ionadaithe Earnála

CBS Pobail, Cultúir agus Folláine

A
n CBS um

 Fhorbairt G
heilleagrach 

&
 Fiontraíocht

CBS Com
hshaoil agus G

níom
haithe 

ar son na hA
eráide

CBS Tithíochta

CBS Pleanála agus 
Rannpháirtíocht Saoránach

CBS Iom
pair agus M

ara

KING, Dervla  
Arna cheapadh Meán 

Fómhair 2021

KELLY, Frances ✔

MAGUIRE, Philip  
Arna cheapadh 

Nollaig 2021

MCAREE, Diarmuid ✔

MCCABE, Caroline ✔

MEEHAN, Brid ✔

MOORE, Aaron ✔

MULCAHY, Dan ✔

MULLEADY, Julie ✔

NEILL, Pat ✔

NGADI, Pierrot ✔

NOLAN, JOHN  
R.I.P 15 Aibreán 2021



O’FARRELL, Gerard ✔

O’MAHONEY, Cynthia  
Deireadh le Comhaltas 

mí Mheán Fómhair 2021

O’NEILL, Sean ✔

O’TOOLE, John ✔

Líonra Rannpháirtíochta Pobail Folamh

REYNOLDS, Maoilíosa ✔

SCALLY, Sharon  
Arna cheapadh 

Deireadh Fómhair 2021

SCOTT LENNON, Mark ✔

SULTAN, Fardus ✔

WALSH, Michael ✔

YOUNG, John ✔
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Tinreamh Comhairleoirí ar Chruinnithe i 2021

Ainm an Chomhairleora Líon iomlán na 
gCruinnithe

Líon na  
gCruinnithe ar 

freastalaíodh orthu
%

Clr Ahmed Kazi 61 61 100%

Clr Baker Marie 56 56 100%

Clr Blain Emma 51 42 82.35%

Clr Brennan Shay 54 48 88.89%

Clr Clark Michael 49 49 100%

Clr Colgan Anne 57 55 96.49%

Clr Dockrell Maurice 51 45 88.24%

Clr Donnelly Deirdre 50 50 100%

Clr Dowling Eva Elizabeth 49 46 93.88%

Clr Dunne Daniel 50 50 100%

Clr Fanning Martha 53 53 100%

Clr Fayne Mary 51 50 98.04%

Clr Feeney Kate 55 48 87.27%

Clr Fleming Michael 50 41 82%

Clr Gildea Jim 51 50 98.04%

Clr Grainger Anna 53 50 94.34%

Clr Hall Lorraine 51 44 86.27%

Clr Halpin Melisa 51 34 66.67%

Clr Hanafin, Mary 58 57 98.28%

Clr Kennedy John 47 45 95.74%

Clr Kinsella Patricia 50 45 90%

Clr Kivlehan Jnr, Tom 51 51 100%

Clr Lewis Hugh 46 41 89.13%

Clr McCarthy Lettie 56 55 98.21%

Clr McLoughlin Sean 51 44 86.27%

Clr McNamara Frank 49 49 100%

Clr Moylan Justin 53 53 100%

Clr Murphy Tom 55 40 72.73%

Clr O’Brien Peter 57 54 94.74%

Clr O’Callaghan Denis 55 55 100%

Clr O’Connell Juliet 45 42 93.33%

Clr O’Connell Maeve 49 45 91.84%

Clr O’Connor Oisín 56 55 98.21%

Clr Ó’ Faoláin Séafra 58 52 89.66%

Clr O’Leary Jim 53 50 94.34%

Clr Power Una 50 50 100%
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Ainm an Chomhairleora Líon iomlán na 
gCruinnithe

Líon na  
gCruinnithe ar 

freastalaíodh orthu
%

Clr Quinn Dave 46 44 95.65%

Clr Saul Barry 49 46 93.88%

Clr Smith Donal 50 34 68%

Clr Smyth Carrie 51 51 100%
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Comhdhálacha/Seisiún Oiliúna ar 
Freastalaíodh orthu le linn 2021

Dáta Comhdhálacha/Seisiún Oiliúna ar 
Freastalaíodh orthu le linn 2021

Comhdháil nó Cúrsa 
Oiliúna Suíomh

Líon 
daoine 
a bhí 
i láthair

21.01.21 Comhdháil Tithíochta na hÉireann 2021 Comhdháil Ar líne 3

26.02.21
Feidhmeanna Forghníomhaithe Pleanála 
Údaráis Áitiúil

Comhdháil Ar líne 11

26.03.21
AILG (Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann) In 
Oiliúint seirbhíse um Plean Forbartha an 
Chontae S AILG

Oiliúint Ar líne 8

30.04.21
Spriocanna maidir le Soláthar Tithíochta & 
Croístraitéis AILG

Oiliúint Ar líne 7

30.04.21 Gaelchultúr Teoranta Oiliúint Ar líne 1

07.05.21
Tithíocht Údaráis Áitiúil & an 
Ghníomhaireacht Tithíochta

Oiliúint Ar líne 9

28.05.21
Plean Forbartha an Chontae AILG, Beartas 
Tithíochta Cuid 2

Oiliúint Ar líne 3

25.06.21
Gealltanais Tithíochta AILG sa Chlár Rialtais 
agus Soláthar Tithíochta Incheannaithe*

Oiliúint Ar líne 5

09.07.21
Gníomhú Éifeachtach ar son na hAeráide 
AILG a Chur i gCrích 2030

Oiliúint Ar líne 3

23.07.21
Plean Forbartha an Chontae AILG, 
Tithíocht Cuid 4

Oiliúint Ar líne 1

Cúrsa 2 bhliain
Cúrsa Dioplóma Gaeilge, Modh Staidéir - 
Foghlaim ar líne 2 Bhliain Páirtaimseartha - 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Oiliúint Ar líne 1

06.09.21
Gaelchultúr Teoranta Tosaitheoirí 1 
(Bunrang 1) 

Oiliúint Ar líne 2

08.09.21
Gaelchultúr Teoranta Tosaitheoirí 2 
(Bunrang 2)

Oiliúint Ar líne 5

11.09.21
Gaelchultúr Teoranta Ard-Idirmheánach 
(Meánrang 2) 

Oiliúint Ar líne 2

23.09.21

Cinneadh an Rialtais ar Leasú maidir le 
Luach Saothair Iníoctha le Comhaltaí Tofa 
Údaráis Áitiúil agus Uasdhátú ar an mBille 
um Pleanáil agus Forbairt”

Oiliúint
Gleann Dá 

Loch, Co. Chill 
Mhantáin

1
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Dáta Comhdhálacha/Seisiún Oiliúna ar 
Freastalaíodh orthu le linn 2021

Comhdháil nó Cúrsa 
Oiliúna Suíomh

Líon 
daoine 
a bhí 
i láthair

24.09.21
Plean Forbartha an Chontae AILG, Aeráid 
‘Foinsí In-athnuaite Intíre agus Amach 
ón gCósta’ 

Oiliúint Ar líne 2

12 & 13.10.21
Deiseanna Eacnamaíocha a Bhaineann 
le Gníomhú ar son na hAeráide – Údaráis 
Áitiúla ag Tacú le Fiontraíocht

Comhdháil Ar líne 1

29.10.21
An Bealach chun Spriocanna Náisiúnta um 
Fhuinneamh In-athnuaite i bPleananna 
Forbartha a Chur i bhFeidhm AILG

Oiliúint Ar líne 1

03 & 04.11.21 Seimineár Oiliúna an Fhómhair LAMA Oiliúint
Sligo Park 

Hotel
3

26.11.21
Taisteal Inbhuanaithe agus Pleanáil 
Iompair agus Pleananna Forbartha 
Údaráis Áitiúil AILG

Oiliúint Ar líne 4
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Tuarascálacha na gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha

Coiste Beartais Straitéisigh maidir le Pobal, 
Cultúr agus Folláine 
Bhí 5 chruinniú ag an gcoiste i 2021. Seo a leanas achoimre ar na 
ceisteanna a pléadh:

• Glao Pobail, Sláinte agus Folláine dlr agus an fhreagairt ar 
Ghéarchéim Sláinte Poiblí Covid-19 

• An t-eolas is deireanaí maidir le Forbairt Pobail agus Cuimsiú 
Sóisialta, Leabharlanna & na hEalaíona 

• Straitéis dlr um Chrainn & Foraoiseacht Uirbeach 2022-31 

• Plean Gníomhaíochta dlr le haghaidh Speicis Ionracha

• Plean Forbartha na Leabharlainne dlr 2021-25

• Plean dlr um Leanaí agus Daoine Óga 2020-2023

• Beartas Súgartha na bPáirceanna dlr

• Cathracha Gníomhacha

• Plean um Bithéagsúlacht dlr 

• Tionscadal Lipéid Crainn

• Straitéis Oidhreachta 2021-2025 

• Straitéis Aoisbháúil dlr 2022-2026

An Ciste um Beartais Straitéiseacha um 
Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontraíocht 
Bhí 4 chruinniú ann i 2021. Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna 
a pléadh: 

• Plean Eacnamaíochta agus Fiontraíochta Áitiúla DLR 2021-2024

• Oifig Fiontair Áitiúil Sárthaispeántas Cliant

• Cuir i láthair ar ‘Smart Dublin’, Féile ‘Food on the Edge’, Ceantar 
Feabhsúcháin Gnó (BID) Áth an Ghainimh, cláir curtha ar fáil ag an 
Oifig Fiontair Áitiúil (LEO)

• Uasdátú ar Ghníomhaíochtaí Forbartha Turasóireachta ar fud 
an Chontae

Coiste Beartais Straitéisí um Ghníomhaíocht 
Comhshaoil agus Aeráide 
Bhí 4 chruinniú ann i 2021. Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna 
a pléadh:

• Dréachtphlean Forbartha Contae 

• Straitéis Contae DLR um Rannpháirtíocht i Spóirt 2018 – 2022, 
dul chun cinn maidir le Tuarascáil ‘Mná sa Spórt’ 

• Stóinseacht i leith Tuilte

• Dréachtphlean um Bainistíocht Bruscair 2021– 2023 

• Ag Cruthú ár dTodhchaí Leictreachais EirGrid 

• Cuairt láithreáin eagraithe chuig Jamestown Park lá is faide anonn 

• Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht dlr 2021– 2025 

• Seachtain Gníomhaíochta Aeráide 13 – 19 Meán Fómhair 2021 

• Achoimre Repak 

• Plean Réigiúnach an Oirthir um Bainistíocht Dramhaíola 

• Clár Caipitiúil Páirceanna 

• Dréachtphlean Bhaile Átha Cliath um Chaighdeán an Aeir 

• Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019– 2024 – Tuarascáil 
Bhliantúil Dul Chun Cinn

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Tithíocht 
Bhí 5 chruinniú ann i 2021, agus bhí ceann acu siúd ina chruinniú 
speisialta chun an Scéim Leithdháilte a mheas. Rinneadh an Scéim 
seo a dhréachtú tar éis 6 chruinniú d'fhoghrúpa an Choiste um 
Beartais Straitéiseacha.

Ba bhliain an-tairbheach í 2021 don Choiste um Beartais Straitéiseacha 
maidir le Tithíocht agus leanadh ar aghaidh le cruinnithe cianda 
mar gheall ar shrianta COVID-19. D'aontaigh an Coiste ar dhá phíosa 
shuntasacha beartais agus cuireadh faoi bhráid an bhoird iad le linn 
na bliana le glacadh.

Is iad seo na beartais atá i gceist:

• Scéim úr Leithdháilte Tithíochta 2021

• Straitéis úr um Iompar Frithshóisialta 2022– 2028

Ina theannta sin, tugadh roinnt seisiún eolais le linn na bliana 
lena n-áirítear:

• An próiseas forbartha maidir le Dréachtphlean Gníomhaíochta 
um Sholáthar Tithíochta 2022 - 2026 

• Creat Réigiúnach de Phlean Gníomhaíochta do Dhaoine gan 
Dídean Bhaile Átha Cliath

• An obair atá á dhéanamh ag an nGrúpa Stiúrtha Tithíochta agus 
Míchumais agus an Plean chun Tithíocht a chur ar fáil do Dhaoine 
faoi Mhíchumas 2021-2026

An Coiste um Beartais Straitéiseacha maidir 
le Pleanáil agus Rannpháirtíocht Saoránach 
Bhí 3 chruinniú ann i 2021. Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna 
a pléadh:

• An Dréachtphlean Forbartha Contae 2022-2028

• Figiúirí an Tascfhórsa Tithíochta 

• An próiseas rannpháirtíochta don Oidhreacht agus ceachtanna 
foghlamtha faoi rannpháirtíocht éifeachtach 

• Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Dhréacht-Threoirlínte 
an Phlean Forbartha

• Ionchuimsiú Aoisbháúil agus Sóisialta, Creat náisiúnta úr - Mol 
na nÓg (Hub na nÓg)
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Is iad seo na réimsí eile plé laistigh den Choiste um Beartas 
Straitéiseach Pleanála agus Rannpháirtíocht Saoránach;

• Ceardlanna ina raibh baill ag fiosrú cuir chuige maidir le 
rannpháirtíocht saoránach

• Suirbhé de pháirtithe leasmhara maidir le rannpháirtíocht 
saoránach i nDún Laoghaire Ráth an Dúin – cad é atá ag obair go 
maith, cad iad na háiteanna ina mbeadh tionscnaimh úra de dhíth

• Samplaí de dhea-chleachtas in dlr agus in áiteanna eile

• Foghlaim a aithint ó obair atá déanta cheana féin in dlr 
a bhaineann le samhlacha de rannpháirtíocht le grúpaí ar leith 
(daoine níos sine agus daoine óga ina measc) agus ar théamaí ar 
leith amhail oidhreacht, máistirphleanáil, comhairliúcháin phoiblí

• Pleanáil a dhéanamh maidir le ceardlann pháirtithe leasmhara 
níos forleithne

Coiste um Beartais Straitéiseacha Iompair 
agus Mara 
Bhí 5 chruinniú ar siúl i 2021. Seo a leanas achoimre ar na ceisteanna 
a pléadh:

• An dóigh a rachaidh Beartas Náisiúnta Iompair i bhfeidhm ar Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin sna blianta beaga romhainn 

• Iarrachtaí chun minicíocht seirbhíse iompair phoiblí a mhéadú 

• Láithreacha Snámha ar Chósta DLR 

• Ról na scútar leictreonach, scéim ar bhonn píolóta chun scútair 
leictreonacha a roinnt agus an dóigh a gcuireann scútair 
leictreonacha le roghanna taistil inbhuanaithe 

• Uasdátú ar stádas an doirte plaistigh ag láithreán tógála Linn 
Snámha Dhún Laoghaire 

• Plean Gníomhaíochta um Chaighdeán Uisce an Chósta 

• Seirbhís Bhus Scoile 

• Athbhreithniú ar an Rothaíocht 2020 

• Seisiún eolais ar Threoirlínte na Ranna Iompair, Turasóireachta 
& Spóirt maidir le Luasteorainneacha a Shocrú agus a Bhainistiú 
in Éirinn 

• Uasdátú ar Bhealaí Taistil Ghníomhaigh (Scoile) 

• Trasrianta Síogacha 

• Páirceáil do Rothair Lastais 

• Straitéis um Fheithiclí Leictreacha (EV) 

• Tuarascáil de chuid Bhonneagar Iompair Éireann ar ‘Travelling in 
a Woman’s Shoes’ 

• Uasdátú ar Straitéis um Fheithiclí Leictreacha (EV)
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Gnóthaí 
Corparáideacha



165,513

205

Seoladh Aip dlr Connect App
dár bhfoireann allamuigh

141,000
Imeacht Teagmhála

ó Chustaiméirí
sa Mhol Sibhialta 

Os cionn

Toghthóir ar Chlár
na dToghthóirí 

Clár Lárnach Sócmhainní
Réadmhaoine forbartha

Leantóirí ar na Meáin Shóisialta:

56,541 51,502 14,425

Iarratas
Saorála
Faisnéise

1146
Ball foirne
san iomlán

124
ball foirne nua

Earcaíodh
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Gnóthaí Corparáideacha
Cuireann Gnóthaí Corparáideacha seirbhís éifeachtach éifeachtúil ar fáil don Chathaoirleach, 
do na Comhaltaí Tofa agus don lucht ardbhainistíochta agus cuireann siad seirbhísí 
cumarsáide agus seirbhísí ginearálta ar fáil don phobal. Tá siad freagrach as cruinnithe 
uile na Comhairle a riar, as Chlár na dToghthóirí a thiomsú, as thuarascálacha reachtúla na 
Comhairle a ullmhú, as Sláinte agus Sábháilteacht, Cosaint Sonraí, Saoráil Faisnéise, Soláthar 
Corparáideach, Rialachas, Acmhainní Daonna agus Comhpháirtíocht an Ionaid 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:

• Oifig an Chathaoirligh

• Cruinnithe na Comhairle

• Bainistíocht Áiseanna

• Bainistíocht Eastáit Chorparáidigh

• An Oifig Chumarsáide

• Tionscnaimh Dhigiteacha

• Seirbhís do Chustaiméirí

• Soláthar Corparáideach

• Saoráil Faisnéise 

• Clár na dToghthóirí

• Oifig Dhún Droma

• Seirbhísí Iniúchta 

• Nochtuithe Cosanta

• Sláinte agus Sábháilteacht

• Acmhainní Daonna

• Teicneolaíocht Faisnéise

• Comhpháirtíocht an Ionaid Oibre

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 

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.

Bhí na cruinnithe seo a leanas ag an gComhairle i 2021:

• Cruinnithe na Comhairle Contae (lena n-áirítear an Cruinniú 
Bliantúil, Cruinnithe Speisialta de chuid na Comhairle don Phlean 
Forbartha agus an Cruinniú Buiséid): 16

Reáchtáladh 1 Chruinniú Plean Forbartha thar 
thréimhse 9 lá

Coiste Ceantair Dhún Droma 18

Coiste Ceantair Dhún Laoghaire 20

Coistí um Beartais Straitéiseacha 27

An Comhchoiste Póilíneachta 4

An Coiste Eagraíochta, Nósanna Imeachta agus Prótacail 5

Grúpa Beartais Chorparáidigh 8

Toscaireachtaí 19

 
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. 

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

• Bainistíocht Maoine 

• Bainistíocht Áiseanna

• 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. 

• Fóram Eastát Corparáideach a fhorbairt le hathbhreithniú 
míosúil tras-rannach a dhéanamh ar idirbhearta a bhaineann 

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021

31



le réadmhaoin, mar shampla Diúscairtí, Éadálacha, Orduithe 
Ceannaigh Éigeantaigh agus Litreacha Toilithe. 

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

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

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

• Oibriú le CCMA/LGMA chun bunachar sonraí TF fóirsteanach 
a aimsiú chun monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh 
go lárnach ar ár bhFoirgnimh Chorparáideacha agus ar Phunann 
níos leithne Eastát & Réadmhaoine 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. 

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

• 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• 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. 

• Leanadh ar aghaidh le bainistíocht ar an bhfoireann 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. 

• Críochnaíodh an tionscadal athchóirithe 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. 

• Rinneadh obair leanúnach leis an bhFócasghrúpa Tithíochta 
chun díriú ar láithreáin a bheadh maith don fhorbairt 
straitéiseach tithíochta. 

• Rinneadh obair lenár mbainisteoirí foirgnimh agus le 
comhghleacaithe ar an bhFoireann Bhainistíochta Fuinnimh chun 
athdheimhniú Chaighdeán Fuinnimh ISO50001 a bhaint amach. 

Bainistíocht Áiseanna 
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 seachtrach/seachfhoinsithe ag plé le cúram 
a dhéanamh de thart ar 25 foirgneamh éagsúil: Leabharlanna, Ionaid 
Phobail, Ionaid Fhóillíochta, Iostaí Cathrach agus Foirgnimh Chathartha. 

Áirítear leis an obair a dhéanann an Rannóg Bainistíochta Saoráidí 
seirbhísí riaracháin agus cothabhála mar seo a leanas: 

• Cothabháil foirgníochta 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 
Soghluaiste agus Líne Seasta. 

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

• Feasacht maidir le hídiú agus úsáid fhuinnimh 

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

• Deasc Póirtéara 

• Córas na dTeileafón / Fóin Phóca Corparáideacha a bhainistiú. 

• An t-ionad a shocrú d'imeachtaí i Halla an Chontae 

• Hallaí ar Cíos/Searmanais Shibhialta 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Dul chun cinn maidir leis an gConradh Bainistíochta Seirbhísí do 

Shaoráidí Il-Láithreáin a bheidh ag freastal ar 19 bhfoirgneamh 
chorparáideacha a chur amach do thairiscintí arís.

• Comhairliúchán cuimsitheach agus seisiúin straitéiseacha le 
páirtithe leasmhara DLR

• Críochnaíodh doiciméadú maidir le Próiseas Ceistneora 
Réamhcháiliúcháin (PQQ) agus saincheist an Iarratais 
ar Thairiscintí (ITT) 

• Athchóiriú cuimsitheach ar liosta sócmhainní meicniúla agus 
leictreacha – breis agus 10,000 sócmhainn próiseáilte

• Plean soghluaiste conartha a bhunú

Bainistíocht Spáis
• D'éirigh go geal leis an Rannóg Rialála Foirgníochta 

a chomhtháthú mar chuid d'Fhoirgneamh Riaracháin 
Ionad Oibríochta Bhaile Uí Ógáin 

• Seoladh dhá oifig shealaíochta deisce i mBaile Uí Ógáin 
a chuireann 4 stáisiún oibre solúbtha ar fáil le bheith in úsáid 
ag réimse leathan de chomhghleacaithe

• Suirbhé bainistíochta spáis curtha i gcrích in Ionad Oibríochta 
Bhaile Uí Ógáin.

• Bainistíocht Leanúnach de Fhreagairt ar COVID-19 agus ar chlár 
sábháilteacht foirgneamh na Chomhairle

Bainistíocht Fuinnimh
• Ní raibh neamhchomhréireacht ar bith nótáilte ag iniúchadh 

faireachais ISO50001 

• Cuireadh iniúchadh faireachais Inmheánach ISO 50001 i bhfeidhm

• Athraíodh lóchrainn sráide sheachtracha in ionad Oibríochta Bhaile 
Uí Ógáin go LED 

• Cuireadh feabhas ar bhailiú sonraí agus anailísíochta fuinnimh 
i mBaile Uí Ógáin, lena n-áirítear samhaltú tuarthach 

• Rinneadh sraith ghréine in ionad Oibríochta Bhaile Uí Ógáin a chóiriú

• Fomhéadrú déanta ar ídiú luchtaire feithiclí leictreacha i Halla an 
Contae agus i mBaile Uí Ógáin
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An Oifig Chumarsáide 
Déanann an Oifig Chumarsáide 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.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Freagraíodh gach ceist ó na meáin áitiúla, náisiúnta agus 

idirnáisiúnta - 186 

• Eisíodh Preasráitis – 81

• Rinneadh gníomhaíochtaí agus imeachtaí na Comhairle a Chur 
Chun Cinn agus a Bhainistiú. 

• Foilsíodh Cúig Eagrán de dlr Times 

• Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2020 

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

• Seoladh Aip dlrConnect do bhaill foirne lasmuigh

• Tháinig méadú 38% ar líon na leantóirí ar Facebook go 56,541

• Tháinig méadú 8% ar líon na leantóirí ar Twitter go 51,502 

• Tháinig méadú 30% ar líon na leantóirí ar Instagram go 14,425

• Rinneadh Iarratais Ombudsmain a Chomhordú – 18 

• 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 2,637,842 uair i 2021. Bhí 637,925 cuairteoir 
ar an suíomh gréasáin corparáideach i 2021

• Citizenspace dlr - tugadh cuireadh don phobal páirt a ghlacadh 
in 26 Comhairliúchán ar Mhol Comhairliúcháin ar líne dlr 

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

• Comhairle a Thabhairt ar Phrótacal 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

An Ghaeilge 

Seachtain na Gaeilge 2021 
Cé nach raibh paráidí lasmuigh ann ná imeachtaí duine le duine don 
dara bliain i ndiaidh a chéile, rinne Leabharlanna dlr na himeachtaí 
seo a leanas a chur ar fáil ar líne do Sheachtain na Gaeilge agus do 
Lá Fhéile Pádraig: 

Tráthanna na gCeist i nGaeilge do dhaoine fásta, do pháistí agus 
do theaghlaigh. 

Miotais na hÉireann le scéalaí dátheangach Roisin Murphy. 

Imeacht le/ Caint ar reiptílí le Zú Bhaile Átha Cliath. Tá an scéala 
amuigh nár dhíbir Naomh Pádraig gach nathair agus go bhfuil cúpla 
ceann fós le feiceáil ag Zú Bhaile Átha Cliath! 

Dúisigh dlr: Awaken dlr - Comhshaothar leis an ngrianghrafadóir Ger 
Holland agus leis an gcláirseoir Aisling Ennis ina bhfuil físeáin ghearra 
de radhairc ón gContae álainn seo atá againn agus buncheol cláirsí 
mar thionlacain 

Am Scéil as Gaeilge do Sheachtain Na Gaeilge, a bhuí le foireann na 
leabharlainne agus údar dátheangach Sadhbh Devlin araon 

Tógaigí croíthe na hÉireann i dteannta le Wicklow Willow - déan 
Seamróga Ollmhóra do Lá na Féile Pádraig le 4 fhíseán teagaisc agus 
oideachasúla. Foghlaimeoidh tú faoi shaol agus scéaltaí Phádraig agus 
é óg, an dóigh agus an áit le teacht ar na hábhair atá de dhíth taobh 
amuigh chun páirt a ghlacadh i gceardlann le croíthe a dhéanamh 
a rachaidh le chéile chun seamróga ollmhóra a dhéanamh do Lá na 
Féile Pádraig! 

Siúlóid Scéil dlr 
mar chuid den tionscnamh Siúlóid Scéil, sheolamar an teideal ‘Spidey’ 
le Carmel Uí Cheallaigh mar an dara siúlóid scéal dátheangach atá 
againn. 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. Seoladh 
Spidey i nGairdín Chábán tSíle mar chuid de Chruinniú na nÓg i mí 
Mheithimh 2021. Tá níos mó daoine i ndiaidh suim a chur i leabhair 
pictiúr as Gaeilge dá bharr. 

Siúlóid Scéil dlr

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021

33



Ábhar Gaeilge a Cheannach 
Ar an ábhar go raibh na leabharlanna druidte i 2021 mar gheall ar 
shrianta sláinte phoiblí, cheannaíomar teidil bhreise as Gaeilge ar féidir 
iad a íoslódáil dár n-ardáin ríomhleabhar Overdrive agus Borrowbox.

An Mol 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 seo, 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Rinneadh teagmháil le custaiméirí 141,000 uair 

• Freagraíodh 107,069 glaoch teileafóin 

• Seoladh 33,680 freagra ar ríomhphost 

• Rinneadh 2,049 earra poist chláraithe a thaifeadadh 

• Pléadh le 742 ceist ag daoine ag an gcuntar

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, 

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

• Oiliúint a chur ar fáil dár bhfoirne ceannaigh, de réir mar is gá, 

• Soláthar comhoibritheach comhdhlúite a chur chun cinn, 

• Monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas ar chonarthaí go 
corparáideach 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 i 2021 
• Freagraíodh 1,180 ceist a bhain le cúrsaí Soláthair 

• Rinneadh 621 seiceáil comhlíonta ar idirbhearta thar gach roinn

• Rinneadh Plean Soláthair Chorparáidigh 2022-2024 a dhréachtú 
lena chur i láthair na Comhairle go luath i 2022

Rialacháin Ghinearálta maidir 
le Cosaint Sonraí 
D'oibrigh Gníomhaire Dlí na Comhairle, sa cháil atá aige mar Oifigeach 
Cosanta Sonraí i dteannta le baill den fhoireann seirbhísí dlí leis an 
Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha chun Clár Comhlíonta Sonraí na 
Comhairle 2021 a chur i bhfeidhm. 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. Bhí na nithe 
seo a leanas ina measc:

• Ráitis phríobháideachta do gach Roinn laistigh den Chomhairle 
a thabhairt chun críche

• Comhlíonadh a bhrú leis an gceanglas ar Ranna na Comhairle 
chun Comhaontuithe Próiseála Sonraí agus Comhaontuithe 
Comhroinnte Sonraí a dhéanamh

• A mhéid a dhéantar sonraí pearsanta a bhailiú trí fhoirmeacha 
agus ardáin éagsúla na Comhairle a shainaithint

• A mhéid a dhéantar agus cá háit a ndéantar sonraí pearsanta den 
chatagóir speisialta a phróiseáil ag an gComhairle

I dteannta leis an méid sin roimhe seo, bhainistigh an tOifigeach 
Cosanta Sonraí agus a fhoireann sáruithe sonraí pearsanta chomh 
maith le gearáin a fuair an tOifigeach Cosanta Sonraí.

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.

I 2021, fuair an Chomhairle 205 Iarratas um Shaoráil Faisnéise (FOI), 
16 Iarratas um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE) agus 
14 Iarratas um Rochtain ar Shonraí (DAR). 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.

Staitisticí maidir le Saoráil Faisnéise 
le haghaidh 2021

Líon iomlán na nIarratas Saorála Faisnéise a próiseáladh

Pearsanta 37

Neamhphearsanta 168

Measctha 0

Iarratais a Ceadaíodh 41

Iarratais a Ceadaíodh i bPáirt 81

Iarratais ar Diúltaíodh Dóibh 51

Iarratais a Aistríodh 1

Iarratais a Aistarraingíodh 13

Iarratais a Láimhseáladh taobh amuigh de FOI 11

Athbhreithnithe Inmheánacha a Rinneadh 6

Achomhairc don Choimisinéir Faisnéise 4
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Foinsí na nIarratas a Fuarthas

Daoine den Phobal 141

Iriseoirí 49

Gnólachtaí/Grúpaí Leasa 10

Oireachtas/Daoine den Phobal 4

Baill Foirne 0

Cliaint 1

Clár na dToghthóirí 
Tháinig Clár na dToghthóirí 2021-2022 i bhfeidhm ar an 15 Feabhra 
2021. Bhí 165,513 toghthóir ar an gClár deiridh. Foilsíodh Dréachtchlár 
2022-2023 ar an 1 Samhain 2021. 164,921 toghthóir ar an iomlán 
a bhí air.

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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
Reáchtáladh na Cruinnithe seo a leanas in oifig Dhún Droma i 2021: 

• Bhí na leasuithe sin atá beartaithe do Dhréachtphlean Forbartha 
an Chontae 2022-28 ar fáil lena iniúchadh ag an bpobal in Oifig 
Dhún Droma. 

• An Roinn Tithíochta 11 

• Ranna eile:5 

• Oiliúint Maor Tráchta 

• Voter.ie iarratais tairsí 482 

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

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 leorgacht 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, eacnamaíoch 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 iniúchta 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 i 2021 
• Cuireadh sé Thuarascáil Iniúchóireachta i gcrích agus cuireadh 

i láthair don Choiste Iniúchóireachta iad

• Cuireadh dhá Thuarascáil Seiceála chuimsitheach i gcrích, mar 
a éilítear faoin gCód Caiteachais Phoiblí, agus cuireadh i láthair 
iad don Choiste Iniúchóireachta 

• Rinneadh Cairt na hIniúchóireachta Inmheánaí a nuashonrú agus 
a fhormheas ar an 26 Márta 2021

• 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

• Glacadh páirt i gcúig cinn de chruinnithe de chuid an Choiste 
Iniúchóireachta a reáchtáladh go fíorúil ar Microsoft Teams
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Coiste Iniúchta 
Is Coiste reachtúil den Chomhairle é an Coiste Iniúchta arna ceapadh 
de bhun alt 59 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014.

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

Cuireadh an Coiste Iniúchóireachta reatha le chéile i ndiaidh 
na dToghchán Áitiúil i mí na Bealtaine, 2019. Ní raibh athrú ar bith 
don bhallraíocht le linn 2021. 

Bhí sé chruinniú ag an gCoiste Iniúchóireachta i 2021.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Faomhadh Cairt an Choiste Iniúchóireachta, Tuarascáil 

Ghníomhaíochta do 2020 agus Clár Oibre do 2021

• Faomhadh tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta ar an Ráiteas 
Airgeadais Bhliantúil iniúchta agus Tuarascálacha an Iniúchóra 
Rialtais Áitiúil le haghaidh 2019 agus 2020 

• Faomhadh Cairt na hIniúchóireachta Inmheánaí, Tuarascáil 
Bhliantúil ar 2020, an Plean Bliantúil Iniúchóireachta 

• Breithníodh tuarascálacha Iniúchóireachta Inmheánaí agus fuarthas 
nuashonruithe rialta ar mholtaí na tuarascála iniúchóireachta

• Rinneadh athbhreithniú ar Bheartas an Chomhairle maidir le Calaois 
a Chosc agus a Thuairisciú agus an doiciméad Nósanna Imeachta

• Fuarthas cuir i láthair maidir le Clár Riosca Airgeadais; Forbairt 
Eacnamaíochta, OFÁ agus Turasóireacht; AD; TF; Cuan Dhún 
Laoghaire; Ailtirí; Seirbhísí Bardasacha

• Fuarthas cuir i láthair maidir leis an Athbhreithniú Iarthionscadail 
ar Oibreacha do Chosaint an Chósta Lána na Coirre Báine

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Ní dhearnadh aon Nochtadh Cosanta i 2021.

Sláinte agus Sábháilteacht 
Tá DLR dúthrachtach faoi thimpeallacht oibre shlán shláintiúil 
a choimeád, ní amháin d'fhostaithe na Comhairle ach do 
dhaoine eile a bhféadfadh gníomhaíochtaí an Chomhairle difear 
a dhéanamh dóibh.

Tá feidhm ag Oifig na Sláinte Corparáidí comhairle a thabhairt don 
Phríomhfheidhmeannach, don bhainistíocht shinsearach agus 
do Ranna gaolmhara maidir le sábháilteacht agus sláinte ceirde 
a bhainistiú sa Chomhairle.

I 2021, leanadh leis an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta (CBS) 
a chur i bhfeidhm, a athbhreithniú agus a leasú, de réir mar ba ghá 
i gcomhréir le ceanglais reachtúla agus sláinte phoiblí. Mar a tháinig 
athrú ar shocruithe sláinte phoiblí, rinne an Chomhairle a próiseas 
oibre a oiriúnú d'fhonn leanúint le soláthar a seirbhísí i mbealach 
chomh sábháilte agus is féidir. 

Tugadh faoi iniúchtaí agus cigireachtaí ar oibríochtaí saothair dhírigh 
& conraitheoirí ar bhonn rialta le linn 2019 ar fud ranna/feidhmeanna 
uile na Comhairle.

Na Príomhrudaí a Baineadh Amach 
• Cuireadh 180 cigireacht ar an láthair intí i gcrích le linn na 

bliana féilire

• Cuireadh 859 cigireacht reachtach i gcrích le linn na bliana féilire 
agus tuairiscíodh locht láithreach amháin

• Bhí DLR mar chathaoirleach ar Ghrúpa SE Oifigigh Sábháilteachta 
Údaráis Áitiúil & agus thug faoi obair maidir le sábháilteacht 
agus sláinte ceirde i dtaca leis an mbeartas um obair chumaisc 
don earnáil

Acmhainní Daonna 
Bíonn Rannóg na nAcmhainní Daonna ag plé le riar forálacha 
reachtacha fostaíochta agus leis na beartais, na nósanna imeachta 
agus na scéimeanna arna nglacadh ag an mBainistíocht. 

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 d'éirigh le 
AD Clár Earcaíochta tréan a choinneáil i bhfeidhm i rith an ama agus 
d'aistrigh chuig samhail chumaisc de sholáthar seirbhíse duine ar 
dhuine agus ar líne a chur ar fáil. Tugadh isteach ionduchtú ar líne 
le linn na tréimhse seo chun lúfaireacht na heagraíochta a mhéadú 
chun fáilte a chur roimh bhaill nua foirne agus iad a chur ar an eolas 
faoin áit oibre agus a gcomhghleacaithe nua. 

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. Chuaigh Foghlaim 
& Forbairt ar líne go rathúil nuair ab fhéidir agus tá deiseanna 
foghlama cumaisc ar fáil ann anois. 

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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• D'fhág 100 duine an Chomhairle agus tháinig 124 duine nua 

isteach chun na foirne. Tugadh ardú céime do 39 ball foirne go 
hinmheánach. Fógraíodh 25 comórtas earcaíochta agus chuir 
783 duine isteach orthu. Cuireadh 520 duine faoi agallamh 
agus cuireadh 326 iarratasóir ar phainéil. Bhí 1146 ball foirne 
sa Chomhairle ag deireadh 2021. 

• Tugadh 195 cúrsa foghlama agus forbartha agus cuireadh oiliúint 
ar 873 ball foirne san iomlán. Tugadh tacaíocht do 35 ball foirne tús 
a chur le cúrsaí breisoideachais mar chuid den Scéim Cúnaimh. 

• Mhéadaigh an tSeirbhís úr Folláine Foirne arís faoi stiúir an 
Oifigigh Folláine Foirne. Tugadh 12 Seimineár Folláine ar líne 
le linn na bliana a chuimsigh réimse d'ábhar, agus i measc na 
hábhair ba mhó a raibh tóir orthu bhí ‘Athléimneacht a Thógáil 
(Building Resilience), ‘Barr Feabhais a Chur ar do Mheabharshláinte 
(Optimising your Mental Health)’ agus ‘An Dóigh le hÁthas a 
Chothú (How to be Happy)’. D'fhreastail 1,166 duine san iomlán 
ar na seimineáir seo. Lean Spectrum Life, ár Seirbhís neamhspleách 
Cúnaimh d'Fhostaithe le seirbhís a chur ar fáil do bhaill fhoirne 
agus d'ionadaithe tofa 24/7 365 lá in aghaidh na bliana. Bhain 
40 ball foirne / comhaltaí tofa úsáid as an tseirbhís le linn 2021.

• Críochnaíodh an Straitéis AD 2021 – 2025 i 2021 agus rinneadh an 
plean cur chun feidhme a lánpháirtiú i bplean bliantúil na bhFoirne 
AD. 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. 
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Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Tionscnaimh Dhigiteacha 
Seo a leanas ról Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise: 

• An nuálaíocht a bhaineann le cúrsaí TF a stiúradh agus a éascú 

• Socrú a dhéanamh chun seirbhísí nua TF a thabhairt isteach go 
héifeachtach mar chuid de thionscadail

• Socrú a dhéanamh chun na seirbhísí TF atá ann cheana féin ar fud 
na Comhairle a sholáthar go hiontaofa 

• Páirt a ghlacadh i dtionscadail agus tograí náisiúnta TF agus tacú leo 

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 i 2021 
• Réitigh deasc na seirbhíse TF 4019 glaoch ar an iomlán go sásúil 

i 2021. Méadú thar 5% atá ansin i gcomparáid le 2020, bliain ina 
raibh méadú de 26% ann ar an bhliain roimhe sin, 2019. 

• Cuireadh seirbhís Vodaphone SIP i bhfeidhm a sheolann trácht 
gutha thar línte sonraí DLR, agus aon líonra comhtháite amháin 
gutha agus sonraí ann mar thoradh air.

• Aistríodh 750 ríomhaire glúine agus táibléad chuig ár gcóras KACE.

• Cuireadh réimse iomlán de sheirbhísí TF ar fáil dár mbaill fhoirne ar 
fad a bhí ag obair ón mbaile i rith na paindéime trí AnyConnect

• Rinneadh uasghrádú ar bhonneagar teicniúil an inlín go Drupal 9. 

• Cuireadh an feidhmchlár Auxillion i bhfeidhm chun tacú 
le hiniúchadh ar réadmhaoin ar cíos agus úsáid á baint as 
gléasanna soghluaiste

• Cuireadh comhtháthú i bhfeidhm idir MS Teams agus córas fóin 
Corparáideach chun tacú le hobair chumaisc.

• Tugadh isteach Cisco Umbrella de réir a chéile a chuireann cosaint 
chríochphointe sa bhreis ar fáil do ghléasanna na Comhairle

• Cuireadh nasc in áit le Rehab mar chuid de thionscnamh glas chun 
ár seantrealamh TF a athchúrsáil agus a athúsáid i ngrúpaí pobail 
agus i scoileanna áitiúla.

• Rinneadh uasghrádú ar réiteach dearaidh ríomhchuidithe (DRC) 
fiontair agus tugadh isteach táirgí Autodesk de réir a chéile 
d'úsáideoirí DRC fud fad na Comhairle

• Seoladh dlrBETA.ie

• Cuireadh seirbhísí TF ar fáil do leabharlann shealadach i Stigh Lorgan

• Rinneadh uasghrádú ar réiteach bainistíochta beartais Netconsent

• Lean an Fhoireann Smart Dublin laistigh de dlr ar aghaidh chun 
tacair de thionscadail treoraithe ag an teicneolaíocht agus 
tionscadail taighde a chur ar fáil lena n-áirítear braiteoirí pointe 
luchtaithe d'fheithiclí leictreacha, braiteoirí dúnphoill, rothair 
r-lastais le húsáid ag gnólachtaí áitiúla, anailísíocht ar líon na 
ndaoine agus ar líon na rothar, agus Baoithe Tarrthála ceangailte 
inrianaithe, i measc nithe eile.

• Fuair an Fhoireann Straitéise Digití 3 thionscadal ardphróifíl arna 
maoiniú ag an Aontas Eorpach de luach breis agus €800K. 

I measc na dtosaíochtaí i 2022 tá próisis atá bunaithe ar pháipéar 
a dhigitiú, obair chumaisc éifeachtach a éascú, an bhéim leanúnach 
ar ár mbonneagar Cibearshlándála agus infheistiú leanúnach ann, 
uasghrádú ar an Líonra Limistéir Stórála agus seoladh dár bhfoireann 
suíomhanna gréasáin Drupal. Ina theannta sin, beidh TF ag tacú le 
huasghrádú Agresso Milestone 4 go Milestone 7 agus an t-uasghrádú 
ó Chóras Oscailte Bainistíochta Tithíochta (OHMS) go NEC Housing.

Comhpháirtíocht an Ionaid Oibre 
Reáchtáil an Coiste Comhpháirtíochta a gcuid cruinnithe maidir 
lena sceideal 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 leagan leictreonach den 
imeacht a cuireadh ar fáil do dhaoine atá imithe ar scor mar aon 
le baill fhoirne, 

• Tugadh uasdátú don Chomhpháirtíocht maidir leis an Áit 
Iontach Oibre

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

• Tugadh tacaíocht leanúnach do Chór Foirne dlr, a bhí ag feidhmiú 
ar líne ar ZOOM (Covid 19) go luath sa bhliain agus a bhí ar ais 
i Halla an Chontae níos faide anonn sa bhliain.

• Leanadh ar aghaidh le Dea-scéalta na Seachtaine don fhoireann, 

• Thug an grúpa Carthanais a bhí bunaithe ag an gCoiste 
Comhpháirtíochta (HUG) cúnamh airgid do chuid mhór grúpaí 
le linn 2021 

• Bhí an Chomhpháirtíocht ag cuidiú go leanúnach leis an Oifig 
Cumarsáide le haip nua gutháin dlrConnect do bhaill fhoirne 
lonnaithe in iosta a thabhairt isteach, 

• Bhí an-rath ar Scéim Coigiltis na Nollag agus cuireadh leis an 
mballraíocht. €330,8230 a sábháladh i 2021

• Tugadh tacaíocht leanúnach don oiliúint TF agus sna Meáin 
Shóisialta i gcomhar le BSL agus bunaíodh 3 ghrúpa ina bhfuil 
17 foghlaimeoir san iomlán.

• Rinne 120 ball foirne coinní le haghaidh Seiceáil Sláinte na 
Comhpháirtíochta i mí Dheireadh Fómhair 

• Foilsíodh Féilire Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin 2021 

• D’iarr an Oifig Chomhpháirtíochta smaointe agus moltaí ar Bhaill 
Fhoirne le linn na bliana.
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Seirbhísí 
Ailtireachta



‘Foireann Fuinnimh na Bliana’ 
arna bronnadh ag Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann (SEAI)

D'fheabhsaigh
dlr Éifeachtúlacht

Fuinnimh faoi

i 2020
51%

gcomparáid le bonnlíne 2009,
rud a sháraigh sprioc

2020 faoi

33%

Dámhachtain ‘Tógáil do Chách’ Institiúid
Ríoga Ailtirí na hÉireann do Dhearadh 
Uilíoch Dearadh 2020 (bronnta i 2021)

Gradam Chomhairle na hÉireann um
Thithíocht Shóisialta ‘Tithíocht do
Theaghlaigh’ (Tionscadail mhóra) 2021

Gradam Insititiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
i gCatagóir na Spásanna Poiblí 2021
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An tSeirbhís 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. Bíonn an Roinn 
ag plé go príomha leis an tógáil a bhainistiú i gcás tionscadail tithíochta sóisialta, mar aon le 
hoiriúnú agus uasghrádú tithe. 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. 

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. 

Tá an Roinn freagrach chomh maith as a bheith ag plé le Struchtúir agus Áiteanna 
Contúirteacha sa Chontae faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta).

Faoi láthair, cuireann Roinn na nAiltirí 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 fhuinnimh le haghaidh 
foirgnimh agus tithe cónaithe atá tíosach ar fhuinneamh. Chuir an Roinn le Dréachtphlean 
Forbartha an Chontae maidir le Gníomhú ar son na hAeráide ‘Fuinneamh agus Foirgnimh’. 

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 i 2021 
• Gradam RIAI (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann) Tógáil 

do Chách sa Dearadh do Chách 2020 (Bronnta i 2021) 

Bhuaigh Teach Bhaile an Róistigh Céim III an Naigín Gradam RIAI 
(Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann) Gradam Foirgneamh do Chách 
le haghaidh Dearadh Uilíoch 2020. Fógraíodh agus Bronnadh an 
gradam 2020 i 2021 mar gheall ar mhoilleanna breithiúnais Covid-19. 
Tá 12 árasán a bhfuil seomra leapa amháin agus a ndoras tosaigh 
féin acu agus 2 theach scoite inrochtana a bhfuil dhá sheomra 
leapa sa scéim. Freastalaíonn an réimse tíopeolaíochtaí atá ar fáil 
ar fud na trí chéim ar chónaitheoirí a bhfuil céimeanna éagsúla 
neamhspleáchais acu. 

• Gradam Chomhairle na hÉireann um Thithíocht 
Shóisialta sa chatagóir ‘Tithíocht do Theaghlaigh’ 
(Tionscadail mhóra) 2021 

Bhuaigh Cúirt Chnocán na Rós dlr Gradam Chomhairle na hÉireann 
um Thithíocht Shóisialta sa chatagóir ‘Tithíocht do Theaghlaigh’ 
(Tionscadail mhóra) 2021. Forbraíodh é ar láithreán athfhorbraíochta 
agus tá 32 teach teaghlaigh agus 12 árasán ann atá suite thart ar 
fhaiche phobail chomhroinnte. 

• Forbraíodh an scéim d'fhorbairt 597 teach nua i Seangánach, 
Co. Bhaile Átha Cliath i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Forbartha Talún (LDA) agus cuireadh chun cinn í chuig an 
gcéim tairisceana.

• Rinneadh dul chun cinn ar oibreacha éascaithe ar láithreán lena 
n-áirítear an leabharlann agus na Teaghasáin a scartáil i bPáirc 
Lorcáin, Stigh Lorgan sula dtógfaí 88 aonad agus leabharlann nua. 
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• Cuireadh an comórtas tairisceana i gcrích agus cuireadh tús 
ar láithreán le tógáil 67 teach nua i gCúirt Bhaile Uí Ógáin, 
Co. Bhaile Átha Cliath, ina n-úsáidtear próiseas foirgníochta 
soláthair sciobtha. 

• Cuireadh i gcrích fiche a haon teach nua do dhaoine breacaosta 
ag Cúirt an Átha Leathain, Baile an tSaoir, Seomra Pobail do 
dhaoine bualadh le chéile san áireamh, iad uile socraithe thart 
ar láthair deas garraíodóireachta ardaithe. 

• Rinneadh uasghrádú suntasach ar dhá Aonad Cóiríochta don 
Lucht Siúil i gCorrán an Gharráin Chnó a chríochnú i gcomhréir 
leis na caighdeáin agus na dearaí atá ann cheana curtha chun 
cinn le haghaidh roinnt Codanna 8 beartaithe.

An Dearadh Uirbeach agus an 
Ríocht Phoiblí

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Gradam Insititiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann i gCatagóir 

na Spásanna Poiblí 2021 

Bhí Roinn na nAiltírí ina comhbhuaiteoir i dteannta le King John's 
Castle, Cairlinn, Co. Lú i gCatagóir na Spásanna Poiblí ag Duaiseanna 
RIAI 2021. Tugadh aitheantas ag an ngradam d'fheabhas na 
dtionscadal chomhfhorbairt áite Covid-19 ar an gCarraig Dhubh, 
i nGlas Tuathail, i nDún Droma agus i nDeilginis ar feadh an 
Rotharbhealach Soghluaisteachta Cósta nua. 

Ainmníodh Roinn Ailtirí dlr do Dhuais 2022 an Aontais Eorpaigh 
le haghaidh Ailtireacht Chomhaimseartha – Duais Mies van der 
Rohe dá thionscadail comhfhorbartha áite COVID-19 ar an gCarraig 
Dhubh, i nGlas Tuathail, i nDún Droma agus i nDeilginis agus ar an 
Rotharbhealach Soghluaisteachta Cósta nua. 

• I rith 2021 d'oibrigh Ailtirí dlr i gcomhar le go leor roinn 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar tionscadail um fheabhsú ar 
Dhearadh Uirbeach agus an Ríocht Phoiblí ar fud an chontae, 
tionscadal ‘Sráideanna an tSamhraidh dlr’ san áireamh lenar 
ath-leithdháileadh spás chun tacú le bualadh le daoine agus le 
hithe le chéile taobh amuigh. Bhí Roinn na nAiltirí i gceannas ar 
dhearadh agus soláthar na ngnéithe a bhain le comhfhorbairt 
áite na scéimeanna seo. Ba í an idirghabháil is suntasaí ná Sráid 
Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire a theorannú do choisithe ar 
bhonn trialach. 

• Rinne Roinn na nAiltirí uasghrádú a dhearadh agus a sholáthar 
ar an ríocht phoiblí ag an rochtain fheithiclí chuig na carrchlóis 
LexIcon agus Pavilion dlr in aice le Bóthar na Banríona i nDún 
Laoghaire. Chomh maith le sábháilteacht a fheabhsú ag 
an bpointe trasnaithe gnóthach seo, cuireann dearadh na 
comhfhorbartha áite leis an bhfeabhsú a críochnaíodh cheana ar 
phurláin LexIcon dlr ag Ardán Haigh. 

• D'oibrigh Ailtirí dlr i gcomhar le Roinn Forbartha Eacnamaíochta 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Ceantair Feabhsúcháin 
Gnó Áth an Ghainimh chun an ríocht phoiblí a athbheochan 
laistigh de Cheantar Gnó Áth an Ghainimh trí sholáthar trí scéim 
feabhsúcháin ar ríocht phoiblí ar fud an cheantair agus bhí siad 
mar pháirt den fhoireann tionscadail a chuir scéim feabhsúcháin 
ar Limistéar Taitneamhachta Trá Chill Iníon Léinin i gcrích. 

Foirgnimh Shibhialta 
I mí Mheán Fómhair, cuireadh Dealbh Ruairí Mhic Easmainn isteach 
ag Folcadáin Dhún Laoghaire, tionscadal atá á thógáil. Pailliún 
Folcadáin atá ann cheana a athchóiriú, lamairne nua a thógáil chun 
rochtain éasca don uisce a chur ar fáil do shnámh agus tá bealach 
nua idir Baile Nua Mhic Gabhann agus An Ché Thoir chóir a bheith 
críochnaithe. Rinneadh athchóiriú ar an seanfhoirgneamh Pailliúin 

Dámhachtainí Institiúide Ríoga Ailtirí na hÉireann 2021
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chun stiúideonna a chur isteach d'ealaíontóirí agus chun dánlann 
agus caifé a chur isteach óna bhfuil radharc ar Bhá an Albanaigh. 
Beidh áis seomra nua athraithe sna leithris phoiblí sa Phailliún agus 
beidh úsáideoirí cathaoireacha rothaí in ann iad seo a úsáid freisin. 

Tógadh seomra folctha Áiteanna chun Athraithe nua ag an mbealach 
isteach chuig Reilig Sheangánaí. Agus aonad foirgnimh réamhdhéanta 
eile ag Páirc Chill Bheagóige agus uasghrádú ar an seomra folctha 
inrochtana ag Páirc Chábán tSíle a chur leis an seomra folctha i gClós 
Pháirc Mharlaí, a osclaíodh i 2019, tá ceithre sheomra folctha anois atá 
go hiomlán inrochtana, curtha ar fáil ag an gComhairle. Tá uasghrádú 
déanta le déanaí ar sheomraí folctha níos lú, lena n-áirítear ardaitheoirí 
agus binsí athraithe i Leabharlann Ghráinseach an Déin agus Lárionad 
Cathartha Samuel Beckett chomh maith le dhá uasghrádú eile ar 
Chaifé Slí Chill Mhantáin agus LexIcon dlr. 

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. 

Rialú Forbartha

Iarratais 
Phleanála (eolas 

breise agus 
tuarascálacha 

cuideachta 
san áireamh) 

Dearbhuithe 
Cuid 5 

Dearbhuithe 
Cuid 57 

Seisiúin  
chomhairliúcháin 
réamh-phleanála 

271 25 0 20

Dréachtphlean Forbartha an Chontae 
2022-2028 
Tá ról suntasach ag an gcaomhantas maidir le hathbhreithniú 
a dhéanamh ar Phlean Forbartha an Chontae. I measc na hoibre 
a rinneadh tá na nithe seo a leanas: 

• I rith mhí Aibreáin agus mhí na Bealtaine, rinneadh athbhreithniú 
ar gach aighneacht a bhain le hoidhreacht thógtha (Struchtúir 
Chosanta agus Limistéir Chaomhantais Ailtireachta) agus 
rinneadh freagairtí ar aighneachtaí chuig an Dréachtphlean 
i dTuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh. 

• Le linn mhí Dheireadh an Fhómhair rinneadh freagairtí 
ar Rúin na gComhairleoirí agus bhí sraith de Chruinnithe 
Speisialta na Comhairle ann le dul trí Thuarascáil an 
Phríomhfheidhmeannaigh. 

Deontais: 
Déanann Roinn na nAiltirí riar ar Scéimeanna Deontais Caomhantais 
na Roinne Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta. Leithdháileadh €100,643 
don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2021, agus 
maoiníodh réimse tionscadal as.

Líon na dtionscadal 
a fuair maoiniú 

Líon na gcistí 
giaráilte go 

príobháideach 
a chaith na hiarrthóirí 

Líon na laethanta 
fostaíochta 

a cruthaíodh (1 lá = 
+8 n-uair an chloig) 

17 €369,712.68 836.5 lá 

Struchtúir Chontúirteacha 
Cuireann Roinn na nAiltirí an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí 
Sláintíochta) 1964 i bhfeidhm i ndáil le Struchtúir & Áiteanna 
Contúirteacha. Déanann an Roinn an obair ina dhiaidh a chomhordú 
i gcomhar le Cigirí Tógála, Dlí, Bainistíocht Réadmhaoine, réimse 
de ghníomhaireachtaí rialtais agus leis an bpobal chun na rioscaí 
a íoslaghdú. 

Sa tábla thíos, déantar achoimre ar chatagóirí na bhfoirgneamh 
contúirteach agus líon na gcásanna a tuairiscíodh i 2021. 

Foirgneamh contúirteach 17

Foirgneamh a d'fhéadfadh a bheith contúirteach 35

Foirgneamh nach bhfuil contúirteach 14

Iomlán 66

Teach Mharlaí
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Bainistíocht Fuinnimh 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
Bhuaigh Foireann Fuinnimh dlr, faoi stiúir Ailtire an Chontae agus 
Oifigeach Feidhmíochta Fuinnimh Andrée Dargan, an chéad duais 
d'Fhoireann Fuinnimh na Bliana 2021 ag Dámhachtain Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI). 

• Bunaithe ar chóras Monatóireachta agus Tuairiscithe (M&R) 
de chuid Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) 
tháinig feabhas 51% ar fheidhmíocht fuinnimh Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i 2020 i gcomparáid le 
bonnbhliain 2009, rud a chiallaíonn gur sáraíodh sprioc 2020 faoi 
33% agus bogadh suntasach ann i dtreo sprioc 50% do 2030. Cé 
go mbeadh an chuma air seo gur baineadh amach sprioc 2030 
cheana féin, ní mór do na leibhéil d'fheidhmíocht fuinnimh atá 
ann faoi láthair fanacht mar atá go deireadh na deich mbliana 
seo cé go mbeidh deireadh le srianta mar gheall ar Covid agus 
go mbeidh níos mó éilimh ar sheirbhísí don daonra atá ag fás. 

• Tháinig feabhas ar fheidhmíocht na n-astaíochtaí carbóin agus 
laghdú de 44% ann i gcomparáid le bonnlíne an mheáin 2016-
2018, rud a léiríonn dul chun cinn suntasach i dtreo sprioc 50% 
na bliana 2030. Tá sprioc ar leith ann d'astaíochtaí a bhaineann 
le hídiú fuinnimh iompair agus teirmeach (foirgnimh a théamh) 
agus feabhas de 51% de dhíth faoi 2030. Déantar an feabhas seo 
a thomhas in éadan bhonnlíne an mheáin 2016-2018. 

• In iniúchadh a chuir Certification Europe i gcrích, socraíodh 
go ndéanann Córas Bainistíochta Fuinnimh dlr riachtanais na 
heagraíochta a shásamh i gcónaí agus go ndéanann an córas 
riachtanais ISO 50001:2018 a chomhlíonadh agus níor cláraíodh 
neamhchomhréireacht ar bith. 

• Faoi ISO 50001 is Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh iad na trí 
Ionad Fóillíochta, Baile na Manach, Sruthán na Cluana agus 
Baile Uí Lachnáin. Shínigh Fóillíocht dlr Conradh Feidhmíochta 
Fuinnimh le Cuideachta Soláthair Fuinnimh Lawlor Sustainablity 
i 2021 agus thosaigh oibreacha infheistíochta caipitil i mí Mheán 
Fómhair atá ag leanúint ar aghaidh in earrach 2022. 

Open House 2021 
Tugann Roinn na nAiltirí urraíocht thábhachtach do Open House 
Dublin agus cuireann siad leis an bhféile atá ar an bhféile ailtireachta 
is mó in Éirinn. Déanann Foras Ailtireachta na hÉireann (IAF) an 
fhéile a óstáil agus tá an fhéile mar chuid de líonra idirnáisiúnta de 
50 eagraíocht a dhéanann imeachtaí a reáchtáil i mórchathracha ar 
fud an domhain. Bhí an fhéile 2021 ar siúl ón 15ú go dtí an 17ú lá de 
mhí Dheireadh Fómhair agus ghlac breis agus 20,000 duine páirt ann 
san iomlán thar réimse d'imeachtaí ar líne agus duine le duine. Bhí 
teorainn ar líon na ndaoine fós ag imeachtaí duine le duine mar gheall 
ar Covid-19, agus díoladh na ticéid ar fad thar an deireadh seachtaine 
do mhórchuid na n-imeachtaí a bhí in dlr. Bhí an-tóir agus rochtain 
éasca ar na himeachtaí ar líne fós. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Chláraigh breis agus 370 duine do ‘Sheimineár Gréasáin ar 

Uasghrádú Fuinnimh Baile’ curtha i láthair ag painéal ailtirí 
agus saineolaithe fuinnimh agus féachadh air 366 uair ar an 
gcainéal YouTube. 

• Bhí turais siúil ann i bhfearann páirce in dhá dhiméin aitheanta 
sa chontae, Fearann Páirce Mharlaí agus Fearann Páirce Chábán 
tSíle agus Clós Ceardaíochta Mharlaí.
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• Rinneadh scannán de thuras rothaíochta ar Bhealach 
Soghluaiseachta an Chósta le hAiltire dlr agus reáchtáladh turas 
rothaíochta duine le duine i gcomhar le fiontar sóisialta atá 
lonnaithe i nDún Laoghaire ‘The Bike Hub’, rud ina raibh staraí 
áitiúil agus aisteoirí páirteach. 

• I measc na bhfoirgneamh dlr a bhí san fhéile bhí teach Bhaile 
an Róistigh, ar ar bronnadh duais, agus Leabharlann Ghráinseach 
an Déin mar chuid de chlár rochtana na bliana. 

• Bhí an-tóir ar thurais an reachta phoiblí de Shráidbhaile Bhaile 
na Manach agus ar ealaín sráide coimisiúnaithe mar chuid 
de Thionscadal dlr ‘Anseo’. 

Bealach Soghluaisteachta Cósta
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Forbairt 
Pobail 
& Chultúir



582 

€171,640    

cóip d'Irisleabhar
Aoisbháúil dlr 2021

15,000 

glaoch ar Líne Chabhrach Ghlao an Phobail

Scaipeadh

€223,375 
ómhaoiniú deontais ar ghrúpaí 

pobail in dlr – don Chlár 
Feabhsaithe Pobail, Deontais 

Éigeandála Covid Cuid 2, Scéim 
Deontais Caipitil Fiontair Shóisialta

Bronnadh

Bronnadh

180 
Deontas Pobail
ar luach iomlán

64
Bronnadh 64 deontas agus sparánacht ar dhaoine
aonair agus ar eagraíochtaí chun tacú le forbairt

na n-ealaíon go háitiúil - bronnadh Bratacha Glasa
an Taisce ar Pháirc Mharlaí, Páirc Chábán an tSíle, Páirc

Sheangánaí, Reilig Ghráinseach an Déin, Páirc na Carraige
Duibhe agus Páirc an Phobail

Bhí 2,489 imeacht ag Seirbhís
na Leabharlainne ar ar
fhreastal 74,687 duine
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Forbairt Pobail & Chultúir 
Tá réimse de phríomhsheirbhísí mar chuid den Roinn, lena n-áirítear na hEalaíona; an tSeirbhís 
Leabharlainne; Forbairt Pobail agus Ionchuimsiú Sóisialta; Páirceanna, Bithéagsúlacht, 
Oidhreacht agus Forbairt Spóirt & Rannpháirtíocht. 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
• Dúnadh an Líne Chabhrach Ghlao an Phobail i mí Dheireadh 

Fómhair, i ndiaidh breis agus 4,500 a láimhseáil ó osclaíodh 
é i mí an Mhárta 2020.

• Bhí 6 Chruinniú Líonra Saoráidí i 2021. Ag tabhairt tacaíocht 
d'oibreoirí saoráidí le hábhair mar rialú, tiomsú airgid, beartais.

• Rannpháirtíocht rathúil leanúnach de pháirtithe sa Scéim 
Fostaíochta Phobal Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ag cur 
deiseanna oiliúna, scileanna poist, cóitseáil agus meantóireacht 
ar fáil. Maidir le dul chun cinn tar éis na scéime, bhog ochtar 
rannpháirtithe go fostaíocht lánaimseartha, d'imigh seisear ar 
scor agus thosaigh duine amháin ar oideachas lánaimseartha. 
Chríochnaigh beirt rannpháirtithe Mórdhámhachtainí de 
chuid Dearbhaithe Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI), 
chríochnaigh 46 duine miondámhachtainí QQI agus bhí 97 
rannpháirtí páirteach in oiliúint bainteach le tionscal. 

• Lean foireann Pobail de bheith ag obair go dlúth le hoibreoirí 
saoráidí pobail ag oiriúnú soláthar seirbhíse i gcomhréir le srianta 
agus treoirlíne ag athrú go rialta. Ag cur cláir rathúil ar fáil don 
phobal áitiúil chomh maith le spásanna sábháilte chun feidhm 
leanúnach de sheirbhísí andúile, tacaíocht teaghlaigh, seirbhísí 
míchumais agus cúram leanaí a chumasú.

• Oibriú leanúnach den Chlár Bainistíochta Eastáit i 12 ceantar, ag 
obair i gcomhpháirtíocht chun gníomhaíochtaí a chur chun cinn 
d'fhonn feabhas a chur ar an bpurlán áitiúil.

• Tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin chríochnúil leis an 
bpobal sa Naigín chun gníomhaíochtaí a shainaithint le Céide 
an Phiarsaigh a athshamhlú. Ghlac breis agus 500 duine 
páirt sna comhairliúcháin go dtí seo, agus bhí preabimeacht 
rathúil faoi Nollaig i ngeall air chun triail a bhaint as cuid de na 
gníomhaíochtaí leasúcháin agus úsáid spáis amach anseo.

• Tá Roinn an Phobail i ndiaidh tionscnamh an-rathúil a stiúir le 
HUB na nÓg chun an dóigh a dhéanaimid comhairliúcháin le 
leanaí agus daoine óga maidir le beartais, pleananna, straitéisí 
agus cláir ar fud na heagraíochta a threisiú. Bhí breis agus 30 
ball foirne páirteach in dhá shéisiún agus tá tuilleadh séisiúin 
beartaithe do 2022.

Forbairt agus Ionchuimsiú Sóisialta
• Bhí Féile Uilechuimsitheachta dlr ‘Ag Dul ar Aghaidh Le Chéile’ ar 

siúl i rith mhí Dheireadh Fómhair agus d'eagraigh 25+ eagraíocht 
agus grúpa imeachtaí éagsúlachta ar líne agus i bpearsa saor 
in aisce a thaispeáin agus a chuir béim ar thionscadail agus ar 
ghníomhaíochtaí ag déanamh ceiliúradh ar uilechuimsitheacht 
shóisialta, éagsúlacht agus comhionannas ar fud dlr. 

Seoladh Irisleabhar Aoisbháúil dlr
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• Rinne Fóram Imeasctha dlr (Fóram Imeasctha Mionlach 
Eitneach dlr roimhe seo) a shuíomh gréasáin nua a sheoladh, 
rinne siad iarracht grúpaí eile a fháil mar bhaill, d'eagraigh siad 
gníomhaíochtaí sa phobal. 

• Tacaíocht tugtha don Chlár um Scoileanna na mBratach Buí 
a reáchtáladh i bPobalscoil Tiarnáin, Baile Amhlaoibh.

• Bhí imeachtaí Lá na hAfraice ar siúl ag deireadh mhí Bealtaine 
2021 le tacaíocht ó mhuintir an Phobal Afracaigh agus FM Bhaile 
Átha Cliath Theas chun ceiliúradh a dhéanamh agus béim a chur 
ar chultúr na hAfraice in dlr 

• Tacaíocht tugtha don Fhóram Imeasctha dlr le feidhmiú 
céimneach oiliúna an Fhóraim Imeasctha Sóisearaigh 
i meánscoileanna ar fud dlr.

• Tugadh maoiniú d'Ionad Acmhainní do Theaghlaigh Chnocán na 
Rós chun tacaíocht a thabhairt don bhunú agus reáchtáil grúpa 
na n-óg LADTI+ ‘Gan Éisceachtaí’

• Tugadh tacaíocht agus maoiniú do ghrúpaí uilechuimsitheachta 
sóisialta le linn na bliana le himeachtaí agus tionscadail lena 
n-áirítear an Grúpa Gníomhaíochta Taistealaithe Dheisceart 
Bhaile Átha Cliath, Deirfiúracha Moslamaigh na hÉireann, 
Botháin na bhFear agus Naisc a Dhéanamh.

Clár a Thacaíonn le Daoine Breacaosta
• Tharla comhairliúchán leathan poiblí le páirtithe leasmhara agus 

ceapadh comhairleoirí chun an Straitéis Aoisbháúil 2022-2026 
dlr a dhréachtú.

• Foilsíodh Irisleabhar Aoisbháúil 2022 dlr i mí na Nollag 2021 
ina raibh scríbhneoireacht chruthaitheach, faisnéis maidir le 
sláinte agus folláine, gníomhaíochtaí, faisnéis agus acmhainní 
aoisbháúla a chuir Comhairle Contae dlr agus eagraíochtaí agus 
grúpaí Aoisbháúla atá ag feidhmiú in dlr ar fáil.

• Tacaíocht leanúnach curtha ar fáil don Chomhaontas Aoisbháúil 
dlr a raibh 4 cruinniú aige le linn na bliana agus rinneadh 
ballraíocht na bpáirtithe leasmhara.

• Fuair Comhairle na nDaoine Breacaosta (OPC) dlr oiliúint ar 
fhearais dhigiteacha a úsáid agus ghlac baill an OPC páirt 
i bhfíseán tionscnaimh maidir le litearthacht dhigiteach a léirigh 
Leabharlanna dlr agus a chuir tuairimí daoine breacaosta ar 
choistí áitiúla agus náisiúnta éagsúla i láthair. 

• Thug Scéim um Ghlais Ardslándála atá ann do dhaoine in aois 
65+, glais frithsmeacháin ardslándala do 184 teaghlach 

• D'oibrigh an Tionscadal Cuimhní Cinn a Spreagadh,arna maoiniú 
ag Éire Ildánach, idir Seirbhís Leabharlainne agus Clár Aoisbháúil 
le hIonaid Chúram Lae chun scéalta agus cuimhní cinn a bhailiú 
le haghaidh taispeántas chlosamhairc. Soláthraíodh físeáin 
“Amhráin Pharlúis” (Parlour Songs) do na tithe altranais agus na 
hionaid chúram lae ar fad sa chontae.

• 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. 

• Tugadh maoiniú do roinnt mhaith grúpaí agus tionscnamh 
gníomhaíochta lucht scoir agus aoisbháúla le linn 2021 
trí Dheontais Phobail, Ciste Stóinseachta Pobail, Clár um 
Fheabhsúchán Pobail agus Cláir Aoisbháúla Náisiúnta & dlr. 

• Ba é Lá Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Dhaoine Breacaosta 
an 1 Deireadh Fómhair agus ba é téama an lae ná ‘Cothromas 
Digiteach do gach Aois’ agus bhí cóir a bheith 20 imeacht ar siúl 
ar fud an chontae.

• Soláthraíodh Oiliúint maidir le Tithíocht & an Ríocht Phoiblí de 
chuid Aoisbhá Éireann do bhaill fhoirne na Comhairle Contae dlr

• Físeáin Tionscnaimh léirithe i gcomhar le mic léinn IADT 
ó Scoil Náisiúnta na Scannán i gcomhpháirtíocht leis an gClár 
Aoisbháúil & Aonad Uilechuimsitheachta Sóisialta dlr chun 
Botháin na bhFear a chur chun cinn agus ar Chosc na Coireachta 
ag An nGarda Síochána. 

• Bronnadh Clár um Aitheantas Gnó Aoisbháúil DLR ar 12 gnó ar 
fud an chontae i mí Mheithimh 2021

Comhairle na nÓg 
• Tionóladh cruinniú cinn bliana Chomhairle na nÓg dlr ar an 

10 Samhain agus d'fhreastail 55 duine óg air ó 12 meánscoil. 

• Rinne Comhairle na nÓg dlr a físeán Mearfhaisean (Fast Fashion) 
i gcomhthráth le Seachtain Gníomhaithe ar son na hAeráide 
Bhaile Átha Cliath. Is é aidhm an fhíseáin seo ná cabhrú le 
hoideachas agus feasacht a spreagadh maidir le tionchar 
comhshaoil atá ag Mearfhaisean chomh maith le tionchar a imirt 
ar dhaoine chun smaoineamh ar a nósanna ceannaigh agus ar 
bhealaí eile chun éadaí a cheannach.

• Reáchtáladh ceardlanna comhairliúcháin le Comhairle na nÓg 
dlr maidir le forbairt ar an bPlean Forbartha Leabharlainne nua 
dlr, ar Straitéis Chrainn agus Foraoiseacht Uirbeach dlr agus 
ar an bhFís um Ráiteas Folláine Pobail in éineacht le Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí DLR. 

• Ag leibhéal Náisiúnta bhí ionadaithe Chomhairle na nÓg dlr 
ag an tsraith um Ghrinnchomhrá Saoránaigh de na hIdirphléití 
Náisiúnta maidir le Gníomhú ar son na hAeráide. 

• Ghlac comhaltaí na Comhairle dlr páirt i gceardlanna 
comhairliúcháin leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse agus leis an 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige maidir leis an taithí a bhí acu agus iad ina bpáistí in Éirinn, 
áireofar aiseolas ón gcomhairliúchán seo i dTuarascáil na hÉireann 
do Choiste na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta an Linbh. 

CFPÁ
• Bhí 6 chruinniú den Chlár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú 

Pobail (SICAP) ann agus 9 gcruinniú foghrúpa ann i 2021

• Rinne an Coiste Áitiúil Forbartha agus Pobail (LCDC) monatóireacht 
agus athbhreithniú ar an dul chun cinn a bhí á dhéanamh ag 
Comhpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath DLR CLG leis an gClár 
um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) i 2021 – 
conradh bliantúil atá ann ar luach €962,525 
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• Tugadh tacaíocht do 32 Grúpa Pobail Áitiúil agus do 520 duine 
aonair i 2021 agus bhí an staidéar cáis a leanas ar Chlár na mBan 
sa Tuarascáil Bhliantúil

https://www.dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/
ssp_2021_sicap_case_study_womens_programme_v2.pdf

• Tacaíodh le cur i bhfeidhm na ngníomhartha pobail i bPlean 
Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail dlr 2016 – 2021 agus rinneadh 
monatóireacht ar a gcur i bhfeidhm 

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

• Bhí 531 balleagraíocht gníomhach i Líonra Rannpháirteachais 
Phoiblí Dhún Laoghaire-Rath an Dúin (DLR PPN) agus bhí 
ionadaithe de PPN ar an gCoiste Áitiúil Forbartha agus Pobail 
(LCDC) agus ar na Coistí um Beartais Straitéiseacha (SPC)

• Cór Deonach DLR: Cruthaíodh 102 deis d'obair dheonach; Bhí 
1000 rannpháirtí ann sa tionscnamh ‘Paperchain’, mar thacaíocht 
do ‘Bhéilí ar Rothaí’ (Meals on Wheels) agus don tionscadal 
‘Garraíodóireacht ar son na Bithéagsúlachta’ (Gardening 
for Biodiversity). 

• Bronnadh €223,375 ó mhaoiniú deontais ar ghrúpaí pobail in dlr – 
don Chlár Feabhsaithe Pobail, Deontais Éigeandála Covid Chuid 2, 
Caipiteal Fiontair Shóisialta Scéim Deontas

• Tugadh tacaíocht don chlár Éire Shláintiúil trí mhaoirseacht 
a dhéanamh ar chlár 2019 – 2021. Bhí buiséad iomlan of €472,980 
ann le sláinte an phobail a chur chun cinn in dlr

CCP/FÁP
• Bhí ceithre chruinniú ag an gComhchoiste Póilíneachta i 2021. 

• Leanadh ar aghaidh leis an obair i rith 2021 le plean oibre sé 
bliana Chomhchoiste Póilíneachta (JPC) 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 sé chruinniú ag Fóram Áitiúil Póilíneachta (LPF) Áth an 
Ghainimh agus na Céime 

• Bhí 5 chruinniú ag Fóram Áitiúil Póilíneachta (LPF) Bhaile Uí 
Lachnáin, an Bhaile Bhric agus Sheanchille 

• Bhí ceithre chruinniú ag Fóram Áitiúil Póilíneachta Dhún 
Laoghaire Lárnach. 

Bunaíodh Fóram Áitiúil Póilíneachta Dhún Droma/Stigh Lorgan agus 
faomhadh seo ag an gcruinniú Comhchoiste Póilíneachta i Meitheamh 
2021. Bhí 2 chruinniú ag an bhFóram 2021. 

Foilsíodh tuarascáil a choimisiúnaigh Comhairle Contae dlr chun an gá 
le Tearmainn Foréigin Teaghlaigh in dlr a mheas. 

Seirbhísí Leabharlainne 
Lean Leabharlanna dlr ar aghaidh ag oibriú laistigh de shrianta Covid 
i 2021 agus bhí foirgnimh na leabharlann dúnta don phobal go dtí 
Bealtaine 2021. Lean Leabharlanna dlr ar aghaidh le seirbhís fhreagrúil 
agus oiriúnaithe a chur ar fáil trí imeachtaí ar líne, taispeántais, 
tacaíocht a sholáthar maidir le cianfhoghlaim, seirbhís fágála leabhar 
na leabharlainne agus for-rochtain Glao Pobail. 

Thug leabharlanna tacaíocht do thionsnamh ‘Fan Slán’ (Keep Well) lena 
n-áirítear ‘Léann Éire’ (Ireland Reads), ceolchoirmeacha ‘Cúram-Covid’ 
(Covid-care) i dtithe cúraim cónaithe agus tríd an gclár ‘Cuairt & Cultúr’. 

Chuir LexIcon dlr clár imeachtaí agus taispeántais lasmuigh le chéile 
ina raibh Grianghrafadóireacht Phreas na hÉireann, Lá Bloom agus 
Taispeántas ar an Athrú Aeráide agus oidhreacht an Chósta (CHERISH). 

Leis an gclár ionchuimsithe dhigitigh ceannaíodh gléasanna Acorn 
agus tugadh ar iasacht iad do thithe altranais agus ó leabharlanna 
brainse ar bhonn phíolóta. 

Rinneadh dul chun cinn ar an obair ar leabharlann úr Stigh Lorgan agus 
dúnadh an tseanleabharlann agus osclaíodh leabharlann shealadach úr 
i Sráidbhaile Stigh Lorgan. 

Rinne Leabharlanna dlr comhordú ar an gClár 2021 Éire Ildánach. 
I measc na mbuaicphointí bhí Cruinniú na nÓg hibride (12 Meitheamh), 
seoladh 3 Shiúlóid Scéil (Scéal Trails), Dún Laoghaire Anseo (Tionscadal 
Ealaíne Sráide) agus an tionscadal Cruthaitheacht sa tSeanaois, Cuimhní 
Cinn a Spreagadh i gcomhpháirtíocht le Clár Aoisbháúil dlr.

Lean Leabharlanna dlr ar aghaidh le tacaíocht a thabhairt do 
thionscnaimh náisiúnta i 2021 lena n-áirítear Ceart chun Léamh (Right 
to Read), Ábhair Oibre (Work Matters) agus Éire Shláintiúil (Healthy 
Ireland) ag do leabharlann féin.

• Bhí 2,489 imeacht ann agus 74,687 duine i láthair (lena n-áirítear 
freastal ar líne, duine le duine agus ábhar réamhthaifeadta ar na 
meáin shóisialta agus ar YouTube) 

Ag baint sult as seachadadh leabhar
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• Ceannaíodh 55 táibléad ACORN ar mhaithe lena dtabhairt amach 
ar iasacht do bhaill leabharlainne agus ar iasacht go fadtéarmach 
do thithe altranais agus ionaid chúraim lae. Cuireadh tacaíocht agus 
uasoiliúint ar fáil don phobal, do Chomhairle na nDaoine Breacaosta 
(OPC) agus do bhaill fhoirne tithe altranais

• Tugadh maoiniú do 4 Thionscadal Leabharlainne faoin nGlao um 
Maoiniú ó Chuntais Dhíomhaoine.

• Leathnaíodh an tionscnamh Siúlóid Scéil (Scéal Trail) amach chun 
3 ghairdín leabharlainne eile a chur san áireamh agus i gcomhpháirt 
le Páirceanna dlr ar Bhóthar na Raithní Móire, Áth an Ghainimh.

• Méadaíodh Bailiúchán na Seirbhísí Inrochtana le 13 peann léitheora 
a cheannach le tabhairt amach ar iasacht do bhaill leabharlainne 

• Críochnaíodh oibreacha uasghrádaithe ag Leabharlann Ghráineach 
an Déin agus Dheilginse. 

• Féile Leabhar dlr Mountains to Sea 2021 (Márta 2021)– bhí 22 imeacht 
ann (lena n-áirítear imeacht amháin do Lá Idirnáisiúnta na mBan) agus 
aistríodh seo ar líne ina hiomlán. I measc buaicphointí na Féile bhí 
Zadie Smith, Rebecca Solnit agus an tOllamh Noam Chomsky.

• Cuireadh 3 thionscadal Leabharlainne ar an ngearrliosta 
i nDámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil, Chomhlachais 
Tráchtála na hÉireann. (Meán Fómhair 2021)

• Cuairt agus Cultúr 2020 i Sláinte agus Folláine, Cad é atá i gceist le 
hainm? (What’s in a name?)? Dun Leary-Kingstown/Baile an Rí -Dún 
Laoghaire: trí chuimhneacháin agus Chomóradh 100 bliain, Siúlóid 
Scéil dlr (Story Walk) sa tSeirbhís Leabharlainne is Fearr.

• An Feachtas ‘Grow it Forward’: Fuarthas 830 pacáiste síolta agus 
cuireadh amach iad trí sheirbhís na leabharlainne i mí Aibreáin agus 
mí na Bealtaine 2021. Bhí bileog eolais i ngach pacáiste

Clár na nEalaíon
Trí chur i bhfeidhm ár bPlean Forbartha Ealaíona 2016-2022, cuireann 
Oifig na nEalaíon na healaíona chun cinn go háitiúil chun caighdeán 
na beatha a fheabhsú, chun tacú le féiniúlacht áitiúil agus bród inár 
gceantar a chothú agus a chur chun cinn agus chun tacú leis an 
ngeilleagar áitiúil.

Ba bhliain dhúshlánach eile í 2021 d'earnáil na n-ealaíon. D'oibríomar 
go cruthaitheach chun tacú le healaíontóirí, scoileanna agus pobail 
a bheith comhpháirteach sna healaíona agus lena chéile ón mbaile, 
taobh amuigh agus duine le duine nuair a bhí an fhéidearthacht ann. 

Ba thionscadal suntasach é dlrChoice i 2021, séasúr de sheónna 
samhraidh arna maoiniú ag an Roinn Cultúir. Chuireamar siamsaíocht ar 
fáil do lucht féachana sna bailte agus sna páirceanna agus d'fhostaíomar 
taibheoirí áitiúla trí 37 lá de cheolchoirmeacha a thacaigh le 58 taibheoir 
agus grúpa; d'fhostaíomar 170 duine cruthaitheach - lena n-áirítear 
taibheoirí, léiritheoirí agus foireann bainistíochta imeachta. 

Fuarthas maoiniú 3 bliana ón gComhairle Ealaíona le cómhaoiniú a 
dhéanamh ar cheapachán Comhordaitheora Ealaíne Poiblí chun cur 
i bhfeidhm beartas dlr maidir le hEalaín Phoiblí a chur chun tosaigh. 

Rinneamar dul chun cinn le tacaíocht d'infreastruchtúr na n-ealaíon 
don earnáil trí athfhorbairt an Grainstore agus fholcadáin dlr. 

• Bronnadh 64 dámhachtain agus deontas ar dhaoine aonair agus 
eagraíochtaí chun tacú le forbairt na n-ealaíon go háitiúil. 

• Reáchtáil dlrChoice 37 lá de cheolchoirmeacha agus thacaigh siad 
le hobair 170 duine cruthaitheach.

Glúin an Cheoil
I 2021, d'aistrigh Glúin an Cheoil dlr (Music Generation/MGdlr) 
ó ghníomhaíocht ar líne sa chéad leath den bhliain go teagasc duine 
le duine i seomraí ranga ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. I rith 2021, 

chuir MGdlr teagasc ceoil ar fáil i 11 scoil áitiúil DEIS agus Gaelscoil 
amháin. Cuireadh tús le roinnt tionscadal comhoibrithe ar fud an 
chontae agus laistigh de Chomhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth 
an Dúin lena n-áirítear Institiúid Ardoideachais Dhún Laoghaire, Ionaid 
Óige an Naigín agus sa Bhaile Breac, COBÁC, obair ar cheol do Dhaoine 
Bodhra agus comhpháirtíocht le Páirceanna dlr. 

• Cruinniú na nÓg: Comhoibriú Ceoil Thraidisiúnta le Glúin an Cheoil 
Thiobraid Árann agus Glúin an Cheoil Chláir faoi stiúir triúr ceoltóir 
mór le rá Donal Lunny, Tara Breen, agus Louise Mulcahy. 

• Comhoibriú le Glúin an Cheoil Bhaile Átha Cliath Theas agus seoladh 
ceirnín leathfhada ar Oíche Chultúir https://www.youtube.com/
watch?v=4zFAaDnzL5Q

• Imeacht Ghlúin an Cheoil do Sheachtain na hEolaíochta i mí 
na Samhna sa Stiúideo le heolaí an tOllamh Chris Bean agus 
cnagcheoltóir Alex Petcu. D'fhreastail daltaí ó Mheánscoil Ag 
Foghlaim le Chéile, an Chéim ar an imeacht. 

Seirbhísí Páirceanna agus Tírdhreacha
Déanann an tSeirbhís Páirceanna agus Tírdhreacha os cionn 1,200 heicteár 
de Pháirceanna agus Spás Oscailte a choinneáil agus a bhainistiú. Bhí 
aistriú sa bhreis ann i 2021 do chórais atá níos oiriúnaí do phailneoirí agus 
níos mó ceantar ann nach ndéantar mórán de lomadh orthu.

I measc na mórpháirceanna sa Chontae tá Marlaí, Cábán tSíle, Cill 
Bheagóige, Seangánach, Cnoc na Raithní, an Charraig Dhubh, Cnoc 
Chill Iníon Léinín agus Páirc an Phobail. 

Déanann Páirceanna freisin páirceanna comharsanachta a bhainistiú, 
lena n-áirítear Páirc Chluain Mhór, Páirc Amhlaoibh, Páirc Crosthwaite, 
Páirc Vesey, Páirc an Díolúnaigh, Páirc Loreto, Páirc Chluain Caoin, Páirc 
Líneach Bhaile Uí Lachnáin, Páirc Sorrento, Páirc Naomh Pádraig, Páirc 
Dhún Éideann, Páirc an Ardáin Ríoga, Páirc Éidin, Páirc Bhóthar Hudson, 
Gairdíní an Trá, Baile Nua Mhic Gabhann, Gairdíní an Longfoirt, Páirc an 
Draighin, Páirc an Hídigh, Mionpháirc Bhóthar na Raithní Móire.

Bronnadh Bratacha Glasa An Taisce ar Pháirc Mharlaí, Páirc Chábán tSíle, 
Páirc Sheangánaí, Reilig Ghráinseach an Déin, Páirc na Carraige Duibhe 
agus Páirc an Phobail i 2021.

• Cuireadh rochtain mhalartach isteach chuig Páirc Chnoc Chill Iníon 
Léínín / Séipéal na Tríonóide

• Cuireadh ráillí láimhe isteach in amfaitéatar Pháirc na Carraige Duibhe

Luascán Cumais nua i bPáirc Chábán tSíle
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• Tógadh raon rothair/teannaire Meadowvale i bPairc Chluain Caoin 

• Próiseas pleanála cuid 8 chun bealach isteach inrochtana do chách 
in aice leis an mBealach Isteach Victeoiriach ag Páirc Chill Iníon 
Léinín. Cuireadh tús le céim a haon de na hoibreacha tógála ar an 
láithreán agus sprioc ann na hoibreacha a bheith críochnaithe faoi 
Mheitheamh 2022

• Ceapadh sainchomhairleoirí do Phróiseas Beartais Súgartha dlr

• Rinneadh Plean Bainistíochta Sheangánaí 2021 

• Cuireadh Scéim Mhionpháirc an Naigín i bhfeidhm. 

• Rinneadh Ardán Féachana Pháirc Chill Bheagóide a sholáthar 
(i gcomhar leis an Roinn W&D)

• Méadaíodh líon láithreáin na bpailneoirí faoi 20%

• Rinneadh uasghrádú ar bhealaí isteach agus cuireadh ráillí ann 
in ionad ballaí i bPáirc Finsbury, Dún Droma

• Baineadh trí speiceas ionracha agus rinneadh athghiniúint ar lochán 
Chábán tSíle 

• Rinneadh cóireáil ar speicis ionracha ar fad Pháirc Druid Valley agus 
an ceantar máguaird

• Cuireadh luascáin oiriúnach do chathaoireacha rothaí i gclós 
súgartha Pháirc Chábán tSíle

• Rinneadh Gairdín Pobail a fhorbairt i bPáirc agus Gairdíní Chnoc 
na Raithní

• Críochnaíodh Conradh úr Bainistíochta Tírdhreacha 2022-2024

Reiligí 
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 taifid adhlactha reiligí Ghráinseach an Déin agus Sheangánaí ar fáil ar 
líne ar shuíomh gréasáin na Comhairle. 

Lean foireann na Reilige i Reiligí Ghráinseach an Déin agus Sheangánaí 
leo ag obair i rith 2021 chun a chinntiú gur leanadh leis an tseirbhís 
ríthábhachtach a chuireann siad ar fáil gan mórán cur isteach. 

Bhí 594 adhlacadh ann i Reilig Ghráinseach an Déin agus 525 ann 
i Reilig Sheangánaí. Díoladh 50 uaigh i Reilig Ghráinseach an Déin 
agus 178 ceann i Reilig Sheangánaí. 

• Bronnadh Bratach Ghlas ar Reilig Ghráinseach an Déin 

• Cuireadh crainn úra / fálta úra

• Cuireadh ceantair úra d'fhéar ann

• Cuireadh áiteanna úra ann le suí

• Cuireadh feabhas ar na bealaí siúil

Imeachtaí Dhún-Laoghaire-Ráth an Dúin
• Reáchtáladh an t-imeacht ‘Samhain’ arís i bPairc Mharlaí i 2021. 

D'fhreastail thart ar 15,000 duine ar an imeacht a bhí ann thar dhá lá. 

• Ar fud an Chontae bhí Féile na Soilse um Nollaig ann, agus 
suiteáin úra ann in áiteanna amhail Páirc Chábán tSíle, Lexicon dlr, 
Leabharlann Dhún Droma agus siúlóid lasta úr i gCábán tSíle. 

Rannpháirtíocht agus Forbairt 
Spóirt in dlr 
D'eagraigh agus sheachaid Comhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin réimse leathan cúrsaí oiliúna, ceardlann agus clár 
gníomhaíochtaí coirp spriocdhírithe do gach aoisghrúpa, leibhéil 
chumais agus cineálacha spóirt i 2021. Lean Comhpháirtíocht Spóirt 

Campa Uisce Cumais Spóirt
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dlr ar aghaidh, agus iad ag obair le clubanna áitiúla agus le réimse de 
ghníomhaireachtaí comhpháirtíochta, le deiseanna gníomhaíochta 
a chur ar fáil do chách, le heolas a roinnt agus le tacaíochtaí agus 
maoiniú a chur ar fáil chun tionscnaimh inbhuanaithe a fhorbairt. Bhí 
breis agus 6,700 duine páirteach go díreach i mbliana i dtionscnaimh 
a cuireadh ar fáil thar spriocghrúpaí tábhachtacha sa phobal.

• Oiliúint agus Forbairt – rinne 864 oibrí deonach oiliúint i réimse 
ábhar lena n-áirítear Cumhdach Leanaí, Feasacht ar Mhíchumas, 
Garchabhair Spóirt agus Cailíní a Chóitseáil. 

• Imeachtaí agus Cláir Rannpháirtíochta – d'fhreastail 5,080 duine de 
gach aois agus cumas ar thionscnaimh thar réimse leathan de spóirt 
spriocdhírithe agus gníomhaíochtaí coirp.

• Ionchuimsiú sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas – cuireadh a lán 
tionscnamh agus campaí ar fáil a bhain le gach sórt míchumais chun 
freastal ar bhreis agus 730 páiste agus duine fásta faoi mhíchumas.

• Baile Átha Cliath Gníomhach (Active Dublin) – cothaíodh naisc le 
hÚdaráis Áitiúla eile i mBaile Átha Cliath chun an comhthionscnamh 
seo a sholáthar a chuirfidh le rannpháirtíocht sna blianta beaga atá 
le teacht. 

• Deontais do Chlubanna Spóirt - Leithdháileadh €50,500 ar 
chlubanna áitiúla chun tacú leis an teacht ar ais chuig spórt tar éis 
shrianta Covid-19 agus chun líon na ndaoine agus ionchuimsiú na 
ballraíochta a mhéadú.

• Rugbaí Laighean – trí mheascán d'obair ar líne agus duine le duine 
d'eagraigh siad ceardlanna oideachais agus cláir rannpháirtíochta 
amhail CLUE (Cóitseáil, Ceannasaíocht, Tuiscint agus Imeachtaí) atá 
ina chlár ceannasaíochta don cheathrú bliain.

• Cruicéad Laighean – Lean siad ar aghaidh le hobair le scoileanna 
áitiúla chun cóitseáil a fhorbairt agus líon na n-imreoirí a mhéadú 
tríd an gclár ‘Cruicéad sna Scoileanna’.

• FAI – d'eagraigh siad imeachtaí amhail ‘Futsal sa Chlós’, 
‘Sraithchomórtais san Oíche’, oideachas cóitseála agus 
ceardlanna maidir le cumhdach leanaí. 

• Scéim Deontais do Chách – 

• Deontais Forbartha Spóirt- leithdháileadh €29,600 ar chlubanna 
do ghníomhaíochtaí agus trealamh. 

• Deontas do Mhná sa Spórt - Leithdháileadh €25,000 ar 
chlubanna chun spóirt na mban a chur chun cinn sa Chontae

Flít Rothar Ionchuimsitheach á sheoladh
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Oidhreacht
Agus daoine ag déanamh iniúchadh ar a gcuid oidhreachta ar na 
gaobhair le linn tréimhse dhúshlánach 2021, ba léir de réir a chéile 
go raibh ról an-tábhachtach aici maidir le folláine agus muintearas. 

Foilsíodh Plean Oidhreachta Contae nua, le creat soiléir do 
ghníomhaíocht oidhreachta do na chúig bhliana amach romhainn. 
D'iarr próiseas rannpháirtíochta sé mhí ar dhaoine, grúpaí agus 
eagraíochtaí áitiúla/stáit páirt a ghlacadh i bplean a chomhdhearadh. 

Leagtar amach sa phlean an dóigh ar chóir dúinn cúram a thabhairt 
do na nithe sin gur mhaith linn a thiomnú don chéad ghlúin eile, 
tionscnaimh faoi stiúir an phobail a chumasú, glacadh le dearcthaí 
éagsúla, naisc a spreagadh agus faisnéis a bhailiú maidir le bainistíocht 
mhaith oidhreachta. Tá comhoibriú le rannóga tras-roinne laistigh den 
dlrcc, gníomhaireachtaí eile agus an pobal ag baint leis an obair seo.

• Plean Oidhreachta an Chontae 2021-2025: plean 5 bliana 
nua a ullmhú, fréamhaithe i bpróiseas rannpháirtíochta agus 
comhairliúcháin sé mhí

• Imeachtaí Neamhdhíobhálacha maidir le Covid; Samhradh 
Oidhreachta dlr clár rochtana oidhreachta 6 seachtaine agus 
imeachtaí nua ag teacht le féilte náisiúnta; Turais siúil oidhreachta 
ailtireachta agus imeachtaí ar líne Open House, turais siúil faoi threoir 
Ealaín Sráide Oíche Chultúir.

• Dhá Fhoilseachán; Shifting Foundations – tithe móra Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin, leabhar do pháistí - Haunted Houses and 
Creepy Castles dlr – ullmhaithe ag Staraí Cónaithe dlr 2021 dlr arna 
maoiniú ag clár Dheich mBliana na gCuimhneachán

• Trí thaispeántas - Dún Laoghaire – Gateway to Independence, Gate 
Lodges - Cottages in Livery, Shifting Foundations

• Bliain 1 den chlár Sheandálaí Pobail Shléibhte Bhaile Átha Cliath: 
comhoibriú nuálach le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 
agus Comhpháirtíocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath, croímhaoinithe 
ag an gComhairle Oidhreachta.

• Bliain 1 de chlár stair shóisialta agallamh i gcomhar le Bailiúchán 
Béaloidis Náisiúnta COBÁC: Daon-Stair Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bithéagsúlacht
Clúdaíonn Bithéagsúlacht dlr gach ceantar den chontae ó cheantair na 
mara agus ar an gcósta go dtí na tailte uirbeacha atá ag fás ag dul siar 
chuig na sléibhte. Tá cur chuige tras-roinne bainteach le bainistíocht ár 
mbithéagsúlachta agus tionchar a imirt ar thorthaí do bhithéagsúlacht 
ag go leor rannóga dlr. Tá cur chuige comhoibritheach le go leor 
comhpháirtithe mar pháirt de freisin, lena n-áirítear comhpháirtithe 
bithsféir, comhlachtaí rialtais, ENRanna, poiblí, pobail áitiúla agus 
daoine aonair.

• Plean Gníomhaíochta DLR le haghaidh Speicis Ionracha a fhoilsiú 
agus tús a chur le gníomhaíochtaí

• Comhairliúcháin agus dréachtú deiridh ar Phlean Gníomhaíochta 
Bithéagsúlachta an Chontae 2021-2025 DLR

• Suirbhéireachtaí ar Fhálta Sceach Theorann an Chontae agus 
Breithmheas Seirbhísí Éiceachóras

• Staidéar ar Sceireacha Idirthaoideacha – Cuid de Suirbhéireachtaí 
Mara DLR 

• Uirlisí do Chinnteoirí le haghaidh Bonneagair Ghlais (Comhoibriú le 
hÚdarás Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre (EMRA) tionscadal an 
AE le hOllscoil Barcelona – atá le leathadh amach chuig LAnna eile)

• Saothrú Síolta Áitiúla ar Chluainte Chnoc na Raithní mar chuid den 
tionscadal féaraigh caomhnaithe

• Straitéis Oideachais agus Cumarsáide don Bhithsféar i dteannta 
le hoifigigh bhithéagsúlachta eile Bhaile Átha Cliath. 

• Imeachtaí Bithéagsúlachta Ar Líne le linn Covid 2021 lena n-áirítear 
cainteanna ar sciatháin leathair, broic, gráinneoga, beatha muirí, 
oileán dheilginse, garraíodóireacht do bhithéagsúlacht agus 
gníomhaíochtaí ar líne a fhorbairt do theaghlaigh amhail do 
ghairdín a mhapáil do bhithéagsúlacht. 

CoCo Markets
I 2021 athosclaíodh na Margaí CoCo i bPáirc Marlay ar an Satharn 
agus an Domhnach agus i nDún Laoghaire ar an Domhnach. Seoladh 
Margadh CoCo Dhún Laoghaire arís chun díoltóirí a bhíonn ag trádáil 
gar don Lexicon áit a mbíonn an Margadh Bia agus thart ar na Ráillí síos 
go dtí Páirc an Phobail áit a mbíonn Ceardaí agus Ceardaíocht. 

Eala Bhalbh (baineann) ag neadú i bPáirc Mharlaí
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Airgeadas 
& Forbairt 
Gheilleagrach



Buiséad Ioncaim 2021 =
Rátaí Tráchtála=

den Bhuiséad
Iomlán 2021

43.3%€221m

€548m

€512,559.27

9316

3233

3
2668 52%

251

€193.2m = 31,639
Clár Caipitil 3 Bliana=

Íocaíochtaí próiseáilte ag Cuntais Iníoctha

Dearbhán don Trádáil ar
Líne a faomhadh ar luach
de bhreis agus

rannpháirtí páirt i seisiúin oiliúna,
seimineáir, cláir forbartha bainistíochta 
agus imeachtaí líonraithe

Ghlac

Bronnadh deontais um
Cheantar Gnó a Chur Chun

Cinn do
leantóir ar cheithre chainéal ar na 
meáin shóisialta; Twitter, Facebook, 
Instagram agus LinkedInghnó 

áitiúil

€940,254.94

56
Cuireadh tacaíochtaí bheart 1 ar

fáil do ghnóthais lenar cruthaíodh 

post nua áitiúla

499
cliant Tacaíocht

Mheantóireachta
Duine le Duine

Fuair

17
Tionónta

Tobshiopa

5
chliant leas as an 

Scéim um
Áitreabh Folamh

Bhain

49
gnó leas as an Scéim
chun Feabhas a chur

ar Aghaidheanna Siopaí

Bhain

166
gnó leas

as an Scéim
Ithe Lasmuigh

Bhain

rannpháirtí ríomhphoist agus acu gafa go mór leis
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Airgeadas & Forbairt Gheilleagrach 

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 agus bailiúchán Tobhaigh P.E.L. 
agus B.I.D

Riaráistí 
Dramhaíola agus 
ar Áit Chónaithe 
Phríobháideach 
Neamhphríomha 
(N.P.P.R.)

Táillí dramhaíola agus riaráistí N.P.P.R 
a bhainistiú agus a bhailiú. 

Deimhniú díolúine agus urscaoilte na 
Táille ar Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha a phróiseáil. 

Bainistíocht 
Airgeadais 

Ullmhú an Bhuiséid Bhliantúil agus an 
Chlár Chaipitil Trí Bliana, na Ráitis Bhliantúla 
Airgeadais a ullmhú, Rialú Buiséid

Bainistiú Ciste; 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• RÁTAÍ - cuireadh an tarscaoileadh naoi mí do ráithe 1 go ráithe 

3 agus an tarscaoileadh trí mhí do ráithe 4 i bhfeidhm ar chuntais 
rátaí. Bhain sé sin le 2648 Custaiméir Rátaí. Cuireadh tarscaoileadh 
€29,356,865 i bhfeidhm ina leith. Bhain sé le 22 Custaiméir do 
Thobhach Réadmhaoine na Bliana Iontrála. Cuireadh tarscaoileadh 
€65,108 i bhfeidhm ina leith siúd. Bhíothas i dteagmháil leis na 
híocóirí rátaí i rith na bliana. Cuireadh ar an eolas iad maidir leis 
na tacaíochtaí gnó atá ar fáil dóibh ón gComhairle. 

• 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 31,639 íocaíocht a phróiseáil, arbh fhiú €€193.2m.

• CLÁR CAIPITIL – I gClár na Comhairle ina dtugtar Clár na 
dTionscadal Caipitil atá beartaithe le haghaidh 2021 – 2023, 
leagadh amach clár uaillmhianach tionscadal ar fud na tíre, idir 
thionscadail Tithíochta, thionscadail Fóillíochta agus thionscadail 
Bhonneagair. Is é €767m €an caiteachas tuartha don chlár. Táthar 
ag dréim le € 548m de sin taobh istigh de na trí bliana. 

• BUISÉAD 2022 – Ghlac na Comhairleoirí le Buiséad 2022 na 
Comhairle ag an gCruinniú Buiséid a reáchtáladh ar an 29 Samhain 
2021. 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 2022.  

 
Mar gheall ar thionchar Covid-19 ar ioncam, níor laghdaíodh an 
cháin mhaoine áitiúil faoi 15% le haghaidh 2021 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 cuairt a bhíonn ag cuardach 
comhairle, faisnéise agus tacaíochta 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, tuiscint ar Airgeadas, ceardlanna faoin mBreatimeacht, 
cláir fhiontraíochta do mhic léinn agus comórtais fiontraíochta (e.g. 
Dámhachtainí Náisiúnta Fiontar). Cuireadh meantóireacht COVID-19 
sa bhreis ar fáil i 2021. Thugamar forléargas don Aire Damien English 
i mí Dheireadh Fómhair agus d'aithin sé ár n-iarrachtaí nuálacha 
maidir le tacaíochtaí gnó.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Rinneadh 61 deontas Bheart 1 (23 deontas le haghaidh staidéir 

indéantachta, 14 deontas le haghaidh Prímeáil Gnó, 13 deontas le 
haghaidh Leathnú Gnó agus 11 deontas le haghaidh Margaíocht 
Easpórtála) LEO a fhaomhadh, arbh fhiú €940,254.94 iad. Leis an 
maoiniú sin, tugadh tacaíocht go díreach do 56 post áitiúil nua.

• Rinneadh 251 dearbhán don trádáil ar líne a fhaomhadh, arbh fhiú 
€512,559.27 iad. Leis sin, tugadh tacaíocht do ghnóthais áitiúla in 
earnálacha tábhachtacha lena láithreacht trádála ar líne a leathnú 
agus a fheabhsú

• Aistríodh cúig Chuideachta Cliaint 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 ghnó do 499 cliant i seisiúin duine le duine.

• Ghlac 3233 cliant páirt i seisiúin oiliúna, seimineáir, cláir forbartha 
bainistíochta agus imeachtaí líonraithe.

• Chríochnaigh 22 cliant tionscadal Lean mar chuid den chlár Lean 
do Mhicreaghnóthaí a bhfuil sé mar sprioc aige cliaint a spreagadh 
chun prionsabail ghnó Lean a úsáid ina n-eagraíochtaí chun 
iomaíochas a mhéadú (Méadú ó dhuine amháin i 2020). Táimid ar 
an Roinn is fearr feidhmíochta i Réigiún Bhaile Átha Cliath.

• Ghlac 679 dalta ó 14 meánscoil páirt i gClár Fiontraíochta Dalta, 
a bhfuil na dámhachtainí fiontair mar chuid de, mar aon le 
himeachtaí sárthaispeántais fiontair 

• Mhéadaigh LEO DLR an fócas atá againn ar thacaíocht a thabhairt 
do ghnólachtaí beaga ullmhú don todhchaí ísealcharbóin a 
mbeidh tíosach ar acmhainní nuair a sheolamar an clár Glas do 
Mhicreaghnóthaí (Green for Micro) agus faomhadh 7 n-iarratas 
i 2021. Stiúir LEO DLR imeacht freisin mar chuid de Sheachtain 
Gníomhaíochta ar son na hAeráide Bhaile Átha Cliath 2021, "Gnó 
Glas: Níos inbhuanaithe, níos brabúsaí’ (Bhí 47 duine i láthair). 
Fuair Oifigeach Gnó Ghlais dlr i gcomhar le LEO dlr maoiniú ón 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) chun oiliúint 
MODOS um Gheilleagar Ciorclach a reáchtáil do 40 cliant de chuid 
LEO dlr agus LEO Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá na cláir réidh 
agus reáchtálfar iad i ráithe 1 2022. Rinneadh uasdátú ar shuíomh 
gréasáin LEO chun leathanach maidir le ‘Tacaíochtaí do Ghnó 
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Glas’ a chur ann, leathanach a chuireann eolas ar fáil ar an réimse 
leathan de thacaíochtaí atá ar fáil trí LEOnna agus gníomhaireachtaí 
tacaíochta eile.

• Mar chuid dár bpróiseas atreoraithe le Micro Finance Ireland, 
cuireadh 9 n-iarratas ó chliaint ar iasachtaí ar aghaidh le go ndéanfaí 
iad a fhaomhadh 

• D’eisigh LEO DLR 34 nuachtlitir chuig bunachar sonraí ina bhfuil 
2,668 faighteoir. Tháinig méadú go leanúnach ar leantóirí ar na 
meáin shóisialta; 5,566 leantóir ar Twitter, 2,014 leantóir ar Facebook, 
1,111 leantóir ar Instagram agus 625 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, na tacaíochtaí Glas do 
Mhicreaghnóthaí agus Lean do Mhicreaghnóthaí.

Forbairt Gheilleagrach 
Oibríonn an tAonad Forbartha Geilleagrach le páirtithe leasmhara 
inmheánacha agus seachtracha chun timpeallacht shláintiúil 
eacnamaíoch a chruthú agus a chothú a dhéanfaidh gnólachtaí 
a mhealladh chuig dlr agus á gcoinneáil ann. Cuireann sé tacaíochtaí 
airgeadais díreacha ar fáil, cuireann sé tionscadail straitéiseacha 
chun cinn, feidhmíonn sé mar ghuth inmheánach sa chomhairle do 
ghnólachtaí in dlr agus go ginearálta cuireann sé tionscnaimh chun 
cinn a chothaíonn fás eacnamaíoch sa Chontae.

Cuireadh clár suntasach ar leith ‘An Clár Forbartha Bainistíochta san 
IOMLÁN’ i bhfeidhm de réir a chéile agus an sprioc a bhaineann 
leis ná tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí smaoineamh agus 
feidhmiú go straitéiseach, scála a bhaint amach agus brabúsacht 
a mhéadú. D'aithníomar trí bhunchloch ar féidir leo difear mór a 
dhéanamh i ngach sóirt gnólachta, mar atá; Tuiscint ar Airgeadas, 
Smaointeoireacht Lean agus Ceannasaíocht agus tá sé geallta againn 
clár trí bliana a chur ar fáil le páirtithe ardspreagtha thar ghrúpaí gnó 
agus soláthraithe seirbhíse. 

Bhí glacadh láidir leis na tacaíochtaí seo a leanas a chuir ár bhfoireann 
eacnamaíoch atá níos láidre arís anois i bhfeidhm; An Scéim chun 
Feabhas a chur ar Aghaidheanna Siopaí, an Scéim um Áitreabh 
Folamh, an Tobshiopa, an Deontas um Throscán Sráide agus Deontais 
um Chur Chun Cinn Gnó sa Cheantar.

Tá fócas láidir ag an Aonad ar choisithe a mhealladh chun tacú le 
gnólachtaí miondíola ar leibhéal na sráide agus chun tionscnaimh 
chomhfhorbartha áite a bhrú chun custaiméirí agus gnólachtaí araon 
a mhealladh agus a choinneáil.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Seoladh an Clár Forbartha Bainistíochta AR FAD in dlr

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

• Bhí níos mó plé ann le bunús leathan DLR agus ionadaíocht 
fhorleathan ann dá gcuid riachtanas do pháirtithe leasmhara.

• Bhí méadú leanúnach ann ar an tacaíocht a cuireadh ar fáil chun 
Feabhas a chur ar Aghaidheanna Siopaí

• Rinneadh Deontas um Ithe Lasmuigh de chuid Fáilte Ireland a riar 
do ghnólachtaí fáilteachais mar fhreagairt ar Covid-19

• Reáchtáladh an tionscnamh Ealaíne Sráide Dún Laoghaire Anseo 
a mbíonn an-tóir air

• Rinneadh an clár Aitheantas Gnó Aoisbháúil a sholáthar de réir 
a chéile

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

• Crochadh bratacha ‘Caith do Chuid go hÁitiúil i mórbhailte agus 
úsáideadh an mana i bhfeachtais ar líne 

• Rinneadh comhoibriú le Dublin Canvas chun Boscaí Tráchta a 
phéinteáil i mbailte agus sráidbhailte

• Tugadh urraíocht do Chéad Fhráma dlr (dlr First Frames) a thugann 
tacaíocht do dhéantóirí úra scannán

Turasóireacht 
Bliain an-deacair a bhí i 2021 don Earnáil Turasóireachta mar gheall ar 
theacht Covid19 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 2021, bhí an tAonad Turasóireachta ag obair i gcomhar le 
Fáilte Éireann chun tionscnaimh thábhachtacha éagsúla a fhorbairt, 
lena n-áirítear Conair nua Cois Cósta i mBaile Átha Cliath agus forbairt 
ar Shaoráidí nua do Spóirt Uisce, mar chuid de ‘Ardáin Fáis’ (Platforms 
for Growth). 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Cuireadh Seirbhísí Eolais Turasóireachta ar fáil ag an mboth 

ag na Ráillí 

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

• Cuireadh na mórthionscadail i bhfeidhm faoi Chlár Bailte Móra 
Ceann Scríbe i nDún Laoghaire

• Fuarthas maoiniú chun Saoráidí úra Spóirt Uisce a fhorbairt ar Thrá 
Chill Iníon Léinín

• Tugadh tacaíocht d'fhorbairt na bhFéilte ‘Food on the Edge’ i nDún 
Droma agus ‘Skifest’ i gCill Tiarnáin

• Rinneadh léarscáil úr idirghníomhach ‘Is Fiú an Dreapadh’ a fhorbairt

Nascadh & Caidreamh Idirnáisiúnta 
B’éigean cruinniú a bhí beartaithe a chur ar ceal a bhí le bheith ann i mí 
na Nollag 2021 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 bhí beartaithe a chur i gcrích an bhliain seo chugainn. 

Rinne Cathair Brest na Fraince óstáil ar thús Rás Rothaíochta an 
Tour de France i 2021. Bhí CCDLR mar chuid de thaispeántas 
grianghrafadóireachta de chathracha nasctha do thús an imeachta seo.

Dún Laoghaire Anseo, Ealaín Sráide– RNLI
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Bonneagar 
don Phleanáil 
Chun Cinn



Fuair stáisiún DART úr Shruthán na Coille
deontas cead pleanála i mí Iúil 2021.

+2904
teach i SDZ Choill

na Silíní agus thart 

ar123,000
méadar cearnach 
i bhforbraíochtaí nach

forbraíochtaí cónaithe iad.

Tá pleanáil ann le haghaidh thart ar

Páirc an Tulaigh Céim 2 – Ceapadh conraitheoir, 
agus cuireadh tús le tógáil i mí an 

Mheithimh 2021 agus cuireadh 60% 
den tógáil i gcrích le linn 2021.

Fuarthas maoiniú deontais de ar son 6 thionscadal maidir le Rochtain,
Tréscaoilteacht agus Taitneamhacht Choill na Silíní faoi Ghlao 2 an Chiste

€40.4 milliún 
Forbartha agus Athghiniúna Uirbí.
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Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn
Tá Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn (FPI) freagrach as feidhmiú Scéim Pleanála SDZ 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 (URDF) Choill na Silíní, Glao 1 agus Glao 
2 agus as an gCiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú LIHAF). 

Is é an príomhábhar atá ag FPI ná cuidiú le húinéirí talún forbairt iomlán SDZ 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 chomh maith leis na tionscadail a sholáthar atá faofa faoi Choill 
na Silíní URDF agus a bhfuil faomhadh acu don mhaoiniú. 

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

Cé gur aistríodh go cianobair go hiomlán mar gheall ar Covid-19, 
leanadh ar aghaidh leis na cruinnithe le gach páirtí leasmhar 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.

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.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Leanadh ar aghaidh le gníomhaíocht láidir i réimse na pleanála 

i 2021, in ainneoin Covid19 a bheith ann. Tá pleanáil le haghaidh 
thart ar 2,904 teach sa CFS agus thart ar 123,000 méadar cearnach 
i bhforbraíochtaí nach forbraíochtaí cónaithe iad;. 

Crios Forbartha Straitéisí Choill na Siliní
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• Cuireadh leasú maidir le hAirde Foirgneamh faoi bhráid An Bhoird 
Pleanála i mí an Mheithimh 2021 

• 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; agus

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

An Ciste Bonneagair Áitiúil 
um Sheachadadh Tithíochta 
a Ghníomhachtú (LIHAF)
Lean FPI 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 LIHAF le 
haghaidh uasghrádú bóithre agus droichead ar luach thart ar€20m.

1. Coill na Silíní    (thart ar€15m)

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

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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Coill na Silíní Bóthar Ghleann an Draoi (Q-P) (bóthar/

droichead) - €15.19M 

Cuireadh Céim 1 den tionscadal (Q-P*) i gcrích

Céim 2 (P*-P3) cuireadh an dearadh mionsonraithe agus 
doiciméad an chonartha tairisceana chun cinn

Céim 3 (P3-P) Críochnaíodh Dearadh Coincheapa an Droichid lena 
n-áirítear fótamontáisí. 

• Sruthán na Coille/Seangánach – Bóthar na hAscaille chun 
tacú le 685 teach agus rochtain ar an stáisiúin DART atá beartaithe 

Fuarthas síneadh ama ar dheontas LIHAF go deireadh 2023

Fuarthas doiciméad an chonartha tairisceana don chéad Chéim 
maidir le Bóthar na hAscaille a ndearnadh athbhreithniú piaraí 
orthu roimh eisiúint na tairisceana i ráithe 1 2022;

Cuireadh an conradh tairisceana do na hImscrúdaithe 
Seandálaíochta réamhthosaithe i gcrích do bhaint na barrithreach 
ag tosú i mí Eanáir 2022;

Rinneadh dul chun cinn ar Chomhaontú Forbartha Shruthán na 
Coille/Sheangánaí

Fuair stáisiún DART úr Shruthán na Coille deontas cead pleanála 
i mí Iúil 2021.

• Leanann Bórd Tionscadal LIHAF le maoirseacht agus rialú ar gach 
gné de sheachadadh an tionscadail a sholáthar chun comhoibriú 
tras-rannach a áireamh.

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. 

Tús curtha le céim 2, An Tulaigh
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Bhí an ghníomhaíocht phleanála láidir fós sna trí cheantar MUHDS, 
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. 

I 2021, lean an Roinn Bhonneagair Réamhphleanála ag déanamh 
bainistíochta agus maoirseachta chun cur i bhfeidhm na suíomhanna 
sin a spreagadh.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
Lean an ghníomhaíocht láidir phleanála ar aghaidh i 2021 in ainneoin 
Covid 19. Tugadh cead pleanála do 2,904 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.

An Ciste Forbartha & Athnuachana 
Uirbí (CFAU)
Le Glao 1, maidir le Tionscadal Pháirceanna Poiblí, Ghlasbhealaí 
agus Mhaolúchán Choill na Silíní, 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 Pháirc an Tulaigh. 
Tugtar thart ar€17.8m do na ceithre fho-thionscadal seo de chuid 
URDF sa cheadú maoinithe agus is ó mhaoiniú díreach ón Rialtas 
a thagann 75% de.

Cuireadh na tionscadail seo, atá á mbainistiú ag FPI, chun cinn i 2021, 
i bpáirt leis na comhairleoirí ildisciplíneach dearaidh a ceapadh do 
gach tionscadal, chomh maith le príomhpháirtithe leasmhara, lena 
n-áirítear an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA). 

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 FPI isteach faoi Ghairm 2 de chuid 
URDF ar an 29 Bealtaine 2020 maidir le tionscadal Choill na Silíní um 
Rochtain Phoiblí, Tréscaoilteacht agus Saoráidí, agus thart ar €54m 
á lorg do sé thionscadal Choill na Silíní agus thart ar €55 á lorg do 
Nasc Choill na Silíní – Cill Tiarnáin. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• URDF (An Ciste Forbartha agus Athghiniúna Uirbí) Glao 1 - 

Páirceanna Poiblí, Glasbhealaí agus Tionscadal Maolaithe Choill na 
Silíní ag déanamh dul chun cinn 

• Páirc na Tulaí Céim 2 – Ceapadh conaitheoir agus cuireadh tús 
leis an tógáil i mí Mheithimh 2021. Críochnaíodh 60% den chéim 
tógála i 2021. 

• Páirc Líneach– Cuireadh ailíniú an bhealaigh i gcrích, agus 
chuathas i ngleic le saincheisteanna éiceolaíochta amhail Soilsiú 
Poiblí agus Speicis Ionracha chun go rachaidh an tionscadal ar 
aghaidh chuig Cuid 8 i 2022.

• Lochán 2 A – Ceadú Comhairle faighte do Chuid 8 i mí Iúil 2021.

• Lochán 5a – Tugadh faoi ghlanadh an tsuímh agus suirbhéanna 
imscrúdaithe talaimh agus cuireadh próiseas tairisceana i gcrích 
chun comhairleoir a cheapadh d'fhonn na doiciméid chonartha 
a ullmhú. Cuireadh na doiciméid deartha agus chonartha chun cinn.

• Ar an 5 Márta 2021, fuair dlr faomhadh ar mhaoiniú deontais 
ar luach €40.4m maidir leis na sé thionscadal faoin iarratas 
Ghlao 2 URDF i dtaca le tionscadal Choill na Silíní um Rochtain 

Phoiblí, Tréscaoilteacht agus Saoráidí. Is iad na tionscadail seo 
ná Páirc Thigh an Chnoic – rochtain Bhaile Mhic Fheorais; Nasc 
Shráid an Chaisleáin; Droichead Coisí/ Rothair thar an mBóthar 
Ceangail Wyattville; Nasc Beckett; 3 Pháirc Phoiblí agus staidéar 
ar pháirceáil chliste. 
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Tithíocht



€1,527,663 

214

1175
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355

28%

2

50%

5,678

24
29

€51.m

743 teach nua a sholáthar

Rinneadh 

Íocadh

iarratas
ar chothabháil 
i gcrích

Cuireadh

iniúchadh ar 
réadmhaoin ar cíos
go príobháideach

Rinneadh

Rinneadh uasghrádú
éifeachtúlachta 
fuinnimh ar
réadmhaoin

Iasacht Baile Atógáil Éireann 
i bprionsabal, agus luach ag baint leo

Tugadh cead do
teaghlach ar
laghdú méide

de thithíocht

Leithdháileadh

Ceadaíodh

Tugadh den Tithíocht
Leithdháilte
do dhaoine
faoi mhíchumas

Glacadh le Scéim 
úr Leithdháilte 
Tithíochta

Cuireadh an plean um 
Thithíocht do Dhaoine 
faoi híchumas 
2021-2026 i gcrích

Cruthaíodh 2 dhoiciméad
tionóntachta úr sa 

ghnáth-Bhéarla
do thionóntaí i gcóiríocht

ar leith don Lucht Siúil

deontas faoi Scéim na 
nDeontas chun

Tithíocht a Oiriúnú
ar luach iomlán

i gcaiteachas
ar oibreacha 
oiriúnaithe

Méadú
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Tithíocht
Oibríonn an Roinn Tithíochta chun soláthar de thithíocht shóisialta ar phraghas réasúnta 
a mhéadú i bpobail inbhuanaithe ionchuimsitheacha. Déanaimid é seo trí thacaíochtaí 
tithíochta a chur ar fáil do dhaoine nach bhfuil sé d'acmhainn acu teach a fháil dóibh féin. 
Oibrímid i gcomhpháirt leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH), 
Gníomhaireacht Tithíochta, Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiúin Bhaile 
Átha Cliath (DRHE) agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun soláthar tithíochta a mhéadú 
agus chun rogha níos leithne a éascú do dhaoine, go háirithe daoine atá níos sine nó atá 
faoi mhíchumas. 

Tá an Roinn Tithíochta freagrach, freisin, as bainistíocht agus cothabháil a dhéanamh ar ár stoc 
tithíochta, chomh maith le tacaíochtaí agus cabhair a chur ar fáil dár dtionóntaí de réir mar is 
gá. Tugaimid tacaíocht chomh maith d'úinéireacht tí trí iasachtaí a chur ar fáil, chomh maith le 
Scéim Ceannaigh Incrimintigh do Thionóntaí a riar.

In ainneoin na srianta sláinte poiblí a bhí riachtanach mar gheall ar Covid-19, lean an 
Roinn Tithíochta le réimse iomlán de sheirbhísí a chur ar fáil dár saoránaigh ba leochailí trí 
chleachtais nuálacha oibre a úsáid i rith 2021.

Soláthar Tithíochta 
Is tosaíocht don Chomhairle é go fóill tithe nua a thógáil agus 
tithe atá ann cheana féin a athchóiriú. Bhí gníomhaíocht tógála 
fós dúshlánach i rith 2021 mar gheall ar an bpaindéim agus ar 
hipearbhoilsciú. Chuaigh an timpeallacht dhúshlánach don 
fhoirgníocht i bhfeidhm ar sholáthar tithíochta san earnáil 
phríobháideach trí Chuid V, agus cuireadh moill ar roinnt scéimeanna 
a chríochnú. In ainneoin na ndúshlán, áfach, chuir an Chomhairle 187 
teach úrthógtha i gcomhpháirt le Comhaltaí Ceadaithe Tithíochta 
(ABHanna). Lean an Chomhairle ar aghaidh ag fiosrú gach rogha 
maidir le soláthar tithe úra i 2021 a mhéadú, lena n-áirítear na 
scéimeanna ‘Cóirigh le Léasaigh’, léasú fadtéarmach agus ‘Morgáistigh 
le Ligean ar Cíos’. Seoladh feachtas i 2021 a dhírigh ar fhorbairtí nach 
raibh tosaithe fós. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Chuir dlr 50 teach úrthógtha d'ardchaighdeán ar fáil agus 21 acu 

siúd deartha go sonrach ar mhaithe le daoine níos sine 

• Rinneadh 31 teach nua a sholáthar trí Chuid V 

• Rinneadh 106 teach úrthógtha a sholáthar i gcomhpháirt le 
Comhaltaí Ceadaithe Tithíochta trí CALF agus CAS

• Cuireadh tús le tógáil ag na forbairtí Faiche Bhaile na Carraige agus 
Cearnóg Bhaile Uí Ógáin, a chuirfidh 80 teach úr atá tíosach ar 
fhuinneamh ar fáil 

• Tugadh cuireadh chun tairiscintí maidir le 609 teach úr san iomlán 
a thógáil – 212 teach sóisialta agus 397 teach inacmhainne. 

• Síníodh 17 Comhaontú Cuid V a dhéanfaidh 42 teach úr a sholáthar 

28 teach úr i gCill Tiarnáin
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• Fuair dlr 6 réadmhaoin le dul i ngleic le riachtanais áirithe tithíochta 

• Cuireadh 103 teach úr ar fáil tríd na scéimeanna ‘Cóirigh le Léasú’, 
léasú fadtéarmach agus ‘Morgáistigh le Ligint ar Cíos’ 

Oiriúnuithe Tithíochta do Sheanóirí 
agus do Dhaoine atá faoi Mhíchumas
Tá an Roinn Tithíochta tiomanta do chúnamh a thabhairt do 
gach saoránach atá ina gcónaí i dtithe ar leis an gComhairle iad 
agus iad siúd atá ina gcónaí in áiteanna cónaithe faoi úinéireacht 
phríobháideach fanacht ina dtithe féin chomh fada agus is féidir. 
Déanaimid é seo leis an Scéim Oiriúnuithe do Dhaoine atá faoi 
Mhíchumas le haghaidh tionóntaí 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. An cineál oiriúnaithe is coitianta a bhíonn ag 
teastáil ná seomraí folctha inrochtana, cithfholcadáin gan chéimeanna, 
leathnú doirse, rampaí, greimráillí agus cathaoireacha staighre.

Chomh maith leis na Scéimeanna ‘Deontais Oiriúnuithe do Dhaoine 
atá faoi Mhíchumas’ agus ‘Deontais um Áiseanna Gluaiseachta’, 
cuireann an Chomhairle cúnamh ar fáil leis an Scéim ‘Cúnamh 
Tithíochta do Sheanóirí’ do dhaoine níos sine nach bhfuil a gcuid dálaí 
tithíochta go maith chun deisiúcháin riachtanacha nó feabhsúcháin 
a dhéanamh le gur féidir leo fanacht ina dteach féin.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Méadú 50% i gcaiteachas ar oibreacha oiriúnaithe

• Rinneadh 99 oiriúnú in ionaid réadmhaoine ar leis an gComhairle 
iad, ar chostas €359,138 

• Íocadh 214 deontas faoi Scéimeanna na nDeontas chun Tithíocht 
a Oiriúnú ar luach iomlán €1,527,663 

Cothabháil
Pléann an Chomhairle le thart ar 4,600 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Cuireadh 5,678 iarratas ar chothabháil i gcrích i 2021

• Rinneadh an réamhobair riachtanach ar fad chun tús a chur le 
suirbhé stoic tithíochta agus a bhail i 2022 

Clár Athfheistithe Éifeachtúlachta 
Fuinnimh 
Ba í 2021 an chéad bhliain de Chlár Athfheistithe Éifeachtúlachta 
Fuinnimh 10 mbliana chun stoc tithíochta an údaráis áitiúil 
a athfheistiú. Mar chuid den chlár seo, rinne an Roinn Cothabhála 
Tithíochta uasghrádú fuinnimh ar 53 réadmhaoin i 2021. Mar chuid 
den réimse oibre a rinneadh sa réadmhaoin, rinneadh insliú ar áiléir 
agus ar bhallaí seachtracha, grianphainéil, doirse úra, fuinneoga úra, 
teallaigh a bhlocáil, soilsiú ísealfhuinnimh, coirí ardéifeachtúla agus 
rialtáin téimh uasghrádaithe. Tugadh rátáil B2 BER ar a laghad do gach 
réadmhaoin tar éis na hoibre. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Rinneadh uasghrádú éifeachtúlachta fuinnimh ar 53 réadmhaoin

21 teach úr soláthraithe in Ard an Átha Leathain a dearadh go sonrach do dhaoine níos sine

Réadmhaoin i gCnocán na Rós, Dún Droma tar éis aisfheistiú fuinnimh
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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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Cuireadh oibreacha athligthe ar 132 réadmhaoin i gcrích i 2021

Leithdháiltí agus Aistriú
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. 

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

D'oibrigh an Roinn Tithíochta leis na Comhaltaí Tofa chun Scéim 
Nua um Leithdháileadh Tithíochta a chur i gcrích bunaithe ar na 
prionsabail a comhaontaíodh maidir le cothroime, comhionannas 
agus trédhearcacht, agus úsáid is fearr dár stoc tithíochta. Tá níos mó 
roghanna ag baint leis an scéim nua agus léiríonn sí riachtanais na 
n-iarratasóirí tithíochta agus na dtionóntaí i mbealach níos fearr.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Forbraíodh Scéim úr Leithdháilte Tithíochta

• Rinneadh 355 leithdháileadh

• Cuireadh Achoimre i gcrích maidir le Measúnú ar Thithíocht 
Sóisialta do 2021

Laghdú Méide
Leanamar ar aghaidh le laghdú méide/coigeartú méide a chur 
chun cinn le linn 2021 do na tionóntaí Comhairle sin nach bhfuil 
an chóiríocht atá acu anois oiriúnach dá gcuid riachtanas. Leis 
seo cuireann sé ar chumas na Comhairle úsáid níos fearr dár stoc 
tithíochta a bhaint trí réadmhaoin níos mó a leithdháileadh do 
theaghlaigh atá ar an liosta tithíochta.

Déantar an-iarracht réadmhaoin níos oiriúnaí a fháil dóibh, na 
roghanna tithíochta ar fad atá ar fáil don Chomhairle a chur san 
áireamh agus ag an am céanna a chur ar a gcumas dóibh fanacht sa 
phobal agus san áit ar shainaithin siad. Áirítear sna dreasachtaí do 
thionóntaí, laghdú ar chostais chothabhála, billí teasa níos lú agus, 
den chuid is mó, réadmhaoin le rochtain níos fearr don tionónta chun 
teacht lena gcuid riachtanas féin.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Tugadh cead do 29 teaghlach ar laghdú méide

• Chuir 4 Teaghlach laghdú méide i gcrích

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
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.

Taobh na Coille, Bóthar Áth na Sceire – 155 teach úr lena n-áirítear 50 teach ar cíos de réir costais, soláthraithe i gcomhar leis an nGníomhaireacht Tithíochta, Cumainn Tithíochta 
Respond agus Tuath agus an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta
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Tithíocht ar dTús (Housing First)
Is é atá in Housing First ná samhail a bhfuil tithíocht mar bhonn léi 
agus na rannpháirtithe ina croílár a dhíríonn ar chríoch a chur le 
heaspa dídine dóibh siúd a bhíodh gan dídean le blianta fada nó 
a mbaineann leochaileacht ar leith leo agus riachtanais chasta acu. 
Soláthraítear leis tithíocht agus rochtain ar sheirbhísí tacaíochta 
speisialaithe agus déine. Tá dlr an-ghníomhach maidir le tionóntachtaí 
Housing First a sholáthar. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• 18 tionóntacht Housing bainte amach

Aimsitheoirí Áiteanna Cónaithe 
(Place Finders)
Tá seirbhís Place Finders i bhfeidhm freisin ag Rannóg na Comhairle 
um Dhaoine gan Dídean. Cabhraíonn an tseirbhís Place Finders le 
teaghlaigh gan dídean agus le teaghlaigh atá i mbaol go mbeidh 
siad gan dídean rochtain a fháil ar Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 
(HAP). Oibríonn an tseirbhís fosta le tiarnaí talún príobháideacha agus 
gníomhairí réadmhaoine cóiríocht phríobháideach ar cíos a fháil. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Cruthaíodh 142 Tionóntacht do Dhaoine gan Dídean leis an 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

• Chabhraigh an tseirbhís Place Finders le 193 duine aonair i 2021

• Soláthraíodh 48 tionóntacht Housing First 2018-2021 a sháraigh an 
sprioc de 33

Bainistíocht Tionóntachta
Déanann an Rannóg um Bainistíocht Tionóntachta tacaíocht 
agus cabhair a thabhairt do thionóntaí nach féidir a dtionóntacht 
a bhainistiú go maith mar gheall ar riachtanais éagsúla casta. 
Déanann an Rannóg iniúchadh freisin ar ghearáin maidir le 
hiompraíocht frithshóisialta de réir Straitéis na Comhairle um 
Iompraíocht Fhrithshóisialta agus oibríonn sí chun dea-bhainistíocht 
eastát a chur chun cinn agus chun pobail níos fearr a chruthú do chách. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Tionscnamh Tras-Rannach agus Ilghníomhaireachtaí d'Oíche 

Shamhna chun plé le tinte cnámh 

• Ordú Sealbhaithe amháin agus Ordú Eisiata amháin os comhair 
na cúirte

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

• ioncam iomlán do theaghlaigh agus 

• méid do theaghlaigh. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• 17.1m in ioncam cíosa bailithe i 2021

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 thógáil tú féin 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.

Ba í 2021 bliain deiridh na Scéime Iasachta Baile Atógáil Éireann. 
Táthar ag súil go dtiocfaidh Scéim Iascachtaí Tithíochta an Údaráis 
Áitiúil (LAHL) i bhfeidhm i mí Eanáir 2022. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Ceadaíodh 24 Iasacht Baile Atógáil Éireann i 2021, agus luach 

€51.m ag baint leo.

Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus 
Míchumais
Tá ionadaithe ar an nGrúpa ó ghníomhaireachtaí reachtúla, seirbhísí 
pobail míchumais agus comhlachtaí ceadaithe tithíochta agus is 
é Stiúrthóir na Tithíochta cathaoirleach an ghrúpa. I rith 2021, rinne an 
grúpa plean gníomhaíochta 5 bliana a fhorbairt maidir le tithíocht do 
dhaoine faoi mhíchumas. Bhí 5 chruinniú ag an nGrúpa le linn 2021. 
Ina theannta sin, tugadh 2 uasdátú ar obair an ghrúpa don Choiste 
um Beartais Straitéiseacha.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Tugadh 28% den Tithíocht Leithdháilte do dhaoine 

faoi mhíchumas

• Cuireadh an plean um Thithíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas 
2021-2026 i gcrích

• Rinneadh 2 Uasdátú don Choiste um Beartais Straitéiseacha

• Rinneadh obair i gcomhar le solathraithe seirbhíse chun 3 theach 
úra don mhaireachtáil neamhspleách agus tacaíochtaí FSS ann

Caighdeáin na Tithíochta Príobháidí 
ar Cíos
Tá Rannóg na gCaighdeán freagrach as na rialacháin a chur 
i bhfeidhm i dtionóntachtaí príobháideacha ar cíos agus tionóntachtaí 
ó chomhlachtaí ceadaithe tithíochta i nDún Laoghaire-Rath an 
Dúin atá cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB). 
Is é 25% de thionóntachtaí cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí 
Cónaithe an sprioc a leagann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta síos agus is ionann sin agus 5,437 iniúchadh. Déantar 
iniúchtaí ar réadmhaoin d'fhonn a chinntiú go gcomhlíonann 
siad na Rialacháin um Íoschaighdeáin maidir le Tithíocht. Nuair 
nach gcomhlíonann réadmhaoin na rialacháin seo, d'fhéadfadh 
an Chomhairle na Rialacháin um Chaighdeáin maidir le Tithíocht 
a fhorfheidhmiú agus d'fhéadfaí Fógra Toirmisc a eisiúint, rud a 
chiallaíonn nach féidir le tiarna talún an teach a chur amach ar cíos arís.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Rinneadh 1,175 iniúchadh. 

• Rinneadh 127 iniúchadh fíorúil. 

• Seoladh ár nAip Iniúchta Tithíochta
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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.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Cruthaíodh 2 dhoiciméad tionóntachta úr sa ghnáth-Bhéarla do 

thionóntaí i gcóiríocht ar leith don Lucht Siúil

• Rinneadh dul chun cinn ar 6 thionscadal ón gClár um Chóiríocht 
don Lucht Siúil

• Rinneadh athchóiriú ar 6 réadmhaoin

• Líonadh 6 chorrfholúntas

Tionscadal an Ghnáth-Bhéarla
Leanamar lenár gcuid oibre leis an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta 
d'Aosaigh (NALA) ar ár dtionscadal chun cultúr a chothú ina 
n-úsáidtear an ghnáth-Bhéarla don scríbhneoireacht agus chun eolas 
a roinnt ar fud na Roinne Tithíochta. Leis an téarma ‘Gnáth-Bhéarla’, is 
é atá i gceist againn ná eolas a roinnt agus rudaí a scríobh i mbealach 
a léifidh agus a thuigfidh na daoine atá ag iarraidh ár gcuid seirbhísí 
a úsáid agus go mbeidh siad in ann gníomhú dá réir.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Cuireadh oiliúint maidir leis an ngnáth-Bhéarla ar fáil do 11 ball 

foirne sa bhreis 

• Cuireadh grúpa ‘Seaimpíní an ghnáth-Bhéarla’ ar bun a bhfuil sé 
mar ról acu sa Roinn an Ghnáth-Bhéarla a chur chun cinn agus 
tacú lena úsáid.

• Cruthaíodh 2 dhoiciméad tionóntachta úr sa ghnáth-Bhéarla do 
thionóntaí i gcóiríocht ar leith don Lucht Siúil
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Bonneagar 
agus an 
tAthrú Aeráide



117

4634 

Bhí baint ag 648
fíneáil bruscair

Eisíodh

49 feithicil
a bhí tréigthe

Baineadh

méadar cearnach graifítí

Baineadh

524 TONNA
Ionad Athchúrsála

Sheangánaí

1004 TONNA
Ionad Athchúrsála

Pháirc Éidin

9864 TONNA
Ionad Athchúrsála

Bhaile Uí Ógáin

scoil leis
an gClár
Scoileanna
Glasa

ÁBHAIR IN-ATHCHÚRSÁILTE 2021
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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:

Rannóg Bainistíochta Eastát
• Chun dea-bhainistíocht agus dea-chosaint mhaoin na Comhairle 

a chinntiú

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

• Chun Clár na Láithreán Tréigthe a choinneáil suas chun dáta; 

• Chun rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara an Stáit, e.g. Uisce 
Éireann, an Ghníomhaireacht Forbartha Talún (LDA), an Roinn 
Oideachais agus Scileanna (DES) agus mórfhorbróirí réadmhaoine, 
e.g. Hines, Coill na Silíní mar chuid den Chrios Forbartha Straitéisí 
(SDZ) chun mórthionscadail bonneagair a chur chun cinn 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Cuireadh Fóram na nEastát ar bun arís; Bhí baill fhoirne ar leith 

páirteach chun beartais, straitéisí agus saincheisteanna idir-rannacha 
a mheas. Déanann an Fóram cinnte de go mbíonn cur chuige  
tras-rannach agus comhoibritheach ag DLR maidir le forbairt.

• Cuireadh an Grúpa Comhordaithe Sheangánaí-Sruthán na Coille 
ar bun: Grúpa tras-rannach a mbíonn fócas aige ar fhorbairt atá ar 
bun sa cheantar e.g. Máistirphlean Pháirceanna Sheangánaí, Táilte 
Chaisleán Sheangánaí, créamatóiriam, Stáisiún DART Shruthán na 
Coille, bealach BusConnects, bealaí fuinnimh ó fheirm ghaoithe 
amach ón gcósta, Glasbhealach an Chósta Thoir, an Coiste 
Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú, 
móriarratais pleanála / forbairtí straitéiseacha tithíochta an leagan 
amach. Déanann an Grúpa Comhordaithe Sheangánaí-Shruthán 
na Coille tuairisciú uair sa mhí go Fóram na nEastát.

• Críochnaíodh diúscairt €3.5m an tSeanstáisiúin Dóiteáin, Plás 
Sheoirse, Dún Laoghaire chuig an Roinn Oideachais & Scileanna 
do scoil úr. 

• Tugadh léas ar thalamh ag Caisleán Sheangánaí don 
Ghníomhaireacht Forbartha Talún (LDA) chun 597 teach nua 
a sholáthar ina mbeidh tithíocht shóisialta, inacmhainne agus 
ar cíos de réir costais.

• Diúscairt tailte ar leis an Chomhairle iad ag iar-láithreán Blake, 
Stigh Lorgan chuig Cairn Homes Property Ltd mar mhalairt ar Halla 
Pobail Uile-Spóirt ar luach €2 mhilliún a thógáil ar an láithreán.

• Dúnadh an Chomhaontú Tríthaobhach: Bhí malartú ann sa 
chomhaontú maidir le 3 cheapach talún ina bhfuil 10.97 acra san 
iomlán ó Aeval/Castlethorn. 

Bóthar an Ghleanna Dhuibh

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021

77



• Caisleán agus diméin Sheangánaí: Glactha faoina chúram ag DLR 
mar chuid den Chomhaontú Tríthaobhach. Tá measúnú iomlán 
struchtúrach agus ar bhail na bhfoirgneamh le déanamh agus súil 
ar úsáidí féideartha do na foirgnimh agus don cheantar máguaird.

• Críochnaíodh athchóiriú ar Ionad Fóillíochta Shruthán na Cluana 
i gcomhpháirt le Roinn Fóillíochta agus Pobal DLR. 

• 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) 

• Rinneadh soláthar Ionad Cúraim Phríomhúil, Baile Uí Lachnáin 
a éascú lena n-áirítear Gníomhas Athraithe.

Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh: 
• Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Ghleanna Dhuibh/Bhóthar 

Ghráinseach an Araltaigh;

• Scéim Bóithre Cheantar Ghleann na Muc

Eisíodh ordú ceannaigh éigeantaigh (CPO) don dá scéim i 2021. 
Cuireadh tús le hoibreacha scéime, agus rinneadh dul chun cinn le 
sealbhóirí na gceapach maidir le ceannach éigeantach na dtailte 
i gceist.

Ligean Sealadach / Léasanna Tráchtála: 
• Tá 55 ligean/léas tráchtála sealadacha san iomlán i bhfeidhm

• Fuarthas €288,306.75 ón ligean/na léasanna sin i 2021 

Láithreáin Thréigthe: 
Bhí 12 láithreán ar Chlár na Láithreán Tréigthe ag deireadh 2021. 
Bhí dhá cheann eile ag feitheamh le hiad a bhaint den chlár ar an 
gcoinníoll go n-íocfaí tobhaigh gan íoc agus tá 3 réadmhaoin á ndíol 
faoi láthair. €77,312.50 an luach a bhí ar na tobhaigh a bailíodh le 
haghaidh láithreáin thréigthe i 2021.

D'úsáid Bainistíocht na nEastát an t-ioncam seo le haghaidh oibreacha 
athchóirithe agus feabhsúcháin riachtanacha eile ar fhoirgnimh ar leis 
an gComhairle iad. 

Litreacha toilithe: 
1. Rinne Bainistíocht na nEastát 50 iarratas ar Litreacha toilithe 

a phróiseáil i 2021. Eisíodh 43 Litir thoilithe agus rinneadh 
15 a atheisiúint i 2021. Tá méadú tagtha ar na hiarratais ar 
litreacha toilithe bliain i ndiaidh bliana 

2. Eisítear Litreacha Toilithe maidir le hIarratais Phleanála do na 
Comhaltaí Tofa trí thairseach na gComhairleoirí, nuair a eisítear iad

3. Cuirtear Litreacha Toilithe ar iarratais phleanála de réir toghbharda 
do sheachtain ar leith ar fáil do Chomhairleoirí faoi Mháirt an 
tseachtain ina dhiaidh sin

Diúscairt: 
I 2021 fuair Bainistíocht na nEastát 23 iarratas ar thalamh na Comhairle 
a cheannach lena n-áirítear 8 gcomhaontú léasa, 6 chomhaontú 
ceadúnais agus 10 n-iarratas ar leas rúilse na Comhairle a cheannach. 
Thug Bainistíocht na nEastát 8 ndiúscairt réadmhaoine/talún (lena 
n-áirítear 4 iarratas ar léas agus 4 iarratas ar leas rúilse na Comhairle 
a cheannach) chuig cruinnithe iomlán na Comhairle lena gceadú. 

Tionscadail: 
• Rinneadh dul chun cinn san idirbheartaíocht leis an Roinn 

Oideachais & Scileanna chun páirtláithreán thart ar 4,050 méadar 
cearnach a dhiúscairt do bhunscoil 8 seomra ranga agus 
2 sheomra ranga sa bhreis. do Riachtanais Speisialta Oideachais 
agus forbairt choimhdeach ag iar-Iosta Mount Anville. Ceantar 
iarmharach féideartha d'fhorbairt tithíochta mheasctha atá thart 
ar 5,600 méadar cearnach

• Bhí rannpháirtíocht ann le hUisce Éireann agus na ranna 
ábhartha seirbhíse chun rochtain seirbhíse agus cead slí a fháil ar 
thalamh ar leis an gComhairle é 

• Rinneadh obair athshlánaithe ar iar-Íoclann FSS, Dún Droma 

• Stáisiún DART úr, Sruthán na Coille – Rannpháirtíocht le hIarnród 
Éireann maidir le; tógáil stáisiúin úr DART, bealaí rochtana, 
an fhéidearthacht le Glasbhealach an Chósta Thoir atá molta 
a nascadh leis an stáisiúin úr ar mhaithe le tréscaoilteacht 
coisithe agus rothaíochta

• Iar-láithreán líonta talún Bhré: Tús na n-oibreacha cosanta cósta 
le bheith críochnaithe de réir Chuid 8 (PC/MSW/006/18)

• Réamhphlé le hionadaíthe ón nGníomhaire Forbartha 
Talún maidir le tailte i nDún Droma Lárnach (Iar-Ospidéal 
Meabhairghalair Dhún Droma)

• Cúnamh maidir le ceadanna slí Uisce Éireann chun scéim 
an Chiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta 
a Ghníomhachtú (LIHAF) a ullmhú ag Sruthán na Coille

Riachtanas i gcomhar Clár Lárnach 
Réadmhaoine: 
• 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 agus chun a chinntiú go dtagann 
sé leis an gClár Lárnach Réadmhaoine: 

• Go dtí seo, tá nach mór 1,000 sócmhainn foirgníochta nó 
talún curtha isteach. Tá an rannóg ag obair go dlúth lenár 
gcomhghleacaithe san Oifig um Tharraingt Phleanála chun ár 
bPunann Réadmhaoine a mhapáil ar Ardán GIS, ionas go mbeidh 
sé éasca dár ranna rochtain a fháil air. 

• Cuireadh sonraí maidir le rátáil fuinnimh (MPRN / GPRN) leis an gclár. 

• Chuir Bainistíocht na nEastát DLR Meitheal Oibre Náisiúnta 
d'Údaráis Áitiúla ar bun agus tá an grúpa ag obair leis an 
nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) agus 
le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) 
faoi stiúir Bhainistíocht na nEastát DLR chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar réitigh bunachair sonraí um Bainistíocht 
Réadmhaoine agus Saoráidí ar fud na hÉireann. Is é an sprioc 
ná ardán TF a fháil ar féidir é a úsáid chun monatóireacht 
agus bainistíocht lárnach a dhéanamh ar ár bhFoirgnimh 
Chorparáideacha agus ar Phunann Eastát & Réadmhaoine níos 
leithne dlr. Tá athbhreithniú déanta ag an ngrúpa ar réitigh 
bunachair sonraí ó IBM (Bunachar sonraí Trirega – in úsáid ag 
OPW & FSS) agus Mallon Technologies (ag obair le Comhairle 
Contae Luimnigh agus Comhairle Contae Chill Dara)

• 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

Beartais agus Nósanna Imeachta: 
Le linn 2021, rinne Bainistíocht na nEastát leasú ar na nósanna 
imeachta a bhí ann cheana maidir le Diúscairt Réadmhaoine, Struchtúir 
Teileachumarsáide ar thalamh ar leis an gComhairle é agus Ceada Slí. 

Rinneadh uasdátú ar an mBeartas um Litreacha Toilithe agus ar 
iarratais ar thalamh a fháil.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021

78



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

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
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: 

Scéimeanna atá á dtógáil/curtha i gcrích: 

• Folcadáin Phoiblí Dhún Laoghaire

• Ardán Haigh 

• Creat Gluaiseachta Shráidbhaile Stigh Lorgan Céim 2 

• Ríocht Phoiblí Lár Dhún Laoghaire – Carrchlós LexIcon agus an 
Ceantar Máguaird 

• Oibreacha Eatraimh Bhóthar Sheangánaí – Céim 2 

Scéimeanna atá ag an gCéim Dearaidh Mhionsonraithe: 

• M50 Nascbhóthar Acomhal 14 

• Samuel Beckett Céim 2 

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

• Bóthar na Raithní Móire go Nascbhóthar Dhroim Máirtín 

• Uasghrádú ar Acomhal Bhóthar Áth na Sceire/Bhóthar Ghleann 
na Muc (Acomhal na Liathróide Órga) 

• Scéim Bóithre Cheantar Ghleann na Muc 

• Sruthán na Coille/Seangánach – Bóthar na hAscaille

Scéimeanna atá ag an gCéim Dearaidh: 

• Glasbhealach Coill 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 

• Bóthar Mhullach an Chnoic

• Bóthar Choill na Silíní uasghrádú bóithre

Folcadáin Dhún Laoghaire
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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. Cuid thábhachtach den obair 
seo ná idirchaidreamh a dhéanamh le agus ionadaíocht a dhéanamh 
mar pháirt de rannóga Iompair eile i dTrácht, Cothabháil Bóithre, An 
Taisteal Gníomhach agus Tionscadail Chaipitil.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Chuir an Rannóg Pleanála Iompair an obair seo a leanas i gcrích 

i 2021

• Aistrithe chuig comhaid i bhformáid leictreonach amháin le 
haghaidh bainistíocht chomhaid laethúla

• Tá Pleanáil Iompair comhtháthaithe go hiomlán isteach san 
ardán bainistíochta comhaid DLRDocs i 2021

• Tá úsáid MS teams curtha i bhfeidhm ag pleanáil Iompair chun 
comhaid a bhainistiú le cianobair

• Tuairiscíodh ar 1158 iarratas pleanála agus iarratas ar Fhorbairt 
Straitéiseach Tithíochta (SHDs) lena n-áirítear roinnt forbairtí a 
bhfuil níos mó na 500 aonad

• 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 Tithíochta Straitéisí

• Glacadh páirt i gcruinnithe comhairliúcháin réamhiarratais 
maidir le Forbairt Straitéiseach Tithíochta leis an mBord Pleanála 
go cianda

• Tuairiscíodh ar iarratais Cuid 8, ar achomhairc chuig an mBord 
Pleanála, ar iarratais Cuid 5

• Ionchur ón Rannóg Iompair ar Dhréachtphlean Forbartha Contae 
2022-2028

• Cuireadh eolas ar fáil do Bhainistíocht Forbartha Pleanála Crios 
Forbartha Straitéisí (CFS) Choill na Silíní agus réamhiarratais Cuid 8

• Thug tacaíocht iompair do rannóga Seirbhísí Bardasacha maidir 
le ceisteanna a bhain le comhlíontacht tógála agus iarthógála

• Ionchur ón Rannóg Iompair ar Dhréachtphlean Forbartha 
Contae 2022-2028

• Cuireadh eolas ar fáil do Bhainistíocht Forbartha Pleanála Crios 
Forbartha Straitéisí (CFS) Choill na Silíní agus réamhiarratais Cuid 8

• Tacaíocht ón Rannóg Iompair d'fhoireann na dtionscadal 
Caipitil i mBonneagar agus Athrú Aeráide (ICC) le hionadaíocht 
a dhéanamh ar mhaithe le scéimeanna agus chun cabhrú 
le hiarratais phleanála a chomhtháthú isteach i scéimeanna 
amach anseo

• Thug an Rannóg Iompair tacaíocht do rannóga Seirbhísí 
Bardasacha maidir le ceisteanna a bhain le comhlíontacht tógála 
agus iarthógála

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 (CRM) 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 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 AMMP) agus ar Thuaslagóirí. 
Rialacháin maidir le péinteanna Maisiúcháin agus Gal Pheitriliam 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Glacadh le Plean Bainistíochta Bruscair 

• D'oibrigh Tidy Districts 2021 le 41 grúpa mar chomhairliúchán 
neamhiomaíoch tacaíochta.

• Ghlac 117 scoil páirt i gclár na Scoileanna Glasa.

• Tugadh maoiniú do 85 ceardlann ar oideachas comhshaoil 
i scoileanna i 2021.

• Tairiscint maidir le Dídean Madra bronnta do Midland Animal 
Care Ltd

• D'éirigh go fíormhaith le Scéim um Rothar Chuig an Afraic, 
tionscnamh chun rothair a chur chuig an Afraic i gcomhar le 
Rotary Ireland agus líonadh coimeádán 25tr le rothair ar athúsáid

• Bhí Bailiúchán Dramhaíola Guaisí ag Cuan Dhún Laoghaire ar an 
11 Meán Fómhair, bailíodh 14.599 tonna Dramhaíola Guaisí

• Bhí imeacht Maithiúnais Tochta ar siúl in Ionad Athchúrsála 
Bhaile Uí Ógáin ar an 4 Meán Fomhair, bailíodh 1,423 tocht ag an 
imeacht seo

• Eisíodh 648 Fíneáil le haghaidh bruscair (Fodhlíthe san áireamh)

• Glanadh 4634 méadar cearnach graifítí

• Baineadh 49 gluaisteán a bhfuil a ré caite nó a bhí tréigthe

• Tógadh 24 madra go dtí póna na Comhairle 

• Rinneadh 11 capall a ghaibhniú

• Imscrúdú déanta ar Ghearáin RMCEI (Critéir Íosta Molta i gcomhair 
Iniúchtaí ar an gGomhshaol) 2,720

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. 

Gnó Glas 
I ngeall ar thionchar athrú aeráide, rialacháin nua, costais acmhainne 
atá ag méadú agus ionchais chustaiméirí atá ag athrú tá ceanglas 
ar gach gnólacht, is cuma cén mhéid nó cén earnáil, cur chuige 
éiceabhách a ghlacadh. Tá sprioc ag Éirinn laghdú de 51% astaíochtaí 
carbóin/gás ceaptha teasa faoi 2030, agus geilleagar aeráid-neodrach 
a bhaint amach faoi 2050. Chuige sin, spreagtar gnólachtaí le 
infheistíocht a dhéanamh i dtodhchaí níos glaise, trí tháirgí, seirbhísí 
agus samhlacha gnó inbhuanaithe.
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Tacaíonn Oifig Gnó Glas Chomhairle Chontae DLR le clár feasachta 
comhshaoil do ghnólachtaí agus tugann urraim do na heagraíochtaí 
sin a léiríonn ceannasaíocht i maoirseacht chomhshaoil sa chontae. 
Spreagann sé freisin aistriú ó gheilleagar líneach go geilleagar 
ciorclach chun fostaíocht a fheabhsú agus luach na haisghabhála 
agus athchúrsáil acmhainní a mhéadú.

Spreagann Gnó Glas Green Business dea-chleachtais chomhshaoil 
lena n-áirítear cosc ar dhramhaíl, éifeachtúlacht fuinnimh, uisce 
a chaomhnú agus gníomhaíochtaí iompair inbhuanaithe trí inniúlacht 
a neartú in earnáil FBManna agus in institiúidí poiblí in dlr. Cuireann 
seo ar a gcumas do ghnólachtaí spriocanna maidir le héifeachtúlacht 
acmhainne de Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre 2015-2021 agus na gníomhaíochtaí beartais i bPlean 
Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach  
2020-2025 de chuid an rialtais a bhaint amach. 

Eagraíonn agus comhordaíonn Gnó Glas imeachtaí le haghaidh 
gnó glas, éascaíonn sé deimhniúchán comhshaoil agus tacaíonn 
sé le hóstáil na ngradam bliantúil do ghnóthaí sa chontae. Oibríonn 
Gnó Glas i gcomhar le gníomhaireachtaí tacaíochta gnó, lena 
n-áirítear an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, Fiontraíocht Éireann agus grúpaí 
ionadaíocha gnóthaí áitiúla e.g., Comhlachas Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin agus CLG Ceantair Feabhsúcháin Gnó Áth an Ghainimh 
chun gnóthaí a chuireann prionsabail um éifeachtúlacht acmhainní 
i bhfeidhm a éascú. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 

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

Thacaigh Gnó Glas le hidirghabhálacha na Comhairle chun ithe 
lasmuigh a éascú 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 leithdháileadh le haghaidh aon suíochán 
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. 

An Clár €coMerit 
Dearadh an€Clár coMerit, arna soláthar ag€coMerit, 
sainchomhairleoireacht atá lonnaithe i gContae Loch Garman, chun 
cabhrú le heagraíochtaí a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh, cur amú 
a chosc, uisce a chaomhnú agus, ag an am céanna, airgead a shábháil. 
Gealann 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 
€dheimhniú €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 2021 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 – ba é an t-aon€ Deimhniú €coMerit nua a bronnadh ná 
d'Ospidéal Beacon. Is cuid riachtanach de phlean feabhsúcháin 
comhshaoil iad na cuairteanna ar an láthair seo le rannpháirtí nua sa 
chlár agus b'iomaí láithreáin/oifigí a raibh oibríochtaí srianta acu agus 
baill fhoirne fós ag obair go cianda. 

Is cuid de Phobal Fuinnimh Inmharthana iad na heagraíochtaí 
deimhnithe. Tá siad cláraithe le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana 
na hÉireann (SEAI), rud a thugann rochtain dóibh ar mhaoiniú 
deontais SEAI le haghaidh tionscadail coigilte fuinnimh. Go dtí seo, 
tá €2 milliún de dheontais faighte ag 56 eagraíocht atá ag glacadh 
páirte i gClár €coMerit. 

Seoladh oifigiúil Sheachtain Ghníomhaíochta Bhaile Átha Cliath in aghaidh an Athraithe Aeráide 2021
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Dámhachtainí Gnó 2021 
Rinne Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin na 
Dámhachtainí Tionchair Gnó arna óstáil ar líne ag Ceantar 
Feabhsúcháin Gnó Áth an Ghainimh a cómhaoiniú i 2021. 

Thug Gnó Glas (Green Business) urraíocht do chatagóir an Tionchair 
Inbhuanaithe, d'iarr siad ainmniúcháin agus rinne siad moltóireacht 
air chun ceiliúradh a dhéanamh ar ghnólachtaí a léirigh barr feabhais 
sa chleachtas comhshaoil is fearr in ainneoin dúshláin Covid-19. 
Bronnadh dámhachtain amháin ar ghnó ilnáisiúnach agus ceann eile 
ar fhiontar beag nó meánmhéide. 

Cuireadh dámhachtainí Gnó Chamber's do Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin ar ceall mar gheall ar Covid-19. 

Tugadh cuireadh do Ghnó Glas moltóireacht a dhéanamh ar dhá 
chatagóir sna Dámhachtainí Náisiúnta Glasa a bhí ar líne i 2021. 

Ionaid Athchúrsála
Cuireann an Chomhairle seirbhísí athchúrsála ar fáil d'úsáideoirí 
teaghlaigh ag 36 ionad fág anseo, dhá ionad athchúrsála áitiúla 
(Páirc Éidin & Seangánach) agus ag Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Bhí na hIonaid Athchúrsála agus na hIonaid Fág Anseo iontach 

gnóthach i 2021.

• Ba é 9,864 tonna an tonnáiste earraí in-athchúrsáilte a tugadh go 
Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin i 2021, rud a bhí ar comhchéim 
le 2020. Bhain 294,143 custaiméir úsáid as an tsaoráid i 2021.

• Tugadh 1,004 tonna d'earraí in-athchúrsáilte go hIonad 
Athchúrsála Pháirc Éidin i 2021.

• Tugadh 524 tonna d'earraí in-athchúrsáilte go hIonad 
Athchúrsála Sheangánaí i 2021.

• Tugadh 4,729 d'earraí in-athchúrsáilte go dtí na hIonaid Fág 
Anseo i 2021. 

Gníomhaíocht ar son na hAeráide
Leanann an Chomhairle lena n-iarrachtaí a dhíriú ar chur i bhfeidhm 
a Phlean Gníomhaíochta in aghaidh an Athrú Aeráide 2019-2024 agus 
ar mhonatóireacht a dhéanamh air, i gcomhthéacs na gcúiseanna 
agus na dtionchar leanúnach d'athrú aeráide. Lena chois sin, leanann 
dlr le haird a tharraingt ar a iarrachtaí agus le comhoibriú a dhéanamh 
le ranna, baill fhoirne agus comhaltaí tofa chun éifeachtúlacht 
fuinnimh agus laghduithe astaíochtaí a bhaint amach ina fhoirgnimh, 
saoráidí, feidhmeanna agus seirbhísí féin, agus ag an am céanna 
ag imirt tionchair ar ghníomhaíocht ar son na haeráide sa phobal 
i gcoitinne. Tagann sé seo ó Phlean Corparáideach na Comhairle, 
a bhfuil ‘An Aeráid i dTús Báire’ mar chroíluach ann - ‘Cuir an aeráid 
i dtús áite agus tú i mbun cinnteoireachta’.

Tá an Chomhairle tiomanta do mhonatóireacht agus tuairisciú 
bliantúil ar an bPlean Gníomhaithe in aghaidh an Athraithe Aeráide. 
Tá 144 gníomhaíocht sa phlean san iomlán, thar na cúig théama seo 
a leanas: Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Seasmhacht in aghaidh 
Tuilte, Réitigh bunaithe ar an Dúlra, agus Bainistíocht Acmhainní. 
Tá an rannpháirtíocht leanúnach le saoránaigh agus páirtithe ag 
croílár an Phlean Gníomhaithe in aghaidh an Athraithe Aeráide, 
agus ár gContae mar ‘phobal’ ag iarraidh go mór cur leis an sprioc 
choiteann náisiúnta ar son na haeráide, mar a leagtar amach i bPlean 
Gníomhaíocht Náisiúnta ar son na hAeráide 2021 de chuid an Rialtais 
– ‘Ár dTodhchaí a Dhaingniú’ (Securing our Future).

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
D'fhoilsigh an Chomhairle an dara Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun 
Cinn maidir le Plean Gníomhaíochta in aghaidh an Athraithe Aeráide 
2019-2024 atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle. 

Chuir dlr tús leis an gcéad Sheachtain Ghníomhaíochta ar son na 
hAeráide Bhaile Átha Cliath i 2021 agus rinne dlr seo a sholáthar 
ón 13ú go dtí an 19ú de mhí Mheán Fómhair 2021. Bhí breis agus 
seachtó a cúig (75) imeacht ann, ar líne agus duine le duine le linn 
na seachtaine, lena n-áirítear seimineáir ghréasáin, ceardlanna, 
cuairteanna láithreáin, turais rothaíochta agus siúil. Beartaíodh 
imeachtaí Sheachtain Ghníomhaíochta ar son na hAeráide Bhaile Átha 
Cliath chun an soláthar comhordaithe de Phleananna Gníomhaíochta 
ar son na hAeráide de chuid na cheithre údarás áitiúla Bhaile Átha 
Cliath a léiriú, i gcomhpháirt le réimse páirtithe.

Bhí dlr freisin, faoi stiúir Chumann na mBainisteoirí Contae agus 
Cathrach (CCMA), ina chomhúdar ar ‘Developing Decarbonising 
Zones in Ireland - A Briefing Paper for the Local Authority Sector’. 
Ina dhiaidh sin, chuir an Chomhairle páipéar seasaimh ar chrios 
dícharbónaithe faoi bhráid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta dar teideal ‘Decarbonising Zone Position Paper’ 
ina leagtar amach roinnt ceantar suime ar mhaithe le criosanna 
dícharbónaithe ar fud an Chontae. 

Cé go bhfuil féidearthachtaí i roinnt láithreán sa Chontae, meastar 
go mbeidh an-tairbhe ar fad ann, i gcrios ar bith a roghnófar mar 
chrios dícharbónaithe, agus an Chomhairle ag léiriú ceannasaíocht 
leanúnach agus ag obair i gcomhpháirt le páirtithe áitiúla 
lena n-áirítear grúpaí gnó, cónaitheoirí, forbróirí agus pobail. 
Tá an Chomhairle faoi láthair sna céimeanna deiridh de Chrios 
Dícharbónaithe a roghnú sa Chontae, agus bogfar an próiseas seo 
ar aghaidh chuig an gcéim Plean Feidhmithe i 2022. 

Tá an Chomhairle páirteach fós sa chlár ‘Pobail Fuinnimh Inmharthana’ 
de chuid Údaráis Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI). 
Tá comhpháirtíocht déanta ag dlr le Gníomhaíocht na Seanchille 
ar son Domhan Glas (Shankill Action for a Green Earth) agus 
Pobail Fuinnimh Inmharthana Bheallairmín (Belarmine Sustainable 
Energy Communities) le maoiniú idirlinne a chur ar fáil chun tacú le 
Máístirphleananna Fuinnimh (EMP) a ullmhú do na ceantair. Beidh 
Clár Deiseanna ann sna Máistirphleananna agus iad críochnaithe, is 
é sin réimse tionscadal a dtiocfadh le Pobail Fuinnimh Inmharthana 
forbairt a dhéanamh orthu as seo amach.

Tá na ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath tiomanta don chaighdeán 
aeir a chosaint agus a fheabhsú thar réigiúin Bhaile Átha Cliath. Mar 
gheall gur sáraíodh luach teorann an AE maidir le dé-oscaíde nítrigine 
i réigiún Bhaile Átha Cliath i 2019, bhí gá ann le Plean Réigiún Bhaile 
Átha Cliath um Chaighdeán Aeir 2021 a ullmhú. Tar éis comhairliúchán 
poiblí, cuireadh an Plean deiridh faoi bhráid na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil, an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
agus Coimisinéir AE le haghaidh formheasa deiridh.

Is comhpháirtí í an Chomhairle i roinnt tionscadal arna maoiniú ag an 
Eoraip maidir le Fuinneamh agus Foirgnimh le comhpháirtithe eile ó Bhaile 
Átha Cliath, ó gach cearn d'Éirinn agus ar leibhéal na hEorpa freisin. Is 
comhpháirtí í dlr sa tionscadal DeliverEE arna maoiniú ag Horizon AE 2020, 
i dteannta le réimse páirtithe lena n-áirítear Codema - Gníomhaireacht 
Fuinnimh Bhaile Átha Cliath agus na trí údarás eile de chuid Bhaile Átha 
Cliath. Tacóidh an tionscadal seo le hathfheistiú réimse saoráidí de chuid 
na Comhairle amhail Ionaid Fhóillíochta, stáisiúin dóiteáin, amharclanna, 
leabharlanna, oifigí, foirgnimh phobail agus láithreáin chóireála líonta 
talún. Cuirfear na tionscadail seo i gcrích de réir a chéile sna cheithre 
bliana atá romhainn agus táthar ag súil le go laghdófar astaíochtaí carbóin 
i mBaile Átha Cliath mar gheall orthu faoi bheagnach 4,000 tonna.

Taisteal Gníomhach
Bunaíodh Rannóg Thaisteal Gníomhach dlr i 2021. Díríonn an 
fhoireann thiomanta seo ar bhonneagar siúil agus rothaíochta 
sábháilte agus mealltach a sholáthar. Tá fócas ag an Rannóg seo, ní 
hamháin ar thionscadail chaipitil a sholáthar e.g. Taisteal Gníomhach 
Scoile, ach ar ghné níos forleithne de thaisteal gníomhach a chur 
chun cinn freisin e.g. suirbhéanna scoile

Cuireann na scéimeanna seo neart buntáistí ar fáil don saoránach 
maidir le sábháilteacht, gníomhaíocht ar son na haeráide, an 
comhshaol, sláinte agus airgeadas chomh maith le caighdeán 
na beatha a fheabhsú.
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Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Cuireadh Rannóg Taistil Ghníomhaigh ar bun laistigh den Roinn 

Bonneagair agus Athrú Aeráide

• Rinneadh foireann a earcú don rannóg 

Cuireadh na tionscadail a leanas i gcrích:

• Sráideanna an tSamhraidh: Dún Laoghaire agus Cábán an tSíle 

• Saoráidí rothaíochta cosanta Ascaill na Cille 

• Baineadh geataí aonfhir agus bacainní céimnithe anuas

Cuireadh tús le tógáil ar na Bealaí Taistil Ghníomhaigh Scoile seo: 

• Farraige go Sléibhte

• Páirc go Páirc

• Sléibhte go dtí na Ráillí

Cuireadh na tionscadail seo ar aghaidh chuig an gcéim 
comhairliúcháin:

• Sráideanna Sábháilte agus Ciúine: Páirc Dhroim Máirtín

Cuireadh na tionscadail seo ar aghaidh chuig an gcéim 
réamhdhearaidh

• Dún Laoghaire Lárnach

• Nascóir DLR (DLR Connector) 

• Bealach rothaíochta Ghráínseach an Déin 

• Bealaí Bhaile na Lobhar 

• Bóthar Theach Naithí go N11

• Ascaill Bhaile an Róistigh 

• Bóthar Ghleann na gCaorach Uachtar 

Éachtaí eile:

• Críochnaíodh tuarascáil eatraimh Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath ar bhearta Covid-19 (Bealach Soghluaiseachta Cósta 
agus na Carraige Duibhe)
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Roinn na Seirbhísí Dlí
I 2021, thacaigh an Roinn Seirbhísí Dlí leis an bhFeidhmeannas chun seirbhísí a sholáthar 
de réir a ráitis mhisin 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

• Covid-19 – Tacaíocht Dlí agus Rialachais

• 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 

• Athbhreithniú breithiúnach ar chinntí riaracháin

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

• Conarthaí tráchtála 

• Forfheidhmiú rialála – pleanáil agus forfheidhmiú bruscair

• Dlíthíocht Shibhialta 

• Aisghabháil rátaí agus bailiú fiach 

• Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise 

• Rialachas Corparáideach 

Cosaint Sonraí
D'oibrigh Gníomhaire Dlí na Comhairle, sa cháil atá aige mar Oifigeach 
Cosanta Sonraí i dteannta le baill den fhoireann seirbhísí dlí leis an 
Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha chun Clár Comhlíonta Sonraí na 
Comhairle 2021 a chur i bhfeidhm. 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. Bhí na nithe 
seo a leanas ina measc:

• Ráitis phríobháideachta do gach Roinn laistigh den Chomhairle 
a thabhairt chun críche

• Comhlíonadh a bhrú leis an gceanglas ar Ranna na Comhairle 
chun Comhaontuithe Próiseála Sonraí agus Comhaontuithe 
Comhroinnte Sonraí a dhéanamh

• A mhéid a dhéantar sonraí pearsanta a bhailiú trí fhoirmeacha 
agus ardáin éagsúla na Comhairle a shainaithint

• A mhéid a dhéantar agus cá háit a ndéantar sonraí pearsanta den 
chatagóir speisialta a phróiseáil ag an gComhairle

I dteannta leis an méid sin roimhe seo, bhainistigh an tOifigeach 
Cosanta Sonraí agus a fhoireann sáruithe sonraí pearsanta chomh 
maith le gearáin a fuair an tOifigeach Cosanta Sonraí.
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Seirbhísí 
Bardasacha



310

2590

+

147

45

56% 

SOLÁTHRAÍODH 230

SPÁS PÁIRCEÁLA ROTHAR 340 
do 26 SCOIL

24 SCOIL
1,198 MAC LÉINN

d'idirbhearta
íocaíochta páirceála

Úsáidtear íocaíocht gan 
airgead tirim le haghaidh

Rinneadh Seirbhís na Maor Scoile 
a sholáthar le 73 maor 

lánaimseartha agus
13 maor cúltaca

Fuarthas réidh le suiteáladh

rothar faoin Nós Imeachta
Maidir Le Rothair Thréigthe
a tháinig i bhfeidhm i 2021

Rinneadh Deisiúchán
suntasach Draenála 
agus deisiúchán
ar Shilteáin ag
19 suíomh

Rinneadh domhainghlantóireacht
i 5 bhaile/shráidbhaile

Baineadh úsáid as scáileáin
dhigiteacha ag 3 láthair shnámha
chun eolas faoin Uisce Snámha
a roinnt

Coinníodh an stádas Brataí Goirme
ag Rinn na Mara agus ag Cill

Iníon Léinín

Rinneadh thart ar
66,893 bailiúchán
sráide de bhoscaí

bruscair

Ceannaíodh thart
ar 90 Bosca Boilg Móra

Rinneadh cothabháil ar 
23,700 solas agus rinne
an Rannóg Soilsithe
Poiblí 3,146 lóchrann
LED a shuiteáil 

Clár Athdhromchlaithe Bóthair,
Móroibreacha (An Clár ‘Bóithre’)
– rinneadh fad bóthair thart ar

long cuairt ar Dhún 
Laoghaire i 2021; an líon
is airde ó imeacht HSS

Thug

Chabhraigh leis an DTTAS le 
clár Oiliúna ‘Cycle Right’ a 

sholáthar do

Cuireadh 7 luchtóir d'fheithiclí
leictreacha isteach, lena
n-áirítear luchtóir ar leith d’úsáideoirí
cairr atá faoi mhíchumas

spás páirceála sa
ríocht phoiblí i

9.4KM  4KM  

Clár Athdhromchlaithe Bóthair,
Mionoibreacha (An Clár ‘Paisteála’)

– rinneadh fad bóthair thart ar

An Clár um Bealaí Rothaíochta
a Chothabháil

– rinneadh thart ar

24,052
a atógail/athdhromhchlú méadar cearnach a atógáil/athdhromhchlú

de bhealach rothaíochta
a athdhromhchlú

Próiseáladh agus eisíodh

Ceadúnas Oscailte Bóithre.

SEASTÁN SCÚTAIR
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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; Cosaint an Chósta; Clós Flít/Innealra agus Cuan Dhún Laoghaire.

Seirbhísí Uisce
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). Cuireadh tús leis an gcéad thionscadal 
i 2019, Is é sin an Scéim um Fhaoiseamh Tuile Shruthán Ghráinseach 
an Déin (FRS); is é seo an chéad chuid de Scéim Bhaile Uí Lachnáin.

Tá Scéim um Fhaoiseamh Tuile Shruthán Ghráinseach an Déin (FRS) 
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 2022.

Cuireadh tús leis an dara cuid de Scéim Bhaile Uí Lachnáin, an 
Scéim um Fhaoiseamh Tuile na nAibhneacha Carraig Mhaighin/
Seangánach i 2020. Reáchtáladh lá rannpháirtíochta an phobail 
(go fíorúil) agus tugadh faoi bhailiú sonraí. Áiríodh leis sin suirbhéanna 
topagrafaíochta, suirbhé ar an mbáisteach agus tomhas an tsreafa 
agus suirbhéanna forleathan comhshaoil. Forbraíodh samhail na 

habhann. Táthar ag tabhairt faoin gcéad iniúchadh láithreáin faoi 
láthair. Cuirfear roghanna atá ag teacht chun cinn os comhair an 
phobail i ráithe 3 2022.

Cuireadh tús le tionscadal mapála tuilte maidir le purláin Bhaile 
na Manach agus Sráid an tSrutháin i 2021 agus bailiú sonraí 
agus obair suirbhéireachta ag dul ar aghaidh. Tá an tionscadal 
maoinithe go páirteach ag sásra maoiniúcháin Mionoibreacha OPW 
(Oifig na nOibreacha Poiblí). Déanann an fhoireann monatóireacht 
ar tionscadal eile Céim 3 FRS na Dothra. Cé go bhfuil an tionscadal 
á bhainistiú ag DCC, tá an Dothra mar theorainn le Dún Laoghaire – 
Ráth an Dúin agus tá tábhacht ag baint lenár gcuid ionchuir.

Déanann an Rannóg bainistíocht tionscadail ar thionscadail um 
fhaoiseamh tuile níos lú agus níos áitiúla le maoinithe DLR nó le 
maoiniú Mhionoibreacha OPW má tá sé ar fáil. Tá leathadh amach 
ceamaraí scáileáin ar dhobharcheantair phríomhaibhneacha ag dul 
ar aghaidh. Cuireann na ceamaraí seo faisnéis thábhachtach ar fáil le 
linn imeachtaí stoirme nuair a bhíonn sé deacair nó baolach d'fhoirne 
Oibríochta rochtain a fháil ar na ceantair.

Osclaíodh Córas Stórála Thuile Pháirc Chill Bheagóige
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Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Críochnaíodh an Tionscadal Stórála Tuile Pháirc Chill Bheagóige.

• Bainistíocht tionscadail leanúnach ar Scéim Bhaile Uí 
Lachnáin ECFRAM.

• Cuireadh tús le tionscadal mapála tuilte maidir le purláin Bhaile 
na Manach/Sráid an tSrutháin

• leathadh amach leanúnach de na ceamaraí scáileáin 

Rialú Truaillithe Uisce 
Thosaigh an Tionscadal ‘Saol Abhainn Bhaile Átha Cliath’ arna 
mhaoiniú ag an AE (i gcomhpháirtíocht le SDCC) i nDobharcheantar 
Charraig Mhaighin i 2021. Is é aidhm an tionscadail ná an bealach 
is éifeachtaí chun naisc contráilte baile a bhaint ó réadmhaoine 
i gceantair uirbeacha a léiriú. Rinneadh measúnú ar 808 réadmhaoin 
ó mhí na Bealtaine go dtí mí na Nollaig 2021. Rinneadh naisc 
chontráilte ar 89 de na réadmhaoin seo agus bhí 56 dóibh siúd 
deisithe faoi dheireadh na bliana. Cuireadh córas nua DWWT in ionad 
dabhach séarachais seanbhunaithe neamhchomhlíontach a theip 
air leis na Critéir Iniúchta Náisiúnta DWWTS a bhaint amach. Déantar 
na haibhneacha ar fad sa Chontae a shampláil ar bhonn ráithiúil nó 
débhliantúil. Glacadh na samplaí uile gur gá leis an gCreat-Treoir Uisce 
agus cuireadh iad chuig Saotharlann GCC i gCluain Sceach.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• rinneadh measúnú ar 808 réadmhaoin le haghaidh nasc 

contráilte. Aimsíodh 89 nasc contráilte agus deisíodh 56 acu.

• Tá 18 láithreán tógála ceadúnaithe anois i leith sceitheadh 
eisilteach trádála uisce faoi Alt 4 den Acht um Thruailliú Uisce.

Seirbhísí Uisce – Comhaontú Seirbhíse 
(SLA) le Uisce Éireann
Déanann an Rannóg Seirbhísí Uisce bainistíocht agus cothabháil ar 
na córais uisce poiblí agus draenála bréantais sa chontae faoi réir an 
Chomhaontaithe Seirbhíse le hUisce Éireann agus i gcomhréir 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 forbairt 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: 

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

• Bainistíocht an chórais soilse tráchta (SCATS) 

• Soláthar na Comharthaíochta & na Líneála Reachtúla 

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

• Soláthar tionscnaimh ghluaiseachta inbhuanaithe agus taistil 
ghníomhaigh 

Aonach Siamsaíochta ag Cuan Dhún Laoghaire
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Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
Cuireadh na rudaí seo a leanas ar fáil faoi mhaoiniú Údaráis Náisiúnta 
Iompair de €34m i réimse beartais Iompair Inbhuanaithe maidir le 
Rothaíocht agus Siúil a sholáthar:

• Críochnaíodh an tógáil ar fad de 2 scéim rothaíochta – Bóthar 
Ceangail Dhroim Mártain agus Stigh Lorgan ag Bóthar Stigh 
Lorgan (Rochtain ó N11 – COBÁC

• 1 Críochnaíodh an Glasbhealach Rothaíochta ag Coill na Craobhaí 
agus Nasc Belmont 

• 3 scéim chosanta rothaíochta críochnaithe – Bóthar Bhaile Sheáin/ 
Céide an Draighin/Ascaill Pháirc an Bhaile Nua gar don N11 

• Rinne an Cathaoirleach Lettie McCarthy an oscailt oifigiúil ar 
Bhealach Rothaíochta Áth an Ghainimh

• Bhí Seachtain Náisiúnta na Rothar ar siúl ón 20 go dtí an 27 Meán 
Fómhair 2021

• Cuireadh 3.0km de rianta rothaíochta i gcrích agus suiteáladh 
1.6km de chosaint rothaíochta

• Cuireadh 310 spás páirceála rothar in áiteanna poiblí agus cuireadh 
230 spás páirceála rothar agus 340 seastán scútair ar fáil do 26 scoil

• Soláthraíodh Oiliúint Rothaíochta do 1,198 mac léinn san iomlán 
i 24 scoil

• Cuireadh tús le nós imeachta maidir le rothair thréigthe agus 
fuarthas réidh le 45 rothar

• Cuireadh feabhsúcháin do choisithe i gcrích ag 12 acomhal agus 
suiteáladh trasrian síogach ag 12 suíomh agus trasrian túcánach 
ag 2 shuíomh

An Rannóg Rialaithe Páirceála Íoctha
Feidhmíonn an Chomhairle Scéim Páirceála Íoctha ar roinnt bhóithre/i 
roinnt charrchlós poiblí laistigh dá ceantar riaracháin agus i gceantar 
an Chuain. Oibrítear an scéim faoi Fhodhlíthe na Comhairle um Rialú 
Páirceála 2020.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Úsáideadh íocaíocht gan airgead tirim le haghaidh 

56% d'idirbhearta íocaíochta

• Tugadh isteach an chéad Scéim Páirceála Íoctha gan airgead tirim 
i bPlásóg na Fuinseoige, Dún Droma

• Seoladh an chéad Bhá Luchtaithe Leictreonaigh do Dhaoine faoi 
Mhíchumas in Áth an Ghainimh i gcomhpháirt le Grúpa Stiúrtha 
Míchumais na Comhairle

• Páirceáil ag Cuan Dhún Laoghaire faoi shainchúram na Rannóga 
um Rialú Páirceála Íoctha

Barr ornáideach ardáin banna ceoil ar an gCé Thoir
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Bainistíocht Flít 
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 Ghníomhú Aeráide. 

Bhí 2021 mar bhliain forbartha don aonad Flít i dtaca le córas prótacal 
agus nósanna imeachta níos téagartha a bhunú agus a oiriúnú 
d'fhonn dul chun cinn a dhéanamh i dtreo spriocanna an Phlean 
um Ghníomhú Aeráide 2030 uaillmhianaigh. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Clár Sócmhainní agus Clár Athnuachana Flít go dtí 2030 a bhunú. 

Sa chéad leagan den doiciméad, leagtar amach teorainneacha 
agus blianta le haghaidh gach feithicil a athsholáthar dlr, ag 
déanamh meastachán buiséid agus fócas ar spriocanna astaíochtaí.

• Cuireadh córas nua GPS i bhfeidhm via soláthraí seirbhíse 
nuacheaptha

• Rinneadh cruth nua a chur ar an mbunachar sonraí den 
doiciméadúchán Flít agus é a oiriúnú ar mhaithe le hathrú éasca 
chuig DOCS dlr.

• IS 50001. Cruthaíodh nósanna imeachta maidir le héifeachtúlacht 
fuinnimh a chomhaireamh, a bhainistiú agus a fheabhsú

• 5 fheithicil leictreach nua ceannaithe

Cuan Dhún Laoghaire 
Tá 13 ball 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 feistiú scóipe. Chomh 
maith leis sin, tá foireann an Chuain freagrach as Carrchlóis an 
Chuain a bhainistiú, bainistiú agus cothabháil Réadmhaoine an 
Chuain, a 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Cuireadh an Plean Eacnamaíoch do thodhchaí Chuan Dhún 

Laoghaire i gcrích

• Críochnaíodh suirbhé iomlán ar bhail an Ché Thiar

• Críochnaíodh deisiúcháin na nGardaí do Bheart 4

• Soilsithe LED nua suiteáilte sa dá theach solais

• Pontún poiblí nua suiteáilte ag an gCé Thiar

• pointí soláthair cumhachta agus uisce suiteáilte don 
chabhlach iascaigh

• Críochnaíodh feabhsuithe ar an Ríocht Phoiblí thart ar an 
Teirminéal Farantóireachta

Cothabháil Bóithre 
Déanann an Rannóg Cothabhála Bóithre cothabháil ar líonra thart 
ar 827 km de bhóithre chomh maith le thart ar 1,400 km de chosáin. 
Déanann an Rannóg 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. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Fuarthas €3.5m i maoiniú Údaráis Náisiúnta Iompair ar mhaithe le 

réimse de Scéimeanna maidir le Taisteal Gníomhach chun cur le 
scéimeanna Bóithre, Cosán, Bealaí Rothaíochta agus Feabhsúcháin 
Rochtana

• Faoi stiúir na Rannóige, cuireadh oibreacha cothabhála, feabhsúcháin 
rochtana agus feabhsúcháin na ríochta poiblí a bhí ríthábhachtach 
i gcrích faoi scéim Feabhsúcháin Thrá Chill Iníon Léinín

• Clár Athdhromchlaithe Bóthair, Móroibreacha (An Clár ‘Bóithre’) – 
rinneadh fad bóthair thart ar 9.4km a atógail/athdhromhchlú 

• Clár Athdhromchlaithe Bóthair, Mionoibreacha (An Clár ‘Paisteála’) 
– rinneadh fad bóthair thart ar 24,052 méadar cearnach a atógail/
athdhromhchlú 

• An Clár um Bealaí Rothaíochta a Chothabháil - rinneadh thart 
ar 4km de bhealach rothaíochta a athdhromhchlú. 

• Rinneadh Deisiúchán suntasach Draenála agus deisiúchán 
ar Shilteáin ag 19 suíomh.

• Rinneadh uasghrádú ar chosáin agus athdhromhchlú fairsing 
i 2 shuíomh de chuid Fóraim Bainistíochta Eastáit. 

• Cuireadh feabhsúcháin rochtana i gcrích ag 3 shuíomh. 

Rialú Bóithre 
Tá an tAonad Rialaithe Bóithre freagrach as oibreacha bóthair a rialú 
agus a bhainistiú ar fud an chontae. Chomh maith leis sin, próiseálann 
an tAonad iarratais ar Cheadúnais Dromchla, lena n-áirítear ceadúnais 
do chlársconsaí, scafalra, scipeanna bruscair agus ceadúnais d'ualaigh 
neamhghnácha, agus cuireann an tAonad an clár oibreacha 
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deisiúcháin athchóirithe buan i bhfeidhm ar son Uisce Éireann/
Seirbhísí Uisce mar a aontaíodh faoi gComhaontú Seirbhíse reatha. 

Déanann an tAonad oibreacha athchóirithe at bhóithre agus ar 
chosáin atá imithe in olcas go díreach de bharr úsáide nó athchóirithe 
forbraíochta trí mhuirir ‘tionchair fhadtéarmaigh’ a bhailiú ó cheadúnais 
oscailte bóithre. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Próiseáladh agus eisíodh 2,590 Ceadúnas Oscailte Bóithre. 

• Próiseáladh agus eisíodh 77 Ceadúnas Dromchla agus Cláir Fógraí. 

• Cuireadh i gcrích 1,361 athchóiriú dromchlaí bóthair buan ar son 
Uisce Éireann 

• Cuireadh oibreacha athdhromchlaithe i gcrích ag Cúirt na 
Mairnéalach agus ag an mbóithrín a nascann Ardán Haigh le 
Bóthar Adelaide 

• Cuireadh oibreacha athchóirithe i gcrích ar Chearnóg Proby Theas, 
An Charraig Dhubh. 

• Cuireadh athchóiriú dromchlaí bóthair agus oibreacha bainteacha 
ag Overend Avenue, Droim Máirtín agus Bailtíní Sydenham, 
Dún Droma

• Cuireadh oibreacha deisiúcháin paisteála i gcrích ag Bóthar Chill 
Ghobáin, Bóthar Áth an Ghainimh agus Bóthar Áth na Sceire.

Soilsiú Poiblí 
Déanann an Rannóg Soilsithe Phoiblí 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 23,700 solas sa chontae a ndéanann an Rannóg Soilsithe 
Phoiblí cothabháil orthu. 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. Is é is aidhm leis an gclár ná an 
laghdú 51% ar an bhfuinneamh do shoilsiú poiblí a chomhlíonadh 
agus laghdú 50% ar charbón faoi dheireadh 2030. Tá Soilsiú Poiblí 
Dhún Laoghaire-Rath an Dúin ag obair chun Luchtú d'fheithiclí 
leictreacha a chur isteach ag réimse suíomhanna ar fud an chontae. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Leanadh ar aghaidh le cothabháil d'ardchaighdeán a sholáthar in 

ainneoin srianta a bhain le Covid-19 

• Cuireadh 3,146 lóchrann LED isteach 

• Cuireadh 7 luchtóir d'fheithiclí leictreacha isteach, lena n-áirítear 
luchtóir ar leith d'úsáideoirí cairr atá faoi mhíchumas

• Rinneadh Athchur/Uasghrádú ar cholúin soilsithe oidhreachta i 
Sráidbhaile Dheilginse

Glantachán agus Tránna 
Soláthraíonn an Rannóg Glantacháin agus Tránna seirbhísí atá dírithe 
ar ghlanadh bóithre agus láithreacha poiblí agus cothabháil tránna 
agus cuanta. 

Cuireann an rannóg réimse leathan seirbhísí ar fáil, lena n-áirítear: 

• Bóithre, cosáin, lánaí agus raonta rothar a ghlanadh

• Bainistiú na seirbhíse araidí sráide 

• Cothabháil ar 22,000 silteán

• Seirbhís freagartha éigeandála ar thuilte a sholáthar 

• Dumpáil agus bruscar a ghlanadh 

• 2 ionad athchúrsála agus bainc bhuidéal ar fud na tíre a bhainistiú 

• Srianadh fiailí 

• Bainistiú tránna, cuanta agus láithreacha snámha, lena n-áirítear 
seirbhís Gharda Tarrthála

• Monatóireacht agus Tuairisciú a dhéanamh ar Cháilíocht an Uisce 
Snámha 

• Leithris phoiblí a bhainistiú 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Rinneadh domhainghlantóireacht i 5 bhaile/shráidbhaile

• Soláthraíodh Tionscadail Glanta N11 agus Bóthar Ceangail Wyattville

• Cuireadh leithris shealadacha isteach i rith mhíonna an tsamhraidh 
i nDún Droma, An Charraig Dhubh, Deilginis, Baile Nua Mhic 
Gabhann agus Ascaill Chuas an Ghainimh Thoir

• Baineadh úsáid as scáileáin dhigiteacha ag 3 láthair shnámha chun 
eolas faoin Uisce Snámha a roinnt

• Cuireadh tionscadal trialach do bhaoi tarrthála i gcrích go rathúil 

• Ceannaíodh 2 leoraí bruscair úra 

• Gortghlanadh séasúrach go forleathan

• Bainistíocht rathúil de shéasúr dúshlánach snámha

• Coinníodh an stádas Brataí Goirme ag Rinn na Mara agus ag Cill 
Iníon Léinín

• Rinneadh thart ar 66,893 bailiúchán sráide de bhoscaí bruscair 

• Ceannaíodh thart ar 90 Bosca Boilg Mhóra 

• Tugadh tacaíocht d'os cionn 659 glantachán deonacha. 

Cosaint an Chósta 
Tá monatóireacht á dhéanamh ag an gComhairle ar an gcreimeadh 
cósta ag príomhshuíomhanna feadh an chósta, suíomhanna a bhfuil 
baol láidir creimthe ag baint leo de bharr na geolaíochta nó cineál na 
hithreach atá ann. Tá na príomhshuíomhanna sin le fáil taobh ó dheas 
de thrá Chill Iníon Léinín ag druidim le deireadh theorann Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin gar de Bhré. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021 
• Tá tionscadal leanúnach ann ag leasúchán Líonadh Talún Seanbhré 

ag Sruthán na Coille. 

• Rinneadh monatóireacht leanúnach ar an méid creimthe a bhí 
ag tarlú ag príomhshuíomhanna ar feadh imeallbhord Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin.

• Cuireadh geata bordála rochtana sealadach isteach ag Cuan na 
Coille Móire fad is atá dearadh agus pleanáil mhionsonraithe 
á ndéanamh maidir le togra deisithe armúir carraige

• Rinneadh dearadh agus tugadh an conradh maidir le leasúchán 
rochtana Bhóthar Uí Chuinn le cur i gcrích i 2022
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Pleanáil 
Tháinig méadú ar ioncam agus ualach oibre na Ranna Pleanála agus bhí sé buacach i rith 
2021. Léirítear seo sa mhéadú 30% ar iarratais phleanála agus an méadú 37% i dtáillí Rialaithe 
Tógála. Léirítear an athléimneacht san earnáil thar gach gné de fhreagrachtaí reachtacha na 
Ranna Pleanála. 

Beidh roinnt dúshlán ag an údarás Pleanála le sárú i 2022, an Plean Forbartha Contae 
a chríochnú, roinnt athruithe sa reachtaíocht a chur i gcrích agus ualach oibre atá ag méadú 
a bhainistiú laistigh de thimpeallacht oibre atá ag éirí níos casta. Beifear ag dul i ngleic leis seo 
agus ag an am céanna seirbhís phleanála ar éileamh a choinneáil in áit, seirbhís atá solúbtha 
go leor le freastal ar éilimh éagsúla a bhaineann le gach gné, ó Phleanáil chun Tosaigh go 
Glacadh ar Láimh. 

Pleanáil Chun Cinn
Bhí méadú 56% ar aighneachtaí i bpróiseas Dhréachtphlean Forbartha 
an Chontae (CDP) i gcomparáid le Dréachtphlean Forbartha Chontae 
2016. Chomh maith le haighneachtaí ón bpobal, bhí rannpháirtíocht 
fhorleathan, ghníomhach, mhionsonraithe ann le comhaltaí tofa chun 
a bhfís don chontae sna 6 bliana atá romhainn a léiriú sa phlean úr. 
Meastar go leanfaidh an próiseas pleanála i ráithe 2, 2022, de réir na 
n-amlínte atá ann faoi láthair.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Cuireadh comhairliúchán i gcrích ar an nDréachtphlean 

Forbartha Chontae 2022 – 2028 lena n-áirítear léiriú fíorúil den 
Dréachtphlean Forbartha Contae.

• Rinneadh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh a ullmhú ar na 
haighneachtaí a fuarthas ar an Dréachtphlean.

• Rinne na comhaltaí an Dréachtphlean agus Tuarascáil an 
Phríomhfheidhmeannaigh a mheas

• Rinne na comhaltaí an Dréachtphlean a leasú ag cruinnithe na 
Comhairle i mí Dheireadh Fómhair 2021

• Cuireadh deireadh leis an gcéim dréachtchomhairliúcháin den 
phróiseas le 7 gcruinniú maidir leis an bplean Forbartha Contae 
a bhí ann go luath i mí Dheireadh Fómhair 2021

• Bhí comhairliúchán poiblí maidir le Leasuithe Ábhartha ann i rith 
mhí na Samhna go mí na Nollag 2021 (cuireadh deireadh leis i mí 
Eanáir 2022)

Bainistíocht Forbartha
Leis an méadú 30% a tháinig ar iarratais phleanála i 2021, tháinig 
méadú freisin ar an obair i ngach réimse a bhaineann leis an 
bpróiseas. Chomh maith leis na hiarratais ní ba líonmhaire, d'éirigh 
na hiarratais níos casta freisin, rud a léirítear sa mhéadú 40% ar tháillí 
iarratais i gcomparáid le 30% ar líon na n-iarratas. Chuathas i ngleic 
leis an ualach oibre seo agus bhí roinnt athruithe reachtacha ann 
a chruthaigh áiteanna sa chóras ina raibh brú ar leith ar an rannóg 
maidir leis an ualach oibre, amhail an reachtaíocht spriocdháta 
Mórfhorbairtí Cónaitheacha (LRD) agus Comhlíonta. 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Fuarthas 1873 iarratas pleanála 

• Fuarthas 3921 aighneacht ar iarratais

• Rinneadh 27 iarratas SHD céim 3 don Bhord Pleanála sa réimse 
riaracháin

• Rinneadh 22 iarratas Réamhphleanála SHD céim 2 don Bhord 
Pleanála sa réimse riaracháin ar thug an tÚdarás Pleanála 
tuarascálacha orthu

• Rinneadh 18 iarratas Réamhphleanála céim 1 don Údarás Pleanála 

• Bhí 174 Seisiún chomhairliúcháin réamh-phleanála ann 

• Rinne an tÚdarás Pleanála cinneadh ar 342 Comhlíonadh Pleanála

• Dúnadh 429 comhad forfheidhmithe 
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Bainistíocht Talún Ghníomhach
Baineann an Rannóg um Bainistíocht Talún Ghníomhach úsáid 
as 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. I 2021 bhí an tríú leibhéal ab airde d'aonaid 
chónaithe ar cuireadh tús leo sa tír ag DLR, de réir figiúirí na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• 121 láithreán (le 10 n-aonad nó níos mó) agus Cead Pleanála le 

haghaidh 15,831 teach. 

• Cuireadh tús le foirgníocht ar 60 de na láithreáin seo a sholáthróidh 
5,543 teach nuair a bheidh siad críochnaithe. 

• Níor cuireadh tús fós leis na 10,288 teach eile. 

• Ina theannta sin, tá 6,137 teach laistigh den Phróiseas Pleanála

Rialú Foirgníochta 
Is é an sprioc atá ag Rialú Foirgníochta ná cultúr comhlíontachta 
maidir le Rialacháin Fhoirgníochta a chur chun cinn trí fheidhmeanna 
reachtúla éagsúla a chomhlíonadh agus rannpháirtíocht ghníomhach 
trí phróiseas iniúchta a bhfuil measúnú riosca déanta air. Ba bhliain 
bhuacach í 2021 don rannóg Rialála Foirgníochta, le méaduithe i líon 
na n-iarratas agus ioncam. Bhí sé seo le feiceáil go háirithe maidir 
le hiarratais ar Dheimhniúcháin Sábháilteachta ó Dhóiteáin (FSC) 
(ardú 62% ar 2020) agus i bhFógraí Tosaithe (ardú 30% ar 2020). 
Chomh maith le reachtaíocht Rialála Foirgníochta comhordaíonn 

Grianghraf de Pháirc na Meala le Imageworks Photography ar son Cosgrave Group 

Buaiteoir Chomórtas Ealaíne an Phlean Forbartha – Gníomhú in aghaidh an 
Athraithe Aeráide
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an rannóg seo an Próiseas Glacadh ar Láimh agus Fáltas Banna, 
bhí 32 iarratas á bpróiseáil ag deireadh na bliana 2021.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Deimhniúcháin Sábháilteachta ó Dhóiteáin faighte - 277

• Deimhniúcháin Sábháilteachta ó Dhóiteáin eisithe - 183

• Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas faighte - 141

• Eisíodh Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas- 144

• Fógraí Tosaithe faighte - 728

• Fógraí Tosaithe bailíochtaithe - 726

• Comhlíonadh ar Theastais Chríochnaithe faighte - 236

• Comhlíonadh ar Theastais Chríochnaithe bailíochtaithe - 214

• Bheadh iniúchadh láithreáin amháin ar a laghad le fáil ag 63% 
de na Fógraí tosaithe a cuireadh isteach

• 32 iarratas á bpróiseáil ag deireadh na bliana 2021 maidir 
le Glacadh ar Láimh agus Fáltas Banna

Feabhsuithe ar na Seirbhísí Roinne
D'fhonn freastal ar athruithe reachtacha agus feabhsuithe seirbhíse, 
rinneadh próisis nua a dhearadh thart ar chórais TF nua agus cinn 
a bhí ann cheana agus ar nósanna imeachta reachtacha i mbealach 
gur féidir faisnéis a ghabháil le haghaidh cinnteoireacht sa todhchaí, 
agus ag an am céanna seirbhís éifeachtach a chur ar fáil d'iarratasóirí. 
Reáchtáladh roinnt ceardlann le rannóga na Roinne Pleanála 
agus comhranna chun tacaíocht teicniúil a sholáthar thart ar ár 
gcórais agus próisis TF idir cinn nua agus cinn a bhí ann cheana. 
Athneartaíodh na dea-chleachtais agus ionchur a tugadh ó na seisiúin 
seo le feabhsuithe córais leanúnach bunaithe ar thaithí úsáideora 
agus aiseolas.

Na príomhrudaí a baineadh amach i 2021
• Seoladh modúl nua réamhphleanála ar líne 

• Ceapadh an modúl réamhphleanála ar líne chun freastal ar 
phróisis nua 

• Cuireadh próisis nua comhlíontachta i bhfeidhm chun teacht le 
hathruithe sa reachtaíocht 

• Bainistíocht a dhéanamh ar an aistriú ón bpróiseas pleanála 
SHD chuig an bpróiseas pleanála LRD

• Aistriú chuig iarratais ar líne le haghaidh Deimhniúchán 
Sábháilteachta ó Dhóiteáin tríd an gCóras Bainistíochta Rialála 
Foirgníochta (BCMS)

• Feabhsú leanúnach ar chórais bunaithe ar aiseolas úsáideora 

• Taispeántas fíorúil nuálach a úsáideadh do Dhréachtphlean 
Forbartha an Chontae 

• Athoscailt rathúil den Deasc do choinní buail isteach
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Ráiteas ar Staid Airgeadais (Clár 
Comhardaithe)amhail ar an 31 Nollaig 2021

Nótaí
2021 

€
2020 

€
Sócmhainní Seasta 1

Oibríochtúil 1,480,301,335 1,457,761,656

Infreastruchtúrach 1,771,343,791 1,767,215,873

Pobal 56,729,140 57,108,437

Neamhoibríochtúil 101,967,287 102,941,284

3,410,341,553 3,385,027,251

Obair idir Lámha agus Réamhchostais 2 39,624,137 40,913,124

Féichiúnaithe Fadtéarmacha 3 141,795,993 129,671,296

Sócmhainní Reatha
Stoc 4 980,204 943,296

Féichiúnaithe Trádála & Réamhíocaíochtaí 5 64,957,730 73,914,623

Infheistíochtaí Bainc 315,161,708 269,410,605

Airgead tirim ag an mBanc 140,482 862,284

Airgead Tirim faoi Bhealach 2,904,669 7,682,417

384,144,794 352,813,224

Dliteanais Reatha
Rótharraingt Bainc  -  - 

Creidiúnaithe & Fabhruithe 6 110,905,019 122,680,779

Léasanna Airgeadais  -  - 

110,905,019 122,680,779

Glansócmhainní / (Dliteanais) reatha 273,239,775 230,132,444

Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin)
Iasachtaí Iníoctha 7 132,840,016 140,551,310

Léasanna Airgeadais   -  -

Éarlaisí In-aisíoctha 8 43,187,981 43,071,242

Eile 52,957,753 41,186,420

228,985,750 224,808,972

Glansócmhainní / (Dliteanais) 3,636,015,707 3,560,935,144

Arna Léiriú ag

Caipitliú 9 3,410,341,553 3,385,027,251

Ioncam maidir le hObair idir Lámha 2 32,327,364 34,770,830

Cúlchiste Ioncaim Ginearálta 8,810,086 8,740,812

Cúlchiste Eile 12,033,190 12,033,190

Iarmhéideanna Eile 10 172,503,515 120,363,061

Cúlchiste Iomlán 3,636,015,708 3,560,935,144
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas 
faoin gCuntas Ioncaim & Caiteachas) 
don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2021
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 san fhormáid 
chéanna is atá i dTábla A den bhuiséad Údaráis Áitiúil a glacadh.

6,460,795

Nóta

Ollchaiteachas 
2021 

€

Ioncam 
2021 

€

Glanchaiteachas 
2021 

€

Glanchaiteachas 
2020 

€

Caiteachas de réir Rannáin

Tithíocht agus Foirgníocht 48,128,014 44,009,036 4,118,978 1,162,118

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht 28,827,040 12,917,802 15,909,238 14,237,424

Seirbhísí Uisce 12,599,660 8,426,528 4,173,132 3,675,403

Bainistíocht Forbartha 25,774,834 9,676,645 16,098,189 15,964,352

Seirbhísí Comhshaoil 32,067,389 5,844,164 26,223,225 23,432,085

Áineas & Taitneamhacht 33,449,653 5,075,552 28,374,101 27,339,752

Talmhaíocht. Oideachas, Sláinte & Leas 4,497,042 3,057,492 1,439,550 813,387

Seirbhísí Ilchineálacha 41,392,843 40,644,861 747,981 (2,200,231)

Caiteachas/Ioncam iomlán 15 226,736,474 129,652,080

Glanchostas an Rannáin le cistiú ó Rátaí agus 
Cáin Mhaoine Áitiúil

97,084,394 84,424,291

Rátaí 92,026,671 89,309,549

Cáin Mhaoine Áitiúil 18,633,673 10,743,645

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh 
an Aistriú 13,575,951 15,628,903

Aistrithe ó/(chuig) an gCúlchiste 14 (13,506,676) (15,623,331)

Barrachas/(Easnamh) Foriomlán don Bhliain 16 69,274 5,572

Cúlchiste Ginearálta amhail ar an 1 Eanáir 8,740,812 8,735,240

Cúlchiste Ginearálta amhail ar an 31 Nollaig 8,810,086 8,740,812
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Táscairí Feidhmíochta 2021
(Níor Foilsíodh iad fós)

Ábhar Táscaire Luach
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Aguisín 1  
Bainistíocht Fuinnimh agus Feasacht
Bainistíocht Fuinnimh agus Feasacht 
Bhuaigh Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin 
príomhghradam de chuid Údaráis Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann(SEAI) 2021, ‘Foireann Fuinnimh na Bliana’. Tugtar aitheantas 
leis an ngradam don uaillmhian chomhchoiteann agus don 
cheannaireacht fhadtéarmach maidir le bainistíocht fuinnimh agus 
feabhsú leanúnach atá ag dul ar aghaidh i ngach réimse fuinnimh 
ar fud na ranna ar fad. Comhoibríonn an Fhoireann Fuinnimh 
thrasroinne chun éifeachtúlacht fuinnimh agus laghdú carbóin 
a bhaint amach ina foirgnimh féin, soilsiú poiblí, flít, feidhmeanna 
agus seirbhísí agus an pobal níos leithne. Bíonn DLR i gcónaí ag 
feabhsú a gcuid éifeachtúlachta fuinnimh féin tríd an gCóras 
Bainistíochta Fuinnimh ISO 50001 agus trí thionscadail um 
fhuinneamh agus carbón a laghdú. 

D'fheabhsaigh feidhmíocht fuinnimh faoi 51% i 2020, i gcomparáid 
leis an mbliain bhonnlíne 2009. Mar sin, sháraigh DLR sprioc na 
hearnála poiblí le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh de 33% coigiltis 
éifeachtúlachta fuinnimh faoi 2020. Bhí 75% den soilsiú poiblí 
sa chontae mar LED faoi dheireadh na bliana 2021 agus áirítear 
24 feithicil leictreach sa bhflít. Bhí laghdú 44% ar astaíochtaí carbóin 
DLR i 2020 i gcomparáid leis an mbonnlíne. Ní mór na hiarrachtaí 
seo a choimeád ar bun chun na spriocanna 2030 a bhaint amach 
mar gur cuireadh an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um 
Fhorbairt Ísealcharbóin,(Leasú) i bhfeidhm i 2021 rud a chuir le 
huaillmhianta Aeráide na hÉireann i mbealach atá ag teacht le 
hiarrachtaí idirnáisiúnta níos leithne. Is é fócas na spriocanna nua 
2030 ná astaíochtaí teirmeacha (teas) agus iompair (laghdú 51%) 
agus fuinneamh inbhuanaithe (50%). 

Bhí infheistíocht shuntasach le déanaí i mbonneagar inbhuanaithe, 
comhshaol níos glaise, rannpháirtíocht phobail agus ag obair le 
gnólachtaí agus an pobal chun athrú iompraíochta a spreagadh. 
I measc na dtionscnamh feasachta fuinnimh poiblí tá an seimineár 
gréasáin bliantúil ‘Uasghrádú Fuinnimh Tí' (Home Energy Upgrade) 
a bhfuil an-tóir air agus Pacáistí Sábhála Fuinnimh Tí agus tá fáil orthu 
trí leabharlanna brainse. 

Tá maoiniú AE faighte ag DLR freisin trí PROBONO le Dún Laoghaire- 
Ráth an Dúin mar cheannchathair le cuibhreannas bardas, soláthraithe 
réitigh agus saineolaithe chun Saotharlanna Beo i bhFoirgnimh 
agus Comharsanachtaí Glasa idirnasctha a chur i bhfeidhm le 
comhpháirtithe ar fud na hEorpa. Tá sé mar pháirt freisin den Tionscadal 
Horizon 2020 DeliveREE - tionscadal Soláthar ar Éifeachtúlacht 
Fuinnimh Inbhuanaithe ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath le húdaráis 
áitiúla eile Bhaile Átha Cliath agus Codema. I measc na dtionscadal 
atá beartaithe tá iarfheistithe ar fhoirgnimh ar Úsáideoirí Neart 
Fuinnimh iad chomh maith le 20-30 foirgneamh eile le haghaidh beart 
éifeachtúlachta fuinnimh lena n-áirítear uasghrádú ar shoilsiú LED, 
teaschaidéil agus suiteálacha fótavoltach gréine. 

ISO 50001 – Córas Bainistíochta 
Fuinnimh 
Bunaíodh Foireann Fuinnimh dlr chun a bheith ina bonn taca 
d'iarrachtaí na heagraíochta feidhmíocht fuinnimh a fheabhsú 
agus cuireadh í ar bhonn foirmiúil faoi chritéir atá leagtha amach in 
ISO 50001, an caighdeán a aithnítear ar an leibhéal idirnáisiúnta maidir 
le Córais Bhainistíochta Fuinnimh. Faoi láthair, is é Ailtire an Chontae an 

tOifigeach Feidhmíochta Fuinnimh ainmnithe agus déanann Roinn na 
nAiltirí bainistiú ar riarachán na foirne. Faoi ISO 50001:2018, cuimsíonn 
scóip an Chórais Bhainistíochta Fuinnimh (EnMS) an fuinneamh ar fad 
atá faoi rialú Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chomh 
maith le Fóillíocht dlr lena n-áirítear foirgnimh Fóillíochta dlr mar 
Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh (SEUs). 

I ngeall ar scóip an EnMS (Córas Bainistíochta Fuinnimh) tá gá le 
foireann trasroinne ina bhfuil ionadaithe ó na ranna sin ann is fearr 
atá in ann tionchar a imirt ar fheidhmíocht fuinnimh dlr. Áirítear orthu 
siúd baill foirne ón Roinn Bardasach, lena n-áirítear Soilsiú Poiblí 
agus Flít; an Roinn Pobail, lena n-áirítear leabharlanna; agus an Roinn 
Gnóthaí Corparáideacha. Déanann an Fhoireann Fuinnimh agus 
baill fhoirne dlr níos leithne, iarracht a bheith ina nEiseamlairí Poiblí 
maidir le bainistíocht fuinnimh i gcomhréir le S.I. 426 de 2014 thar 
teorainneacha scóipe an EnMS. 

Tá comhlíonadh na n-oibleagáidí dlí a bhaineann le fuinneamh mar 
chuid shonrach den Ráiteas Beartais Fuinnimh dlr a rinneadh 
é a nuashonrú le déanaí agus tá sé ar na príomhchritéir atá 
riachtanach le haghaidh deimhniúcháin leanúnach ISO 50001:2018. 
D'éirigh le dlr san iniúchadh bliantúil le Certification Europe, 
neodracht ó neamhchomhréireachtaÍ a bhaint amach den chéad 
uair i mí na Samhna. 

Na Príomhrudaí a Baineadh Amach
• Bunaithe ar chóras Monatóireachta agus Tuairiscithe (M&R) 

de chuid Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) 
tháinig feabhas 51% ar fheidhmíocht fuinnimh Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i 2020 i gcomparáid le 
bonnbhliain 2009, rud a chiallaíonn gur sáraíodh sprioc 2020 faoi 
33% agus bogadh suntasach ann i dtreo sprioc 50% do 2030. Cé 
go mbeadh an chuma air seo gur baineadh amach sprioc 2030 
cheana féin, ní mór do na leibhéil d'fheidhmíocht fuinnimh atá 
ann faoi láthair fanacht mar atá go deireadh na deich mbliana 
seo cé go mbeidh deireadh le srianta mar gheall ar Covid agus 
go mbeidh níos mó éilimh ar sheirbhísí don daonra atá ag fás. 

• Tháinig feabhas freisin ar fheidhmíocht na n-astaíochtaí carbóin 
agus laghdú de 44% ann i gcomparáid le bonnlíne an mheáin 
2016- 2018, rud a léiríonn dul chun cinn suntasach i dtreo 
sprioc 50% na bliana 2030. Tá sprioc ar leith ann d'astaíochtaí 
a bhaineann le hídiú fuinnimh iompair agus teirmeach (foirgnimh 
a théamh) agus feabhas de 51% de dhíth faoi 2030, agus déantar 
an feabhas seo a thomhas i gcoinne bonnlíne an mheáin  
2016- 2018.

• Bunaíodh Comhairle um Aeráid i dTús Áite (The Climate First 
Committee), ar a bhfreastalaíonn Stiúrthóirí agus Sinsearaigh ó ranna 
ábhartha agus an Príomhfheidhmeannach mar chathaoirleach air, 
chun cabhrú le forbairt straitéise agus le cinnteoireacht i dtaca le 
tionscadail agus beartais shuntasacha maidir le fuinneamh/carbón 
a laghdú chun spriocanna tábhachtacha a bhaint amach sna deich 
mbliana atá amach romhainn. 

• Thug 12 ball foirne ó Úsáideoirí Suntasacha Fuinnimh dlr (SEUs) 
faoi chlár oiliúna ISO 50001. Reáchtáil Foireann Fuinnimh dlr 
an oiliúint agus tugadh cuireadh do bhaill fhoirne Chomhairle 
Contae Fhine Gall agus Chomhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas páirt a ghlacadh. Chuir oiliúint gach rannpháirtí, 
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a mhair 18 uair an chloig, le feabhas ar fheidhmíocht fuinnimh 
a chomhtháthú isteach i gcultúr na heagraíochta. 

• Reáchtáladh tráth na gceist ar líne maidir le Feasacht Fuinnimh 
na mBall Foirne agus bhí breis agus 100 rannpháirtí ann. Bhí tráth 
na gceist bunaithe go príomha ar Lámhleabhar um Fhuinneamh 
a Shábháil don Fhoireann a cuireadh ar fáil i 2020 agus a chuir 
i gcuimhne do bhaill fhoirne faoin acmhainn phraiticiúil seo agus 
tábhacht éifeachtúlacht fuinnimh. 

• Chláraigh breis agus 370 duine don imeacht bheo den 
‘Seimineár Gréasáin ar Uasghrádú Fuinnimh Baile’ curtha i láthair 
ag painéal ailtirí agus saineolaithe fuinnimh agus féachadh air 
366 uair ina dhiaidh sin ar an gCainéal YouTube. 

• Chuir an rannóg soilsithe phoiblí 3,146 lóchrann LED isteach 
agus laghdaíodh meán-vatacht ó 92W go 87W do gach solas,  
sábháil de 0.46MWh, agus sábháil thart ar €74k in aghaidh na 
bliana ar chostais fuinnimh agus 136 tonna de CO2 sábháilte 
gach bliain. Cuireadh 7 luchtóir d'fheithiclí leictreacha isteach, 
lena n-áirítear luchtóir amháin ar leith d'úsáideoirí cairr atá faoi 
mhíchumas, agus faoi láthair is féidir leis an bpobal iad a úsáid 
saor in aisce. 

Chun monatóireacht fuinnimh a fheabhsú agus chun ídiú fuinnimh 
feithiclí leictreacha dlr a mheas, cuireadh fomhéadair isteach i Halla 
an Chontae. 

Déanann DLR Leisure Services C.L.G. saoráidí Fóillíochta na Comhairle 
a fheidhmiú agus a bhainistiú ar son leas an phobail áitiúil. I 2021, 
rinne DLR Leisure Services CLG Conradh Feidhmíochta Fuinnimh 
(EPC) le Lawlor Sustainability ar son trí cinn de na hIonaid Fóillíochta: 
Ionad Fóillíochta Bhaile Uí Lachnáin, Ionad Fóillíochta Shruthán na 
Cluana agus Ionad Fóillíochta Bhaile na Manach. 

D'aistrigh Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin an tsraith soilsithe sa 
chlós go LED, rud a ghearr an t-ídiú leictreachais bainteach ar leath, 
beagnach. Chuathas i ngleic le fadhbanna fadtéarmacha maidir le 
painéil ghréine a bhí ann cheana agus táthar ag súil le go gcuirfidh 
na painéil go suntasach le soláthar an uisce te a bheidh de dhíth ar an 
Ionad Oibríochta i 2022. 

Cuireadh LexIcon dlr agus na leabharlanna brainse eile le chéile i 2021 
mar Úsáideoir Suntasach Fuinnimh (SEU) amháin chun críocha Chóras 
Bhainistíocht Fuinnimh (EnMS) dlr. I measc na n-athruithe agus na 
n-éachtaí a baineadh amach sna leabharlanna bhí uasghrádú ar dhíon 
Leabharlann Ghráinseach an Déin agus suiteáil LED i leabharlanna 
Dhún Droma agus Ghráinseach an Déin araon. In theannta sin, 
cuireadh moltaí ó Iniúchadh Fuinnimh 2020 i bhfeidhm i Lexicon 
dlr, lena n-áirítear straitéis oiriúnaithe teasa agus soilsithe. Tugadh 
31 Pacáiste Coigiltis Fuinnimh sa Bhaile ar iasacht do dhaoine 
agus cuireadh 2 Phacáiste Coigiltis Fuinnimh sa Bhaile le Stoc na 
Leabharlainne i 2021, rud a fhágann go bhfuil deich bpacáiste ar fáil 
ar iasacht i leabharlanna dlr. 

Laistigh de Rannóg an Phobail, cuireadh foireann Fuinnimh Samuel 
Beckett ar bun. Bhí oibrithe pobail DLR ag spreagadh na saoráidí 
agus grúpaí pobail éagsúla faoin ngá le héifeachtúlacht fuinnimh 
a fheabhsú. Cuireadh maoiniú deontais ar fáil (Deontais Phobail, 
An Clár um Fheabhsú Pobail) ar mhaithe le tionscadail inmharthana 
lena n-áirítear tionscadail a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh 
a fheabhsú. 

Sa rannóg Bhainistíocht an Fhlít, ordaíodh cúig fheithicil leictreacha 
sa bhreis, agus rinneadh ceithre cinn acu a sheachadadh go dtí seo. 
Rinneadh Clár Sócmhainní agus Clár Athnuachana Flít go dtí 2030 
a fhorbairt. Sa doiciméad seo, leagtar amach teorainneacha agus 
blianta le haghaidh gach feithicil dlr a athsholáthar, ag déanamh 
meastachán buiséid agus fócas ar spriocanna astaíochtaí. Déanfar 
buiséad níos beaichte a chinneadh bunaithe ar na spriocanna 
astaíochtaí sa dara leagan. Rinneadh straitéis maidir le Flít dlr 
a nuachóiriú a dhréachtú chun gach ceanglas, saincheist, srian 
agus treo gníomhaíochta a ghlacadh san áireamh. 

Gníomhaíochtaí atá beartaithe do 2022 
• Tá sé beartaithe ag an rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha 

measúnaithe Rátála Fuinnimh Foirgneamh (BER) a dhéanamh ar 
roinnt dá bhfoirgneamh i 2022 mar chuid de chlár oibreacha a 
phleanáil chun spriocanna 2030 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 
agus laghdú carbóin a bhaint amach. Ina theannta sin, cuireadh 
deireadh leis an mbriseadh a bhí ann maidir le hiasachtaí don 
Phacáiste Coigiltis Fuinnimh sa Bhaile don fhoireann de réir srianta 
Covid agus cuireadh tús le hiasachtaí arís. 

• Tá sé beartaithe go n-aistreofar níos mó den soilsiú seachtrach 
go LED in ionad Oibríochta Bhaile Uí Ógáin i 2022. Beidh 
athdhearadh iomlán den tsraith tuilsoilsithe i gceist leis seo, rud 
a dhéanfaidh an fheidhmíocht agus an éifeachtúlacht fuinnimh 
araon a fheabhsú. Bainfear amach feabhas san éifeachtúlacht 
fuinnimh go leanúnach, go dtí pointe, trí bhailiú agus anailís sonraí 
a mhéadú go fomhéadair ar phríomhphainéil dáilte. Tá roinnt 
staidéir indéantachta á ndéanamh chun deiseanna a shainaithint 
ina féidir leis an iosta an fuinnimh atá de dhíth a sholáthar trí 
theicneolaíocht fuinnimh in-athnuaite. 

• Leanfar le grúpaí pobail a spreagadh chun díriú ar éifeachtúlacht 
fuinnimh agus chun cur isteach ar mhaoiniú éifeachtúlachta 
fuinnimh. Leanfaidh na saoráidí pobail atá faoi úinéireacht dlr ar 
aghaidh le sonraí fuinnimh a bhailiú agus cuirfear treoir ar fáil nuair 
is féidir chun tacú le laghdú ídithe fuinnimh. 

• Rachaidh leabharlanna ar aghaidh le coigilt agus feasacht 
fuinnimh a chur chun cinn sa phobal trí chlár for-rochtana 
d'imeachtaí agus eolas ar scáthláin dhigiteacha chomh maith 
leis na Pacáistí Coigilte Fuinnimh sa Bhaile a chur chun cinn. 
I measc na bpleananna leabharlainne atá ann do 2022 freisin, tá 
sé beartaithe 3 Phacáiste Coigilte Fuinnimh sa Bhaile a chur le 
Stoc na Leabharlainne chomh maith leis an bhfeithicil atá in úsáid 
don seachadadh leabharlainne a athrú go feithicil leictreach. 
Déanfar cinntiú go bhfuil éifeachtúlacht fuinnimh ann i ngach 
foirgneamh leabharlainne ar feadh na bliana agus iad oscailte agus 
in úsáid, agus dúnta le tréímhsí níos faide ama, trí Lámhleabhair 
úrdhéanta Rialaithe Oibríochtaí agus cruinnithe gach ráithe le 
Codema, an chuideachta Bainistíochta Saoráidí agus baill fhoirne 
na leabharlainne chun éifeachtúlacht fuinnimh a shainaithint agus 
níos mó a bhaint amach. 
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Aguisín 2,  
Acrainmneacha 
ACP - An Comhchoiste Póilíneachta (JPC) 

BAA - Bonneagar agus Athrú Aeráide (ICC) 

BOO - Boird Oideachais agus Oiliúna (ETB)

BPCC - Bonneagar don Phleanáil Chun Cinn (FPI) 

CBÁSTG - An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta 
a Ghníomhachtú (LIHAF) 

CBCC - Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) 

CBS - Coiste um Beartais Straitéiseacha (SPC) 

CCSGP - An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú 
Pobail (SICAP)

CCT - Clár Cóiríochta do Thaistealaithe (TAP)

CFAU - An Ciste Forbartha agus Athghiniúna Uirbí 

CFPA - Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 

CFS - Crios Forbartha Straitéisí 

CMAC - Clár Monatóireachta ar an Aer Chomhthimpeallach (AAMP) 

CNMI - An Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus 
Iniúchóireachta (NOAC)

CR - Ceistneoir Réamhcháiliúcháin (PQQ)

CS - Comhairle na Seanóirí (OPC) 

DCCÉ - Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

DSD - Deimhniúcháin Sábháilteachta ó Dhóiteán (FSC)

DTLL - Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEE) 

FAP - Fóraim Áitiúla Póilíneachta (LPF)

FST - Forbairt Straitéiseach Tithíochta (SHD)

GBRA - An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) 

GCC - an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 

GFT - Gníomhaireacht Forbartha Talún (LDA)

IRAÉ - Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI)

LRP - Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN)

LRPDLRD - Líonra Rannpháirteachais Phoiblí Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin (dlr PPN)

MTUS - Mórshuíomhanna um Thithíocht Uirbeach 
a Sholáthar (MUHDS)

OCÉ - Ordú Ceannaigh Éigeantaigh (CPO) 

OSR - an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP)

PFC - Plean Forbartha Contae (CDP)

PGAA - Plean Gníomhaíochta in aghaidh an Athraithe Aeráide (CCAP) 

RGCS - An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) 

RTRAO - an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH)

SIBAÉ - Scéim Iasachta Baile Atógáil Éireann (RIHL)

SIOT - An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2021 (BHIS) 

ÚFIÉ - Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

ÚNI - Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) 

Aguisín 2, Acrainmneacha 
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