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Réamhrá 2014

Is mór againn Tuarascáil Bhliantúil 2014 na Comhairle a chur i láthair, tuarascáil ina 
dtugtar breac-chuntas ar obair na Comhairle i ndáil le seirbhísí tábhachtacha poiblí 
agus raon tionscadal bonneagair a chur i gcrích i gcaitheamh na bliana, seirbhísí agus 
tionscadail trína n-áirithítear gur Contae cliste, bríomhar é Dún Laoghaire-Ráth an 
Dúin agus é tarraingteach, uilechuimsitheach agus sorochtana.
D’ainneoin na ndúshlán a raibh ar an gComhairle dul i ngleic 
leo le roinnt blianta anuas, is é sin, acmhainní laghdaithe i 
dtéarmaí maoiniúcháin agus líon foirne agus an ráta athraithe 
agus athchóirithe sa rialtas áitiúil i bhfianaise Achta nua Rialtais 
Áitiúil, bhí an Chomhairle ina ann an raon leathan seirbhísí a 
sholáthraíonn sí a choimeád ar bun i gcaitheamh na bliana 2014 
agus d’éirigh léi seirbhísí i roinnt réimsí a leathnú. Baineadh an 
méid sin amach mar thoradh ar iarrachtaí na foirne go léir a thug 
faoi bhealaí nua chun ár ngnó a dhéanamh agus a choinnigh bonn 
faoin soláthar seirbhíse ardleibhéil san am céanna.

Tharla athruithe suntasacha ar thimpeallachta oibríochta na 
Comhairle sa bhliain 2014. Ba é a bhí san athrú ba thábhachtaí 
ná an ról feabhsaithe a tugadh don rialtas áitiúil i réimsí amhail 
forbairt eacnamaíochta agus forbairt pobail tar éis an Achta um 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 a rith. Leis an Acht sin, rinneadh 
socrú maidir le hOifig Fiontar Áitiúil agus Coiste Áitiúil Forbartha 
Pobail a bhunú agus bunaíodh an dá chomhlacht sin sa bhliain 
2014.

Rinneadh na seirbhísí uisce a bhí á n-oibriú roimhe seo ag an 
gComhairle a aistriú chuig Uisce Éireann ar an 1 Eanáir 2014. Lean 
comhairle na foirne de na Seirbhísí Uisce a oibriú ach déantar 
sin thar ceann Uisce Éireann anois faoi Chomhaontú Leibhéil 
Seirbhíse.

Tar éis na dToghchán Áitiúil, a seoladh i mBealtaine 2014, tháinig 
méadú ar líon na gComhairleoirí Contae ó 28 go 40. Chun déileáil 
leis an méadú sin, roinneadh coigeartuithe ar Sheomra na 
Comhairle.

Leithroinn an Chomhairle 151 teaghais chuig iarratasóirí ar na 
liostaí tithíochta. Ina measc sin, áiríodh 11 teaghais faoi úinéireacht 
Cumann Tithíochta Deonach, 45 Aonad faoin Scéim Cóiríochta 
ar Cíos, 94 theaghais as Stoc Tithíochta na Comhairle agus 1 
leithroinnt chuig Léasú Fadtéarma.

Cuireadh tús leis an Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae 
2010-2016 agus le hullmhú Plean nua Forbartha Contae don 
tréimhse 2016-2022.

Lean an Chomhairle dá clár forleathan caipitiúil i réimsí amhail 
iompar, seirbhísí dramhaíola, comhshaol, cultúr agus saoráidí 
pobail.

Cuireadh roinnt tionscadal suntasach i gcrích nó bhí obair ar siúl 
fós ina leith i rith na bliana, amhail na nithe seo a leanas:
• Osclaíodh dlr LexIcon, an tIonad Lárleabharlainne agus Cultúir, 

don phobal ar an 8 Nollaig 2014 agus tharraing sé os cionn 
30,000 cuairteoir sa chéad mhí a raibh sé ar oscailt lena linn

• Cuireadh tús le céim 2 de Theach/d’Ardán Bhaile an Róistigh 
ina soláthrófar 34 aonad cóiríochta do dhaoine scothaosta, ar 
aonaid éifeachtúlachta fuinnimh a bheidh ann

• Athosclaíodh Leabharlann na Carraige Duibhe ar an 16 
Meitheamh 2014 tar éis athfheistiú forleathan a dhéanamh

• Fuarthas seilbh ar Eastát Chnoc na Raithní

• Scéim Feabhsaithe Bhóthar na Potaireachta

• Fadú Bhóthar Halla an Bhurtúnaigh

• Páirc imeartha nua uile-aimsire i bPáírc Mharlaí

• Cuireadh tús le Campas Samuel Beckett.

Fuair an Chomhairle roinnt Gradam i rith na bliana, lena n-áirítear 
an méid seo a leanas:

• Wood Awards Ireland i leith Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin

• Gradaim LAMA i leith dlr LexIcon, is é sin, an Grand Prix agus 
gradam an Fhoirgnimh Phoiblí is Fearr

• Gradaim an tSármhaitheasa sa Rialtas Áitiúil i leith an 
tionscadail “Cuimhní Ceolmhara”

• Gradam Charles Thompson i leith thiomantas leanúnach na 
Comhairle maidir le sábháilteacht uisce a chur chun cinn

• Gradaim Mhórtais Áite i leith Fhoirgnimh Ghlas Tuathail

• Gradam na hInstitiúide Ríoga Ailtirí i leith Leabharlann 
Athfheistithe Ghráinseach an Déin.

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don 
cheannaireacht a léirigh na Comhaltaí Tofa go léir agus ómós a 
thabhairt d’fhoireann na Comhairle agus buíochas a ghlacadh leo 
as a saothar i gcaitheamh na bliana.

An Comhairleoir Marie Baker Philomena Poole
An Cathaoirleach An Príomhfheidhmeannach
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Ainmneacha, Seoltaí, Cleamhnachtaí 
Páirtí agus Uimhreacha Teileafóin 
Chomhaltaí Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin

Amhail ar an 31/12/2014
BAILEY, John. (F.G.) 
An Choill Mhór, Bóthar Chill Iníon Léinín, Cill Iníon Léinín, Co. 
Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-8324523 
Ríomhphost: jbailey@cllr.dlrcoco.ie

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

BOYHAN, Victor (Neamhspleách) (Feidhmeannach Síochána) 
25 Corrán na Gráinsí, Cill na Gráinsí, Dún Laoghaire, Co. Bhaile 
Átha Cliath 
Fón Póca: 086-2350382 
Ríomhphost: vboyhan@cllr.dlrcoco.ie

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

CUFFE, Jennifer (F.F.) 
Journey’s End, Plásóg Shrewsbury, Cábán tSíle, Baile Átha Cliath 
18 
Fón Póca: 086-4608498 
Ríomhphost: jcuffe@cllr.dlrcoco.ie

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

DALY, Kevin (Neamhspleách) 
Mountain Lodge, Bóthar Killegar, Baile Biataigh, Cill Tiarnáin, 
Baile Átha Cliath 18 
Fón Póca: 086-4611081 
Ríomhphost: kdaly@cllr.dlrcoco.ie

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

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

DONNELLY, Deirdre (Neamhspleách) 
f/c Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dún, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-4611625 
Ríomhphost: ddonnelly@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.) 
Lia Fáil, Páirc Wynberg, An Charraig Dhubh 
Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-4611627 
Ríomhphost: kfeeney@cllr.dlrcoco.ie

GILL, Karl (P.B.P.) 
12 Garrán na mBláth, Gleann na gCaorach, Contae Bhaile Átha 
Cliath 
Fón Póca: 086-0667137 
Ríomhphost: kgill@cllr.dlrcoco.ie

HALPIN, Melisa (P.B.P.) 
91 Sráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire 
Fón Póca: 086-3805793 
Ríomhphost: mhalpin@cllr.dlrcoco.ie

HANAFIN, Mary (F.F.) 
f/c Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dún, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire 
Fón Póca: 087-3314646 
Ríomhphost: mhanafin@cllr.dlrcoco.ie

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

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

HUMPHREYS, Dr. Richard (Lucht Oibre) 
34 Bóthar an tSeiceamair, Cnoc Mhuirfean, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-7814518 
Ríomhphost: rhumphreys@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.richardhumphreys.ie
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KINGSTON, Deirdre (LAB) 
116 Garrán Mhuirfean, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 087-2340409 
Ríomhphost: dkingston@cllr.dlrcoco.ie

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

MADIGAN, Josepha (F.G.) 
56 Bóthar Ghleann na Mainistreach, Cnoc Mhuirfean, Co. Bhaile 
Átha Cliath 
Fón Póca: 086-7806803 
Ríomhphost: jmadigan@cllr.dlrcoco.ie

MARTIN, Catherine (G.P.) 
39 Stockingwood Copse, Ascaill Stoicín, Baile Átha Cliath 16 
Fón Póca: 086-4611633 
Ríomhphost: cmartin@cllr.dlrcoco.ie

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

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

MERRIGAN, Michael (IND) 
11 Ascaill Dheasumhan, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-8756026 
Ríomhphost: mmerrigan@cllr.dlrcoco.ie

MURPHY, Brian (F.G.) 
73 Árasáin Trimbleston, Bóthar Bhaile na nGabhar, Baile Átha 
Cliath 14 
Fón Póca: 086-1612137 
Ríomhphost: bmurphy@cllr.dlrcoco.ie

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

NIC CORMAIC, Sorcha (S.F.) 
1 Céide an Dearcáin, Dún Droma, Baile Átha Cliath 16 
Fón Póca: 086-4611637 
Ríomhphost: sniccormaic@cllr.dlrcoco.ie

O’BRIEN Peter (LAB) 
23 Plásóga Cluain Ard, Bóthar Áth an Ghainimh, 
Baile Átha Cliath 16 
Fón Póca: 086-4611638 
Ríomhphost: pobrien@cllr.dlrcoco.ie

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

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

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

RICHMOND, Neale (F.G.) 
23 Arda Bhaile an Rí, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16 
Fón Póca: 086-7814514 
Teileafón: 6183108 (oifig) 
Ríomhphost: nrichmond@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.nealerichmond.com

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

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

SMYTH, Ossian (Comhaontas Glas) 
3 Plás Montpelier, Bóthar Shráid an tSrutháin, Baile na Manach, 
an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 086-4611628 
Ríomhphost: osmyth@cllr.dlrcoco.ie

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

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

WARD, Barry (F.G.) 
f/c Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dún, Halla an 
Chontae, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath 
Fón Póca: 085-1578000 
Ríomhphost: bward@cllr.dlrcoco.ie 
Suíomh Gréasáin: www.barryward.ie
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Comhaltas Coiste na gComhairleoirí i 
gComhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin
✔ – Léiríonn comhaltas sa bhliain iomlán

✱ – Léiríonn comhaltas sa tréimhse roimh thoghcháin 2014 
amháin

❖ – Léiríonn comhaltas sa tréimhse tar éis thoghcháin 2014 
amháin

Ainm an Chomhairleora

Coiste Lim
istéir 

Dhún Laoghaire

Coiste Lim
istéir 

Dhún Drom
a

An Coiste 
Eagrúcháin, 
N

ósanna 
Im

eachta &
 

Prótacail

Bailey, John (F.G.) ✔ ❖

Bailey, Maria (F.G.) ✔

Baker, Marie (F.G.) ✔
✔ 

Cathaoirleach  Meith-Noll

Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱

Boyhan, Victor (Neamhspleách) ✔ ✱

Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖ ❖

Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖

Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖

Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖

Devlin, Cormac (F.F.) ✔ 
Cathaoirleach  Meith-Noll

Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖ ❖

Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 ❖

Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Halpin, Melisa (P.B.P.) ✔ ❖

Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖

Hand, Pat (F.G.) ✔ ✔

Horkan, Gerry (F.F.) ✔ ✔

Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) ✔ ✔

Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱

Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖ ❖
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Ainm an Chomhairleora

Coiste Lim
istéir 

Dhún Laoghaire

Coiste Lim
istéir 

Dhún Drom
a

An Coiste 
Eagrúcháin, 
N

ósanna 
Im

eachta &
 

Prótacail

Lewis, Hugh (P.B.P.) ✔ ✱

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ 
Cathaoirleach   Ean-Bealt ✱

Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) ✔

McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 ❖

Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖ ❖

Murphy, Tom (F.F.) ✔ ✱

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖ ❖

O’Brien, Peter (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖

O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014 ❖

O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) ✔ ✔

O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖ ❖

Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

Richmond, Neale (F.G.) ✔ 
Cathaoirleach   Ean-Bealt

Saul, Barry (F.G.) ✔ 
Cathaoirleach  Meith-Noll ✱

Smyth, Carrie (Lucht Oibre) ✔
✱ 

Cathaoirleach   Ean-Bealt

Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014 ❖ ❖

Stewart, Patricia (F.G.) ✔

Tallon, Grace (Lucht Oibre) ✔ ❖

Ward, Barry (F.G.) ✔ ✔
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Comhaltas Comhairleoirí ar 
Chomhlachtaí Eile
✔ – Léiríonn comhaltas sa bhliain iomlán

✱ – Léiríonn comhaltas sa tréimhse roimh thoghcháin 
2014 amháin

❖ – Léiríonn comhaltas sa tréimhse tar éis thoghcháin 
2014 amháin

Ainm an Chomhairleora
An Cum

ann Com
hairlí Contae is Cathrach

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉirenn – An Bhuan-
Chom

hairle Bheartais

An Coiste Iniúchóireachta

Cuideachta Bhaile O
idhreachta Dheilginse

M
aoin DLR

Tascfhórsa Dhún Laoghaire m
aidir le Drugaí 

agus Alcól

Bord O
ideachais agus O

iliúna Bhaile Átha 
Cliath agus Dhún Laoghaire

An Grúpa ar Bheartas Straitéiseach do 
Chom

haontú Fostaíochta Bhaile Átha Cliath

Ú
darás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath

Coiste O
ibriúcháin an AE d’Ú

darás Réigiúnach 
Bhaile Átha Cliath

Cuideachta Cheantair Feabhsúcháin Gnó (BID) Dhún Laoghaire

Bailey, John (F.G.) ✱ ✔ ✱

Bailey, Maria (F.G.) ✱

Baker, Marie (F.G.) ✱

Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as oifig ar 
an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱

Boyhan, Victor (Neamhspleách) ❖ ❖

Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 
2014

Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Devlin, Cormac (F.F.) ❖ ❖ ✱

Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar 
an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
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Ainm an Chomhairleora

An Cum
ann Com

hairlí Contae is Cathrach

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉirenn – An Bhuan-
Chom

hairle Bheartais

An Coiste Iniúchóireachta

Cuideachta Bhaile O
idhreachta Dheilginse

M
aoin DLR

Tascfhórsa Dhún Laoghaire m
aidir le Drugaí 

agus Alcól

Bord O
ideachais agus O

iliúna Bhaile Átha 
Cliath agus Dhún Laoghaire

An Grúpa ar Bheartas Straitéiseach do 
Chom

haontú Fostaíochta Bhaile Átha Cliath

Ú
darás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath

Coiste O
ibriúcháin an AE d’Ú

darás Réigiúnach 
Bhaile Átha Cliath

Cuideachta Cheantair Feabhsúcháin Gnó (BID) Dhún Laoghaire

Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014

Halpin, Melisa (P.B.P.)

Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Hand, Pat (F.G.) ✱ ❖ ❖ ✔

Horkan, Gerry (F.F.) ❖ ❖ ✱ ✱ ✱ ✱

Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) ✱

Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014

Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh 
ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Lewis, Hugh (P.B.P.)

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 
2014 ✱

Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) ✱ ✱

McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
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Ainm an Chomhairleora

An Cum
ann Com

hairlí Contae is Cathrach

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉirenn – An Bhuan-
Chom

hairle Bheartais

An Coiste Iniúchóireachta

Cuideachta Bhaile O
idhreachta Dheilginse

M
aoin DLR

Tascfhórsa Dhún Laoghaire m
aidir le Drugaí 

agus Alcól

Bord O
ideachais agus O

iliúna Bhaile Átha 
Cliath agus Dhún Laoghaire

An Grúpa ar Bheartas Straitéiseach do 
Chom

haontú Fostaíochta Bhaile Átha Cliath

Ú
darás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath

Coiste O
ibriúcháin an AE d’Ú

darás Réigiúnach 
Bhaile Átha Cliath

Cuideachta Cheantair Feabhsúcháin Gnó (BID) Dhún Laoghaire

Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Murphy, Tom (F.F.) ✱

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

O’Brien, Peter (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) ✱ ❖ ✱

O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014

O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar 
an 1 Meitheamh 2014

O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh 
ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱

Richmond, Neale (F.G.) ❖ ✱ ✱

Saul, Barry (F.G.) ✔ ✱

Smyth, Carrie (Lucht Oibre) ✱

Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Stewart, Patricia (F.G.) ✱ ✱ ❖

Tallon, Grace (Lucht Oibre) ✱

Ward, Barry (F.G.) ✱
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Ainm an Chomhairleora

Cum
ann Fiontar Pobail Dhún Laoghaire

Bord Fiontar Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin

Com
hpháirtíocht Spóirt Chontae Dhún 

Laoghaire-Ráth an Dúin

Seirbhísí Fóillíochta Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún Laoghaire-Rathdow
n Theatre Com

pany

Tionól Réigiúnach an O
irthir agus Lártíre

Com
hairle Chom

hairleach Cheantar Abhantraí an O
irthir

Com
har-Árachais Chóluchta Puiblí na hÉireann Teo

An Com
hchoiste Póilíneachta

Cum
ann Chom

haltaí na nÚ
darás Áitiúil

Coiste Chom
haltaí na nÚ

darás Áitiúil 
ar Threoirlínte Pleanála Straitéisí do 
M

hórlim
istéar Bhaile Átha Cliath

Coiste Áitiúil Forbartha Pobail.

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla: R.A.P.I.D. Fóram

 Póilíneachta Áitiúla 
Lim

istéar Bhaile U
í Lachnáin &

 Sheangánaí/Ráth Salach

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla: Dún Laoghaire

Bailey, John (F.G.)
Bailey, Maria (F.G.)
Baker, Marie (F.G.) ✱ ❖ ✱

Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as 
oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱

Boyhan, Victor (Neamhspleách)
Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱

Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014
Devlin, Cormac (F.F.) ✔

Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de 
chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱ ✱

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh 
mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

❖

Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar 
an 1 Meitheamh 2014 ✱

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Halpin, Melisa (P.B.P.)
Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Hand, Pat (F.G.) ✱ ❖

Horkan, Gerry (F.F.) ✱ ✔ ❖

Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) ✱

Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱ ✱

Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014

❖

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

Cum
ann Fiontar Pobail Dhún Laoghaire

Bord Fiontar Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin

Com
hpháirtíocht Spóirt Chontae Dhún 

Laoghaire-Ráth an Dúin

Seirbhísí Fóillíochta Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Dún Laoghaire-Rathdow
n Theatre Com

pany

Tionól Réigiúnach an O
irthir agus Lártíre

Com
hairle Chom

hairleach Cheantar Abhantraí an O
irthir

Com
har-Árachais Chóluchta Puiblí na hÉireann Teo

An Com
hchoiste Póilíneachta

Cum
ann Chom

haltaí na nÚ
darás Áitiúil

Coiste Chom
haltaí na nÚ

darás Áitiúil 
ar Threoirlínte Pleanála Straitéisí do 
M

hórlim
istéar Bhaile Átha Cliath

Coiste Áitiúil Forbartha Pobail.

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla: R.A.P.I.D. Fóram

 Póilíneachta Áitiúla 
Lim

istéar Bhaile U
í Lachnáin &

 Sheangánaí/Ráth Salach

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla: Dún Laoghaire

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh 
ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱ ✱ ✱

Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – 
toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

❖

McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) ✱ ❖ ✱

McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh 
mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

❖ ❖

Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh 
mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

❖

Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Murphy, Tom (F.F.) ❖

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014
O’Brien, Peter (Lucht Oibre) – toghadh mar 
thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014

❖ ❖

O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) ✱

O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱

O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as 
oifig ar an 1 Meitheamh 2014
O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh 
mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de 
chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014
Richmond, Neale (F.G.) ✔ ❖

Saul, Barry (F.G.) ✱ ✱ ✔

Smyth, Carrie (Lucht Oibre) ✱ ✱ ✔

Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh 
mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

❖

Stewart, Patricia (F.G.) ✔ ❖

Tallon, Grace (Lucht Oibre) ✱

Ward, Barry (F.G.) ✔ ✔
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Ainm an Chomhairleora

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla do Lim

istéar Áth an 
G

hainim
h/na Céim

e

An Coiste Com
hairleach um

 Chóiríocht Áitiúil don 
Lucht Siúil a bunaíodh faoi Acht na dTithe (Cóiríocht 
don Lucht Siúil) 1998

Ciste Cuim
hneacháin an Tiarna Edw

ard Fitzgerald

An Coiste Cuim
hneachán

Saoráid Pobail Bhaile an Chnoic

Coiste Stiúrtha na nEalaíon Poiblí (le cur ar bun fós don 
Chom

hairle nua)

An Fóram
 Réigiúnach Sláinte

Com
haontas Cheantar G

nó Áth an G
hainim

h

Fochoiste na m
Beart U

ilechuim
sitheachta Sóisialta/

G
rúpa Faireacháin Rapid

Tionól Réigiúnach an Deiscirt &
 an O

irthir

Com
hpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath DLR

Bailey, John (F.G.) ✔

Bailey, Maria (F.G.)

Baker, Marie (F.G.) ✱

Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014

Boyhan, Victor (Neamhspleách)

Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014

Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014
Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 ❖

Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Devlin, Cormac (F.F.) ✔ ❖

Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 ✱ ✱

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014
Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 ❖

Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 
2014 ✱ ✱

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014

Halpin, Melisa (P.B.P.) ❖ ✱

Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Hand, Pat (F.G.) ✔

Horkan, Gerry (F.F.) ✱

Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) ✱ ❖

Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✱

Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖
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Ainm an Chomhairleora

Fóram
 Póilíneachta Áitiúla do Lim

istéar Áth an 
G

hainim
h/na Céim

e

An Coiste Com
hairleach um

 Chóiríocht Áitiúil don 
Lucht Siúil a bunaíodh faoi Acht na dTithe (Cóiríocht 
don Lucht Siúil) 1998

Ciste Cuim
hneacháin an Tiarna Edw

ard Fitzgerald

An Coiste Cuim
hneachán

Saoráid Pobail Bhaile an Chnoic

Coiste Stiúrtha na nEalaíon Poiblí (le cur ar bun fós don 
Chom

hairle nua)

An Fóram
 Réigiúnach Sláinte

Com
haontas Cheantar G

nó Áth an G
hainim

h

Fochoiste na m
Beart U

ilechuim
sitheachta Sóisialta/

G
rúpa Faireacháin Rapid

Tionól Réigiúnach an Deiscirt &
 an O

irthir

Com
hpháirtíocht Dheisceart Bhaile Átha Cliath DLR

Lewis, Hugh (P.B.P.) ❖

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✱ ✱ ✱

Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) ✱ ✱ ✱ ✱

McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014

Murphy, Tom (F.F.) ✔ ❖

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014
O’Brien, Peter (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖

O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) ✱ ✱

O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014

O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014
O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014

Richmond, Neale (F.G.) ❖

Saul, Barry (F.G.) ❖ ✱ ✱

Smyth, Carrie (Lucht Oibre) ✱

Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 ❖ ❖

Stewart, Patricia (F.G.) ✱

Tallon, Grace (Lucht Oibre) ✔ ❖

Ward, Barry (F.G.) ✔
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Comhaltas ar Choistí ar Bheartas 
Straitéiseach (CBS)
*Léiríonn an Tábla comhaltas CBS suas go dtí na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Comhairleoirí

An CBS don Chom
hshaol, 

do Chultúr &
 do Chúrsaí 

Pobail

An CBS do Sheirbhísí U
isce 

&
 Dram

haíola

An CBS do Thithíocht

An CBS do Phleanáil

An CBS d’Iom
par

Bailey, John (F.G.) ✔ ✔

Bailey, Maria (F.G.) ✔ ✔

Baker, Marie (F.G.) ✔ ✔

Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ 
Cath. ✔

Boyhan, Victor (Neamhspleách) ✔ ✔

Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014
Devlin, Cormac (F.F.) ✔ ✔

Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Halpin, Melisa (P.B.P.) ✔ ✔

Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Hand, Pat (F.G.) ✔
✔ 
Cath.

Horkan, Gerry (F.F.) ✔ 
Cath. ✔

Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) ✔ ✔

Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
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Comhairleoirí

An CBS don Chom
hshaol, 

do Chultúr &
 do Chúrsaí 

Pobail

An CBS do Sheirbhísí U
isce 

&
 Dram

haíola

An CBS do Thithíocht

An CBS do Phleanáil

An CBS d’Iom
par

Lewis, Hugh (P.B.P.) ✔ ✔

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✔
✔ 
Cath.

Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) ✔ ✔

McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014
Murphy, Tom (F.F.) ✔ ✔

Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014
O’Brien, Peter (Lucht Oibre) - toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 
2014
O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014

O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) ✔ 
Cath. ✔

O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 ✔ ✔

Richmond, Neale (F.G.) ✔ ✔

Saul, Barry (F.G.) ✔ ✔

Smyth, Carrie (Lucht Oibre) ✔ ✔

Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014
Stewart, Patricia (F.G.) ✔ ✔

Tallon, Grace (Lucht Oibre) ✔ ✔

Ward, Barry (F.G.) ✔ ✔
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Ionadaithe ó na hEarnálacha
An CBS don 
Chom

hshaol, do 
Chultúr &

 do Chúrsaí 
Pobail

An CBS do Sheirbhísí 
U

isce &
 Dram

haíola

An CBS do Thithíocht

An CBS do Phleanáil

An CBS d’Iom
par

Beck, Margaret ✔

Carroll, Dara ✔

Comhlachas Tráchtála Éireann folúntas folúntas 
(2)

Coleman, Matthew ✔

Crowe, Michael ✔

Fóram Pobail Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin folúntas
Ferris, Liz ✔

Fitz Gerald, Orla ✔

Fitzsimons, Ken ✔

Fitzsimons, Robert ✔

Gallagher, Matt ✔

Hargreaves, Bill ✔

Heywood, Veronica ✔

Comhar Ceardchumann na hÉireann folúntas
Keogh, Chris ✔

Kirker, Roger ✔

Kivlehan, Thomas ✔

Merrigan, Michael ✔

Morley, Catherine ✔

Nolan, Tom ✔

O’Callaghan, Paul ✔

O’Connor, Noel ✔

O’Donnell, Martin ✔

O’Hanlon, John ✔

O’Neill, Hugh ✔

O’Neill, Seamas ✔

O’Shea, Stephen ✔

O’Sullivan, Damien ✔

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 201416



Tuarascálacha ó Choistí ar Bheartas 
Straitéiseach

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach don 
Chomhshaol, do Chultúr & do Chúrsaí 
Pobail
Tionóladh 1 chruinniú sa bhliain 2014.

Seo a leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh::

• Plean Forfheidhmiúcháin na hOifige Ealaíon

• Plean Gníomhaíochta maidir le Bruscar/Suirbhé IBAL

• Deontais DLR

• Beart DLR i ndáil le Tionscnamh Údaráis Áitiúla Bhaile Átha 
Cliath maidir le Salú ag Madraí

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach do 
Thithíocht
Tionóladh 1 chruinniú sa bhliain 2014.

Seo a leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh:

• Athbhreithniú ar an Rannóg Tithíochta 2013

• Dréacht-Phlean Gnó 2014 do Chomhfhóram Comhairleach 
Bhaile Átha Cliath maidir le Daoine gan Dídean agus don 
Ghrúpa Bainistíochta Reachtúil

• An Straitéis Náisiúnta maidir le Daoine faoi Mhíchumas

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach do 
Phleanáil
Tionóladh 1 chruinniú sa bhliain 2014.

Seo a leanas achoimre ar na saincheisteanna a pléadh:-

• Athruithe beartaithe ar an bPlean Forbartha Contae 2010 
– 2016 – Forléargas ar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta – 
Liosta Tosaíochtaí.

• An Plean beartaithe Forbartha Contae 2016-2022 – Eolas faoin 
Réamh-Dhréacht den Phlean Forbartha

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach 
d’Iompar
Tionóladh 1 chruinniú sa bhliain 2014.

Bhreithnigh an Coiste na nithe seo a leanas:

• Fóram Rothaíochta DLR agus Faisnéis Cothrom le Dáta faoin 
mBeartas Rothaíochta

• Measúnú Bliantúil ar an bPlean Sábháilteachta Bóthair don 
Bhliain 2013

• Líonra Straitéiseach Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha 
Cliath (GDA)

• Mear-Iompar Bus a thabhairt isteach i mBaile Átha Cliath

An Coiste ar Bheartas Straitéiseach 
d’Uisce & do Dhramhaíl
Tionóladh 1 chruinniú sa bhliain 2014.

Breithníodh na saincheisteanna seo a leanas:

• Na Rialacháin maidir le Breosla Soladach

• Plean Réigiúnach Dramhaíola a ullmhú

• Measúnacht agus Bainistíocht an Riosca Tuilithe in 
Abhantrach na Dothra
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Tinreamh na gComhairleoirí ar 
Chruinnithe sa tréimhse ó 1 Eanáir go 31 
Nollaig 2014

Ainm an Chomhairleora

An Líon 
Iomlán 
Cruinnithe

An Líon 
Iomlán 
Cruinnithe ar 
Freastalaíodh 
Orthu

An Ráta 
Iomlán 
Freastail mar 
%

Bailey, John (F.G.) 36 35 98%
Bailey, Maria (F.G.) 34 30 89%
Baker, Marie (F.G.) 40 39 98%
Bhreathnach, Niamh (Lucht Oibre) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014 19 17 90%

Boyhan, Victor (Neamhspleách) 36 31 87%
Brennan, Aoife (F.F.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 19 6 32%
Brennan, Shay (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 20 20 100%

Cuffe, Jennifer (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 17 16 95%

Curran, Chris (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 18 17 95%

Daly, Kevin (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 18 17 95%

Devlin, Cormac (F.F.) 35 33 95%
Dillon Byrne, Jane (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 18 17 95%

Dockery, Liam (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 19 19 100%

Donnelly, Deirdre (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 17 16 95%

Fayne, Mary (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 19 18 95%

Feeney, Kate (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 20 16 80%

Fox, Tony (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 
2014 18 17 95%

Gill, Karl (P.B.P) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin Áitiúla 
i mBealtaine 2014 19 18 95%

Halpin, Melisa (P.B.P.) 36 32 89%
Hanafin, Mary (F.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 18 14 78%

Hand, Pat (F.G.) 39 37 95%
Horkan, Gerry (F.F.) 39 39 100%
Humphreys, Dr. Richard (Lucht Oibre) 39 20 52%
Joyce, Tom (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 20 13 65%
Kingston, Deirdre (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 20 18 90%

Lewis, Hugh (P.B.P.) 36 31 87%
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Ainm an Chomhairleora

An Líon 
Iomlán 
Cruinnithe

An Líon 
Iomlán 
Cruinnithe ar 
Freastalaíodh 
Orthu

An Ráta 
Iomlán 
Freastail mar 
%

Madigan, Josepha (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 17 15 89%

Marren, Donal (F.G.) – d’éirigh as oifig ar an 1 Meitheamh 2014 18 18 100%
Martin, Catherine (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh 
ar na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 18 17 95%

McCarthy, Lettie (Lucht Oibre) 37 35 95%
McGovern, Lynsey (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 18 13 73%

Merrigan, Michael (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 19 19 100%

Murphy, Brian (F.G.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 20 12 60%

Murphy, Tom (F.F.) 37 27 73%
Nic Cormaic, Sorcha (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 20 19 95%

O’Brien, Peter (Lucht Oibre) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 18 17 95%

O’Brien, Shane (S.F.) – toghadh mar thoradh ar na Toghcháin 
Áitiúla i mBealtaine 2014 17 16 95%

O’Callaghan, Denis (Lucht Oibre) 37 37 100%
O’Dea, Jim (F.G.) – scoir de chomhaltas ar an 1 Meitheamh 2014 19 17 90%
O’Keeffe, Gearóid (Neamhspleách) – d’éirigh as oifig ar an 1 
Meitheamh 2014 18 1 6%

O’Neill, Seamas (Neamhspleách) – toghadh mar thoradh ar na 
Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 19 19 100%

Pierce, Donna (Lucht Oibre) – scoir de chomhaltas ar an 1 
Meitheamh 2014 17 13 77%

Richmond, Neale (F.G.) 36 31 87%
Saul, Barry (F.G.) 37 33 90%
Smyth, Carrie (Lucht Oibre) 39 39 100%
Smyth, Ossian (Comhaontas Glas) – toghadh mar thoradh ar 
na Toghcháin Áitiúla i mBealtaine 2014 19 18 95%

Stewart, Patricia (F.G.) 35 32 92%
Tallon, Grace (Lucht Oibre) 38 28 74%
Ward, Barry (F.G.) 39 34 88%
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Liosta Comhdhálacha/Seimineár Oiliúna 
ar ar freastalaíodh i rith 2014

Dáta Suíomh Mionsonraí faoin gComhdháil & faoin 
Oiliúint

Oiliúint/
Comhdháil

An Líon 
Comhairleoirí 
a d’fhreastail

3 - 5 Eanáir 
2014 Corcaigh

Seimineár ar Chur i Láthair Poiblí agus ar 
Bhainistíocht Caidreamh Poiblí - Óstán Celtic Ross, 
Ros Ó gCairbre, Corcaigh Thiar

Comhdháil 1

17 – 19 Eanáir 
2014 Corcaigh Brandáil i dToghcháin Pholaitíochta – Cáilíocht Nua 

Cumarsáide Polaitíochta Comhdháil 1

24 – 25 Eanáir 
2014 An Clár

Conas is féidir le Comhairleoirí Rochtain a fháil ar 
Chúnamh Deontais do Phobail, Svuít Ghráinne, Óstán 
Chaisleán Bhun Raite, Co. an Chláir.

Comhdháil 1

31 Eanáir – 1 
Feabhra 2014 Muineachán LAMA – Seimineár Chomhdháil an Earraigh 2014, 

Óstán Four Seasons, Muineachán Comhdháil 2

14 – 16 
Feabhra 2014 Lú

Freagrachtaí na nÚdarás Áitiúil faoin Reachtaíocht 
Bhainistíochta Dramhaíola le linn dóibh Trealamh 
a Dhiúscairt & a Athchúrsáil: Óstán Four Seasons, 
Cairlinn, Co. Lú

Comhdháil 1

20 – 22 
Feabhra 2014

Loch 
Garman

Seimineár Oiliúna do Chomhairleoirí: Athchóiriú an 
tSeanaid & an Comhairleoir, Óstán Millrace, Bun 
Clóidí, Loch Garman.

Comhdháil 1

21 – 23 
Feabhra 2014 Luimneach

Ginealas: Comhdháil maidir le do Shinsir agus do 
Chraobh Ghinealaigh a Rianú. Scotts Limerick, Ascaill 
Ashbourne, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach

Comhdháil 1

21 – 22 
Feabhra 2014 An Clár Béaloideas – 25ú Comhdháil Bhliantúil Turasóireachta 

Heritage Tourism, Óstán Falls, Co. an Chláir Comhdháil 1

21 – 22 
Feabhra 2014 Gaillimh

Cosaint Fheabhsaithe do Thomhaltóirí mar thoradh 
ar Rialacháin Nua Foirgníochta a tháinig i bhfeidhm 
ar an 1 Márta 2014. Óstán Chonnacht, Seanbhóthar 
Bhaile Átha Cliath, Cathair na Gaillimhe

Comhdháil 1

21 – 23 
Feabhra 2014 Lú Faisnéis Uasdátaithe faoin Dlí Rialtais Áitiúil: Óstán 

Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú Comhdháil 1

6 – 7 Márta 
2014 An Cabhán

Comhdháil Bhliantúil Chumann na gComhairlí Contae 
& Cathrach. Óstán Slieve Russell, Béal Átha Conaill, 
Co. an Chabháin.

Comhdháil 5

21 – 22 Márta 
2014 Gaillimh Ag Déileáil le Spás Folamh. Óstán Chonnacht, 

Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Cathair na Gaillimhe Comhdháil 1

11 – 12 Aibreán 
2014

Loch 
Garman

Turasóireacht i bPobail Áitiúla. Óstán Talbot, Loch 
Garman Comhdháil 1

18 – 20 
Aibreán 2014 Corcaigh Forbairt Gnó ag Comhlachais Tráchtala. Óstán Celtic 

Ross, Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Comhdháil 2
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Dáta Suíomh Mionsonraí faoin gComhdháil & faoin 
Oiliúint

Oiliúint/
Comhdháil

An Líon 
Comhairleoirí 
a d’fhreastail

19 
Meitheamh 
2014

Baile Átha 
Cliath

Oiliúint Ionduchtaithe do Chomhairleoirí. An Bhó 
Dhearg, Óstán Moran, Bóthar an Náis, Baile Átha 
Cliath 22

Oiliúint 11

11 – 13 Meán 
Fómhair 2014

Loch 
Garman

Scoil Samhraidh & Féile Uí Chinnéide, Ros Mhic 
Thriúin, Co. Loch Garman Comhdháil 1

18 Meán 
Fómhair 2014

Baile Átha 
Cliath

Seimineár Oiliúna Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann 
(AILG) maidir le Cúrsaí Airgeadais & Buiséadaithe, 
Óstán Grand, Mullach Íde

Oiliúint 5

17 – 18 
Deireadh 
Fómhair 2014

Dún na 
nGall

LAMA – Seimineár Chomhdháil an Fhómhair 2014, 
Óstán Inishowen Gateway, Bun Cranncha, Co. Dhún 
na nGall

Oiliúint 2

23 Deireadh 
Fómhair 2014 An Iarmhí Seimineár Oiliúna Tithíochta Aontas Rialtas Áitiúil na 

hÉireann (AILG), Baile Átha Luain Oiliúint 3

29 – 30 
Deireadh 
Fómhair 2014

An Cabhán Comhdháil Bhliantúil Tionscanta Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann (AILG), Óstán Kilmore, an Cabhán Oiliúint 3

6 Samhain 
2014

Cill 
Chainnigh Féile Kilkenomics, Cill Chainnigh Comhdháil 1

14–15 
Samhain 
2014

Gaillimh Comhdháil Aoife 2014, Comhdháil Bhliantúil 
Chumann Imeachtaí Féile na hÉireann Comhdháil 1

18 Samhain 
2014 An Mhí Seimineár Oiliúna Pleanála Aontas Rialtas Áitiúil na 

hÉireann (AILG), Baile Átha Troim Oiliúint 3

12 Nollaig 
2014

Baile Átha 
Cliath

Údaráis Áitiúla Saor ó Fhuinneamh Núicléach, Fóram 
Uile-Éireann, Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 Comhdháil 1
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Iniúchadh ar Rúin de chuid na 
gComhairleoirí a Aontaíodh ag 
Cruinnithe Comhairle sa bhliain 2014

Uimh. Dáta Uimh. na 
Miontuairisce

Rúin

1. 13 Eanáir 2014 C/41/14 & 
C/45/14

Buan-Orduithe 2013 
“Go nglacann an Chomhairle leis seo leis an mír bhreise seo a leanas lena cur ag 
gabháil le Buan-Orduithe 2013 i ndiaidh mhír 24(d), de réir Sceideal 10 (16) (2) den 
Acht Rialtais Áitiúil 2001:Más rud é, ag cruinniú den Chomhairle, go n-iarrann an 
Cathaoirleach tús a chur leis an bplé ar rún áirithe, agus go n-iarrann an moltóir 
(nó duine éigin eile atá údaraithe ag an moltóir chun na críche sin), in ionad an 
rún a thairiscint agus a chinneadh ag an gcruinniú sin, go ndéanfar é a ath-iontráil 
don chéad chruinniú eile, cuirfear taifead sna miontuairiscí á rá go bhfuil an rún le 
hath-iontráil don chéad chruinniú eile, ach déanfar an rún a liostú ar an gclár oibre 
don chruinniú sin agus d’aon chruinnithe dá éis sin ag deireadh an liosta rún a bhí 
liostaithe don chruinniú céadluaite, ach nár sroicheadh ag an gcruinniú sin, agus sin 
d’ainneoin Bhuan-Ordú 19(c).Ní bhaineann an mhír seo le rún a ath-iontráiltear ós rud 
é go dtugann Comhalta leithscéal roimh an gcruinniú.” – Molta ag an gComhairleoir P. 
Stewart agus cuidithe ag an gComhairleoir R. Humphreys (Rún ó urlár an tSeomra)

2. 13 Eanáir 2014 C/51/14 Gleann Alban 
“Déanann an Chomhairletuarascáil an Bhainisteora a thabhairt dá hairea iarraidh ar 
an mBainisteoir scrúdú a dhéanamh ar roghanna maoiniúcháin atá ann sa bhuiséad 
caipitiúil do Rogha B, tógáil nua, i nGleann Alban, mar an rogha is oiriúnaí, agus 
tuairisciú a dhéanamh ag cruinniú mhí an Mhárta,a iarraidh ar an mBainisteoir an 
tsaincheist a bhaineann le áirithiú rochtana inbhuanaithe ar an láithreán a shaothrú 
agus a iarraidh ar na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear Crócaigh Chill 
Mochuda, oibriú le chéile d’fhonn a chinntiú go mbeidh rochtain inbhuanaithe ar fáil 
ar shaoráid Ghleann Alban amach anseo,a thabhairt dá haire go luaitear i dtuarascáil 
DKM go bhfágfadh ceathrú linn snámha áit fós sa Chontae do shaoráidí eile agus, 
ar an mbonn sin, a iarraidh ar an mBainisteoir an anailís ilchritéir a chur siar agus 
breithniú a dhéanamh ina leith tar éis saincheist Ghleann Alban a réiteach d’fhonn 
measúnacht a dhéanamh ar mhéid na hacmhainneachta breise a bheidh ag teastáil sa 
Chontae an tráth sin.” – Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag na 
Comhairleoirí B. Saul agus G. Horkan (Rún ó urlár an tSeomra)

3. 10 Feabhra 2014 C/87/14 Coiste Forbartha Pobal Áitiúil 
“Go mbeidh Cathaoirligh na gCoistí ar Bheartas Straitéiseach do Phleanáil, don 
Chomhshaol, do Thithíocht agus d’Iompar ina gComhaltaí den Choiste Áitiúil 
Forbartha Pobail go dtí tráth an Chruinnithe Bhliantúil.” – Molta ag an gComhairleoir 
R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey (Rún ó urlár an tSeomra)

4. 10 Feabhra 2014 C/91/14 Scéim Vótaíochta 
“Go ndéanfar an Scéim Vótaíochta iomlán a tharchur chuig an gCoiste Eagrúcháin, 
Nósanna Imeachta agus Prótacail chun scrúdú a dhéanamh ar aimhrialtachtaí 
féideartha agus ar athruithe eile atá ag teastáil.” – Molta ag an gComhairleoir R. 
Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey (Rún ó urlár an tSeomra)

5. 10 Feabhra 2014 C/91/14 CFÁ Chill Iníon Léinín-Sheanchille (CFÁ an Bhaile Bhric roimhe seo) 
“Go scríobhfaidh an Chomhairle chuig an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil chun ainm CFÁ an Bhaile Bhric, mar a bhí ann roimhe seo, a leasú go CFÁ an 
Bhaile Bhric. Sheanchille.” – Molta ag an gComhairleoir H. Lewis agus cuidithe ag an 
gComhairleoir M. Halpin (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh ó urlár an 
tSeomra molta ag an gComhairleoir H. Lewis agus cuidithe ag an gComhairleoir M. 
Halpin)
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6. 10 Feabhra 2014 C/95/14 Uisce, Sláintíocht agus Reachtaíocht chun Uisce Éireann a Chur ar Bun 
“Go n-aontaíonn an Chomhairle seo go bhfuil an ceart ag gach saoránach ar uisce óil 
sábháilte agus ar shláintíocht, gur ceart don Rialtas léiriú a dhéanamh air sin sa ráiteas 
ar bheartas maidir le hUisce Éireann agus go n-iarrann sí ar an Aire Comhshaoil agus ar 
an Rialtas a chinntiú go leagfar síos sa reachtaíocht lena mbunaítear Uisce Éireann go 
leanfaidh uisce agus sláintíocht de bheith faoi úinéireacht an Stáit i gcónaí.” – Molta 
ag an gComhairleoir D. O’Callaghan agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

7. 10 Feabhra 2014 C/97/14 Iarraidh ar Athbhreithniú a dhéanamh ar Tháille Chomhréidh do Phrintísigh atá ag 
freastal ar Institiúidí Teicneolaíochta 
“Go n-iarrfaidh Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar an Aire Airgeadais, 
ar an Aire Oideachais agus Scileanna agus ar an Aire Coimirce Sóisialaí athbhreithniú 
a dhéanamh ar an táille chomhréidh €833.00 a tugadh isteach i mbuiséad mhí 
Dheireadh Fómhair do phrintísigh ata ag freastal ar Institiúidí Teicneolaíochta. 
Iarraimid go ndéanfar an táille a tharscaoileadh.” – Molta ag an gComhairleoir V. 
Boyhan agus cuidithe ag an gComhairleoir M. Halpin (Rún ó urlár an tSeomra)

8. 10 Feabhra 2014 C/97/14 Iarraidh ar Athbhreithniú a dhéanamh ar an Táille do Phrintísigh atá ag freastal ar 
Institiúidí Teicneolaíochta 
“Go n-iarrfaidh an Chomhairle ar an Aire Oideachais agus Scileanna athbhreithniú a 
dhéanamh ar an táille do phrintísigh ata ag freastal ar Institiúidí Teicneolaíochta." – 
Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey 
(Rún ó urlár an tSeomra)

9. 10 Feabhra 2014 C/100/14 Iarraidh ar Tharscaoileadh d’Úinéirí Tí nach bhfuil in ann Cáin Mhaoine a íoc 
“Go scríobhfaidh an Bainisteoir chuig an Aire chun a iarraidh air breithniú a dhéanamh 
maidir le scéim tarscaoilte d’úinéirí tí ar féidir leo a thaispeáint nach bhfuil siad in 
ann maoin chánach a íoc.” – Molta ag an gComhairleoir M. Halpin agus cuidithe ag 
an gComhairleoir H. Lewis (Rún leasaithe, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir T. 
Murphy agus cuidithe ag an gComhairleoir C. Devlin)

10. 10 Márta 2014 C/137/14 Clár Caipitiúil Trí Bliana 
“Go n-iarrfar ar an mBainisteoir anailís ilchritéir ar shaoráidí fóillíochta a chur san 
áireamh mar chuid de Chlár na mBuiséad Caipitiúil.” – Molta ag an gComhairleoir L. 
McCarthy agus cuidithe ag an gComhairleoir T. Joyce (Rún ó urlár an tSeomra)

11. 10 Márta 2014 C/140/14 Togra ar son Dhún Laoghaire maidir le Ceantar Feabhsúcháin Gnó (BID) 
“(1) Go gceapfaidh an Chomhairle Comhalta chun fónamh ar Choiste BID ar feadh ré 
na Comhairle.(2) Gurb í an Comhairleoir J. Dillon Byrne an Comhalta de Choiste BID 
ar feadh an téarma sin.”– Molta ag an gComhairleoir J. Bailey agus cuidithe ag an 
gComhairleoir R. Humphreys (Rún leasaithe ón urlár an tSeomra, rún bunaidh molta 
ag an gComhairleoir J. Bailey agus cuidithe ag an gComhairleoir R. Humphreys)

12. 14 Aibreán 2014 C/209/14 Comhairle Dhlíthiúil i ndáil le Coill San Eiléan a ghlacadh faoi chúram 
“Go n-éilíonn an Chomhairle seo ar an mBainisteoir cóipeanna den chomhairle 
dhlíthiúil ar fad atá i seilbh na Comhairle agus a bhaineann le haon iarratais ar Choill 
San Eiléan i mBaile an Bhóthair, nó talamh ghaolmhar nó tailte gaolmhara, nó talamh 
nó tailte atá ag gabháil le Coill San Eiléan, a ghlacadh faoi chúram, nó a bhaineann le 
machnamh i ndáil leis sin, a chur ar fáil.” – Molta ag an gComhairleoir B. Ward agus 
cuidithe ag na Comhairleoirí V. Boyhan agus N. Bhreathnach (Rún de bhun Alr 140 den 
Acht Rialtais Áitiúil 2001)

13. 14 Aibreán 2014 C/210/14 Cumainn Chónaitheoirí – Seomra Pobail 
“Go ndéanfaidh an Bainisteoir breithniú i dtaobh oibriú le Cumainn Chónaitheoirí 
éagsúla a fheidhmíonn thar ceann eastát mór ar fud an Chontae ar mian leo seomraí 
Pobail a bheith acu ina n-eastáit – seomraí ar aon dul le lárionaid acmhainní inár gcuid 
eastát Údaráis Áitiúil.” – Molta ag an gComhairleoir L. McCarthy agus cuidithe ag an 
gComhairleoir B. Saul

14. 14 Aibreán 2014 C/211/14 Páirceáil Farasbairr Gluaisteán ó UCD ag fearadh ar Phobail Chónaitheacha 
“Go nglacfaidh an Bainisteoir cur chuige straitéiseach maidir leis an bhfadhb a 
bhaineann le páirceáil farasbairr gluaisteán ó UCD atá ag fearadh ar raon leathan 
pobal cónaitheacha ar an dá thaobh den N11, go gcinnteoidh an cur chuige sin go 
mbeidh tús áite ag na cónaitheoirí maidir le páirceáil agus go leagfaidh an Bainisteoir 
a cuid tograí  faoi bhráid Coiste ar Bheartas Straitéiseach laistigh de 6 mhí.” – Molta 
ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir B. Ward (Rún 
leasaithe, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an 
gComhairleoir B. Ward)
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15. 14 Aibreán 2014 C/214/14 Fíneálacha a Eisíodh chuig Tiománaithe ón mbliain 2010 i leith 
“Go dtabharfaidh an Bainisteoir tuarascáil mhionsonraithe faoin líon fíneálacha a 
eisíodh chuig tiománaithe ón mbliain 2010 i leith mar gheall ar pháirceáil i mBá Lódála 
agus go ndéanfar na comharthaí ar fad sa Chontae a bhaineann le Bánna Lódála 24 
huaire an chloig a leasú le go luafaidh siad  
“D’Fheithiclí Tráchtála Amháin.” – Molta ag an gComhairleoir C. Devlin agus cuidithe 
ag an gComhairleoir V. Boyhan (Rún leasaithe, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir 
C. Devlin agus cuidithe ag an gComhairleoir V. Boyhan)

16. 14 Aibreán 2014 C/216/14 Téarmaí agus Coinníollacha a Aontaíodh le hIontaobhais Tithíochta 
“Go ndéanfaidh an Chomhairle seo achoimre ar na téarmaí agus coinníollacha a 
aontaíodh le hiontaobhais tithíochta a bhfuil ár stoc tithíochta á bhainistiú acu a 
leagan amach do na Comhaltaí.” – Molta ag an gComhairleoir N. Bhreathnach agus 
cuidithe ag an gComhairleoir V. Boyhan

17. 14 Aibreán 2014 C/220/14 Plódú ar an DART 
“Go n-iarrann an Chomhairle seo ar an mBainisteoir Contae scríobh chuig Iarnród 
Éireann maidir le plódú ar thraenacha DART le linn buaic-amanna de bharr líon íseal 
na gcarráistí ar roinnte traenacha DART.” – Molta ag an gComhairleoir M. Baker agus 
cuidithe ag an gComhairleoir D. O’Callaghan

18 14 Aibreán 2014 C/223/14 Freastal ar na Riachtanais Tithíochta atá ag Cónaitheoirí sa Chontae 
“Go gcinneann an Chomhairle go mbeidh freastal ar na riachtanais tithíochta atá 
ag cónaitheoirí sa Chontae ina ábhar tosaíochta do Chomhairle 2014-19 agus ina 
phríomhghné de phlean soláthair seirbhísí an údaráis áitiúil atá le forbairt faoin Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, agus iarrann sí ar an mBainisteoir gach dícheall a 
dhéanamh chun an soláthar tithíochta sóisialta sa Chontae a uasmhéadú le linn na 
tréimhse sin, agus úsáid á baint as an raon iomlán roghanna soláthair atá ar fáil don 
Chomhairle, agus leanúint ar aghaidh chun dlús a chur leis an teagmháil a dhéantar 
chuige sin leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.” – Molta ag an 
gComhairleoir J. Bailey agus cuidithe ag an gComhairleoir R. Humphreys

19. 12 Bealtaine 2014 C/229/14 Eastát na Gráinsí, Bóthar na Potaireachta 
“Iarraim leis seo ar an mBainisteoir treoir a thabhairt láithreach don chonraitheoir 
nó don fhochonraitheoir atá ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an 
balla 72 mhéadar ag Eastát na Gráinsí ar Bhóthar na Potaireachta atá le feiceáil sna 
grianghraif iniata (mionsonraí curtha ar fáil) a thabhairt chun bealaigh ós rud é go 
bhfuil an balla sin i riocht a chothaíonn contúirt do na cónaitheoirí agus do na leanaí 
a chónaíonn sa cheantar. Tá comhlra sealadach curtha in airde cheana féin i gceann 
de na gairdíní, is é sin, Uimh. 32. Iarraim ar an gComhairle treoir a thabhairt don 
Bhainisteoir an balla a scartáil láithreach agus balla lena ngabhann bailchríoch eibhir, 
ar aon dul leis an mballa atá tadhlach leis.” – Molta ag an gComhairleoir J. Bailey agus 
cuidithe ag na Comhairleoirí M. Bailey agus B. Saul (Rún de bhun Alt 140 den Acht 
Rialtais Áitiúil 2001)

20. 7 Iúil 2014 C/360/14 Tuarascáil Bhainistíochta 
“Leasú a dhéanamh ar an rún atá leagtha amach i dtuarascáil an 
Phríomhfheidhmeannaigh trí  
“with the monthly Council agenda” a scriosadh agus trí  
“as part of the Document Pack for the monthly Council meeting, and the Management 
Report shall appear as a headed item on the monthly Council agenda 
“ a chur isteach.” – Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag na 
Comhairleoirí V. Boyhan, H. Lewis agus S. O’Brien (Leasú ó urlár an tSeomra ar 
mhírcheann uimh. 15 ar an gclár oibre)

21. 7 Iúil 2014 C/360/14 Tuarascáil Bhainistíochta 
“Go n-eiseoidh an Príomhfheidhmeannach Tuarascáil Bhainistíochta mar chuid den 
Phaca Doiciméad do chruinniú míosúil na Comhairle, agus go mbeidh an Tuarascáil 
Bhainistíochta ar taispeáint mar mhírcheann ar chlár oibre míosúil na Comhairle.” 
– Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir L. 
McCarthy (Rún arna leasú le rún ó urlár an tSeomra)
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22. 7 Iúil 2014 C/361/14 Ibrahim Halawa, Saoránach Éireannach 18 mbliana d’aois atá á choinneáil gan triail 
san Éigipt, a Scaoileadh Saor Láithreach ar Fhorais Daonnúla 
“Go gcuirfear na Buan-Orduithe ar fionraí chun an rún seo a leanas a phlé: Go n-iarrann 
an Chomhairle seo Ibrahim Halawa, Saoránach Éireannach 18 mbliana d’aois atá á 
choinneáil gan triail san Éigipt, a scaoileadh saor láithreach ar Fhorais Daonnúla agus 
go dtabharfar ar ais go hÉirinn gan mhoill é agus go ndéanfar cóip den rún a chur ar 
aghaidh chuig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus chuig Ambasadóir Phoblacht Arabach 
na hÉigipte, A.S. an tUas. Sherif Elkholi, Ambasáid na hÉigipte, 12 Bóthar Chluaidh, 
Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4.” – Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys 
agus cuidithe ag na Comhairleoirí H. Lewis, S. O’Brien, S. Nic Cormaic, M. Halpin, K. Gill, 
M. Merrigan, D. O’Callaghan, D. Donnelly, K. Daly, S. O’Neill, V. Boyhan, D. Kingston agus 
P. O’Brien (Rún chun na Buan-Orduithe a chur ar fionraí)

23. 7 Iúil 2014 C/362/14 (3) Dúnadh Féideartha Theach Cúirte Dhún Laoghaire 
“Go gcuireann an Chomhairle i gcoinne dhúnadh Theach Cúirte Dhún Laoghaire agus 
go scríobhfaidh sí chuig an tSeirbhís Chúirteanna agus chuig an Aire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais, á rá, sna téarmaí is láidre is féidir, go gcuireann sí ina choinne 
sin agus suntas á thabhairt do na cúiseanna ar dá mbarr nach bhfuil aon chiall leis an 
gcinneadh sin ar fhorais eagrúcháin, póilíneachta nó eacnamaíochta.” – Molta ag an 
gComhairleoir B. Ward agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

24. 7 Iúil 2014 C/362/14 (3) Dúnadh Féideartha Theach Cúirte Dhún Laoghaire 
“Go dtugann an Chomhairle seo treoir don Phríomhfheidhmeannach a chur in iúl go 
bhfuil an Chomhairle go hiomlán i gcoinne dhúnadh beartaithe Teach Cúirte Dúiche 
agus Oifig Chúirte Dúiche Dhún Laoghaire agus gurbh ábhar imní di an t-amscála 
neamhdhóthanach ar fad atá á lamháil chun aighneachtaí a dhéanamh faoi thograí 
atá chomh tábhachtach sin do phobail chónaitheacha agus tráchtála limistéar na 
Comhairle.”– Molta ag an gComhairle S. O’Neill agus cuidithe ag an gComhairleoir M. 
Merrigan

25. 7 Iúil 2014 C/365/14 Staid Reatha na dTairiscintí 
“Go dtugtar treoir don Phríomhfheidhmeannach athbhreithniú a dhéanamh ar staid 
reatha na dtairiscintí ar an bhforas go bhfuil céatadánach iomarcach den tairiscint 
leithroinnte chuig costas." – Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag 
an gComhairleoir D. Kingston

26. 15 Iúil 2014 C/369/14 Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Laghdú 
“I ndiaidh an fhocail "budget", an méid seo a leanas a chur isteach:In a manner which 
protects and maintains local services and amenities.” – Molta ag an gComhairleoir 
S. O’Brien agus cuidithe ag na Comhairleoirí S. Nic Cormaic agus C. Curran (Leasú 
ó urlár an tSeomra ar rún uimh. 22 ar an gclár oibre, an rún bunaidh molta ag an 
gComhairleoir N. Richmond agus cuidithe ag an gComhairleoir G. Horkan)

27. 15 Iúil 2014 C/369/14 Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Laghdú 
“Go ngeallann an Chomhairle seo ráta na Cánach Maoine Áitiúla sa Chontae a laghdú 
15% sa bhuiséad atá le teacht agus sin a dhéanamh ar bhealach ina gcosnaítear agus 
ina gcoimeádtar seirbhísí agus taitneamhachtaí áitiúla.” – Molta ag an gComhairleoir 
N. Richmond agus cuidithe ag an gComhairleoir G. Horkan (Rún arna leasú le rún ó 
urlár an tSeomra)

28. 15 Iúil 2014 C/371/14 Iarraidh ar an Aire Gnóthaí Eachtracha tionchar na hÉireann a úsáid chun na 
hainghníomhartha a rinneadh in Gaza faoin oibríocht ‘Protective Edge’ a cháineadh 
“Go gcuirfear na buan-orduithe ar fionraí chun an rún seo a leanas a phlé:Go n-iarrann 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar an Aire Gnóthaí Eachtracha 
tionchar na hÉireann a úsáid chun cáineadh a dhéanamh ar na hainghníomhartha a 
rinneadh in Gaza faoin oibríocht ‘Protective Edge’ a d’fhág 184 Phalaistíneach marbh, 
lena n-áirítear 34 leanbh, agus a ghortaigh os cionn 1300 duine go dona. Ina theannta 
sin, iarrtar go gcuirfear deireadh láithreach leis an bhforéigean agus léirítear ár 
ndlúthpháirtíocht le muintir Gaza agus le pobal forleathan na bPalaistíneach atá ag 
maireachtáil faoi fhorghabháil Iosrael.” – Molta ag an gComhairleoir H. Lewis agus 
cuidithe ag na Comhairleoirí C. Curran, S. O’Brien, M. Halpin, K. Gill, M. Merrigan agus 
V. Boyhan (Rún chun na Buan-Orduithe a chur ar fionraí)

29. 15 Iúil 2014 C/373/14 Géarchéim na Tithíochta agus na nDaoine gan Dídean 
"Go seolfaidh an Chomhairle seo feachtas chun déileáil le géarchéim na tithíochta 
agus na ndaoine gan dídean trí iarraidh a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:Méadú ar 
an soláthar tithíochta sóisialtaMéadú ar an soláthar cóiríochta éigeandálaNa tithe  
“atá folamh” a oscailt mar ábhar práinneagus go dtionólfaidh an Chomhairle fóram 
poiblí dea-fhógartha faoin tsaincheist seo, agus úsáid á baint as DLR Times agus 
as suíomh gréasáin na Comhairle chun an pobal a chur ar an eolas.” – Molta ag an 
gComhairleoir M. Halpin agus cuidithe ag an gComhairleoir H. Lewis
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30. 15 Iúil 2014 C/373/14 Scéimeanna Nua Tithíochta Sóisialta 
“Go dtabharfaidh an Príomhfheidhmeannach tuarascáil don Chomhairle seo i 
dtaobh a cuid pleananna chun Scéimeanna Nua Tithíochta Sóisialta a sholáthar ar 
fud an Chontae, agus leithroinnt na bliana seo á cur san áireamh, agus i dtaobh na 
féidearthachtaí a bhaineann leis an Earnáil Tithíochta Dheonach, lena n-airítear 
Comharchumainn agus NAMA ó thaobh tuilleadh aonad tithíochta a chur ar fáil 
chun aghaidh a thabhairt ar liostaí feithimh na Comhairle agus go n-admhaíonn an 
Chomhairle seo na deacrachtaí i ndáil le tithíocht shóisialta sa chontae seo agus go 
n-aontaíonn sí, i gcomhréir le clár aontaithe Fhianna Fáil/Fhine Gael. An Chomhaontais 
Ghlais, socrú a dhéanamh chun measúnacht féidearthachta a dhéanamh ar na 
láithreáin go léir atá faoi úinéireacht na Comhairle agus atá oiriúnach le haghaidh 
tithíochta agus go soláthrófar tuarascáil faoi mhí na Nollag 2014.” – Molta ag an 
gComhairleoir G. Horkan agus cuidithe ag na Comhairleoirí J. Bailey, C. Martin, O. 
Smyth, M. Bailey, M. Fayne, J. Madigan, P. Stewart, M. Hanafin, C. Devlin, J. Cuffe, P. 
Hand, S. O’Brien, B. Ward agus S. Brennan (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, an rún 
bunaidh molta ag an gComhairleoir D. O’Callaghan agus cuidithe ag an gComhairleoir 
L. McCarthy)

31. 15 Iúil 2014 C/374/14 Iarraidh ar an Aire Gnóthaí Eachtracha tionchar na hÉireann a úsáid chun na 
hainghníomhartha a rinneadh in Gaza faoin oibríocht ‘Protective Edge’ a cháineadh 
“Go gcuirfear na buan-orduithe ar fionraí chun an rún seo a leanas a phlé:Go n-iarrann 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar an Aire Gnóthaí Eachtracha 
tionchar na hÉireann a úsáid chun cáineadh a dhéanamh ar na hainghníomhartha a 
rinneadh in Gaza faoin oibríocht ‘Protective Edge’ a d’fhág 184 Phalaistíneach marbh, 
lena n-áirítear 34 leanbh, agus a ghortaigh os cionn 1300 duine go dona. Ina theannta 
sin, iarrtar go gcuirfear deireadh láithreach leis an bhforéigean agus léirítear ár 
ndlúthpháirtíocht le muintir Gaza agus le pobal forleathan na bPalaistíneach atá ag 
maireachtáil faoi fhorghabháil Iosrael.” – Molta ag an gComhairleoir H. Lewis agus 
cuidithe ag na Comhairleoirí C. Curran, S. O’Brien, M. Halpin, K. Gill, M. Merrigan agus 
V. Boyhan (Rún ó urlár an tSeomra, fionraí na mBuan-Orduithe aontaithe ag C/371/14)

32. 15 Iúil 2014 C/375/14 Meabhair-shláinte agus Leas a Chur Chun Cinn 
“Go gcinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go bhféachfaidh an Chomhairle, ina cuid 
oibre, le meabhair-shláinte agus leas a chur chun cinn i measc an daonra áitiúil ina 
iomláine.” – Molta ag an gComhairleoir P. O’Brien agus cuidithe ag an gComhairleoir D. 
Kingston

33. 15 Iúil 2014 C/376/14 Na Leithris i Stáisiún DART Chill Iníon Léinín 
“Go scríobhfaidh an Príomhfheidhmeannach chuig Iarnród Éireann chun a iarraidh 
orthu na leithris i Stáisiún DART Chill Iníon Léinín a athoscailt.” – Molta ag an 
gComhairleoir C. Smyth agus cuidithe ag an gComhairleoir L. McCarthy

34. 15 Iúil 2014 C/378/14 Minicíocht na mBusanna a théann chuig Coill na Silíní 
“Go scríobhfaidh an Príomhfheidhmeannach chuig Bus Átha Cliath chun a iarraidh 
orthu méadú a dhéanamh ar mhinicíocht na mbusanna a théann chuig Coill na Silíní 
.e. Luas.” – molta ag an gComhairleoir C. Smyth agus cuidithe ag an gComhairleoir L. 
McCarthy

35. 15 Iúil 2014 C/385/14 An Scéim um Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta 
“Go scríobhfaidh an Chomhairle chuig an Aire á rá go bhfuil sí go hiomlán i gcoinne 
iarratasóirí ar an Scéim um Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta a bhaint den liosta 
feithimh i gcomhair ghnáth-thithíochta Comhairle agus go n-aithníonn an Chomhairle 
mian dlisteanach na ndaoine sin ar an liosta feithimh i gcomhair gnáthaonad 
tithíochta sóisialta agus an tairbhe eacnamaíochta fhadtéarma inbhuanaithe a 
ghabhann le tógáil gnáth-thithíochta Comhairle.” – Molta ag an gComhairleoir P. 
Stewart agus cuidithe ag an gComhairleoir H. Lewis (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, 
rún bunaidh molta ag an gComhairleoir H. Lewis agus cuidithe ag an gComhairleoir M. 
Halpin)

36. 15 Iúil 2014 C/386/14 Liúntas do Chathaoirligh Coistí ar Bheartas Straitéiseach 
“I bhfianaise an mhéadaithe ar líon na gCoistí ar Bheartas Straitéiseach, go gcinneann 
an Chomhairle seo gurb é a bheidh i liúntas uasta Cathaoirligh Coiste ar Bheartas 
Straitéiseach ná €5000 sa bhliain chun a chinntiú nach dtagann ar mhéadú foriomlán 
ar an méid airgid a íoctar le cathaoirligh Coistí ar Bheartas Straitéiseach.” – Molta ag an 
gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir D. O’Callaghan
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37. 15 Iúil 2014 C/388/14 Tacaíocht Tithíochta 
“I bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh ar an líon teaghlach a dhéanann teagmháil 
leis an gComhairle mar go bhfuil gá acu le tacaíocht tithíochta ós rud é go bhfuil a 
dtionóntacht phríobháideach ar cíos nó nach féidir leo cóiríocht phríobháideach ar 
cíos a fháil i limistéar Bhaile Átha Cliath, go ndéanfaidh an Príomhfheidhmeannach 
láithreáin atá faoi úinéireacht ag an gComhairle a shainaithint i gcomhair tionscnamh 
féideartha tithíochta agus/nó comhpháirtíochtaí tithíochta, agus go dtabharfar 
tuarascáil maidir leis an ábhar sin." – Molta ag an gComhairleoir V. Boyhan agus 
cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

38. 15 Iúil 2014 C/389/14 Rian Rothar Chill Fhionntain go Cuas an Ghainimh 
Go dtacaíonn an Chomhairle seo le forbairt agus le tógáil an riain rothar ó Chill 
Fhionntain go Cuas an Ghainimh agus go ngeallann sí an rian sin a chríochnú le 
linn ré na Comhairle seo, ar choinníoll go ndéantar an comhshaol agus iomláine an 
chladaigh a chosaint go hiomlán, go ndéantar gach treoir AE maidir le cosaint an 
chomhshaoil agus an fhiadhúlra a chomhlíonadh go hiomlán, agus go gcomhlíontar 
Coinbhinsiún Aarhus go hiomlán, go háirithe i ndáil le comhairliúchán poiblí. – Molta 
ag an gComhairleoir M. Halpin agus cuidithe ag na Comhairleoirí H. Lewis, S. O’Brien, 
C. Curran, K. Gill, V. Boyhan agus M. Merrigan (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún 
bunaidh molta ag an gComhairleoir D. Kingston agus cuidithe ag an gComhairleoir B. 
Ward)

39. 8 Meán Fómhair 
2014

C/452/14 Tacú le hObair Luachmhar a Dhéanann Comhar Náisiúnta Líonraí Pobalbhunaithe na 
mBan 
“Go dtacaíonn an Chomhairle seo leis an obair luachmhar a dhéanann Comhar 
Náisiúnta Líonraí Pobalbhunaithe na mBan. Go dtacaímid freisin leis an obair 
thábhachtach a dhéanann SWAN ar fud Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Go bhfuilimid 
i gcoinne chinneadh an iar-Aire Comhshaoil, Phil Hogan, scoir de na grúpaí seo a 
mhaoiniú trína Líonra Náisiúnta agus go n-iarraimid ar an gComhairle scríobh chuig 
an Aire Comhshaoil nua, Alan Kelly, thar ar gceann á iarraidh air an maoiniúchán sin 
a thabhairt ar ais don bhliain 2015 fad a bheidh athbhreithniú iomlán á dhéanamh ar 
na tionscadail agus ar an maoiniúchán ina leith, de réir mar atá déanta ag an Aire nua 
i gcás roinnt eagraíochtaí a fheidhmíonn thar ceann daoine faoi mhíchumas.” – Molta 
ag an gComhairleoir S. O’Brien agus cuidithe ag na Comhairleoirí C. Curran, C. Smyth, 
D. O’Callaghan, M. Merrigan, S. Nic Cormaic, J. Bailey, M. Bailey, M. Fayne, N. Richmond, 
B. Ward, K. Gill, V. Boyhan, H. Lewis, J. Madigan, P. Stewart, K. Daly, D. Donnelly, S. 
O’Neill agus M. Halpin (Rún ó urlár an tSeomra)

40. 8 Meán Fómhair 
2014

C/455/14 Tionscadal Loisceoir an Phoill Bhig 
“Go ndéanfaidh an Príomhfheidhmeannach ráiteas faoi stádas reatha Thionscadal 
Loiscneoir an Phoill Bhig agus go soláthraítear ráiteas mionsonraithe faoi na cistí uile 
Comhairle atá íoctha i gcomhair an tionscadail seo go dtí seo, agus faoi caiteachas a 
bheidh i gceist amach anseo agus faoi na hoibleagáidí dlíthiúla a mheastar a bheidh 
ann mar thoradh ar ról comhpháirteach na Comhairle sa tionscadal seo.” – Molta ag an 
gComhairleoir V. Boyhan agus cuidithe ag an gComhairleoir B. Ward

41. 8 Meán Fómhair 
2014

C/455/14 Comhaontú faoin Tionscadal Dublin Waste to Energy 
“Go n-aontaíonn an Chomhairle seo nach ceart don Phríomhfheidhmeannach, 
ar mhaithe leis an gcomhshaol, le sláinte agus sábháilteacht, agus le hionracas 
eacnamaíochta, an comhaontú faoin Tionscadal Dublin Waste to Energy a shíniú.” – 
Molta ag an gComhairleoir M. Halpin agus cuidithe ag na Comhairleoirí S. O’Brien, S. 
Nic Cormaic, C. Curran, H. Lewis, K. Gill, G. Tallon, S. O’Neill, K. Daly, D. Donnelly agus M. 
Merrigan (Rún ó urlár an tSeomra)

42. 8 Meán Fómhair 
2014

C/461/14 Coiste Bhaile Átha Cliath de LGBT Pride 
“Go ngeallann an Chomhairle seo dul i mbun plé le Coiste Bhaile Átha Cliath de LGBT 
Pride chun rannchuidiú le ceiliúradh na héagsúlachta sa Chontae.” – Molta ag an 
gComhairleoir C. Curran agus cuidithe ag an gComhairleoir L. McCarthy

43. 8 Meán Fómhair 
2014

C/463/14 Ráta CBL 9% ar Bhia, ar Thurasóireacht agus ar Aíocht 
“Go dtacaíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin leis an iarraidh ó 
Chumann Bhialanna na hÉireann agus, go háirithe, ó chomhaltaí an Chumainn sin 
sa Chontae seo, go ndéanfar an ráta CBL 9% a choimeád ar bun do na hearnálacha 
bia, turasóireachta agus aíochta, ar ráta é a d'éascaigh ceann amháin de gach ceithre 
phost sa gheilleagar a chruthú agus atá chomh tábhachtach sin i mbailte na Carraige 
Duibhe, Dhún Laoghaire agus Dheilginse a bhíonn ag brath an oiread sin ar ioncam 
ó thurasóireacht agus ó chuairteoirí. Go dtathantaíonn an Chomhairle seo ar an Aire 
Airgeadais CBL a choimeád ag 9% sa bhliain 2015 agus ina dhiaidh sin.” – Molta ag an 
gComhairleoir M. Merrigan agus cuidithe ag an gComhairleoir V. Boyhan
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44. 8 Meán Fómhair 
2014

C/464/14 Ráta CBL 9% ar Bhia, ar Thurasóireacht agus ar Aíocht 
“Go dtacaíonn an Chomhairle leis an iarraidh ó Chumann Bhialanna na hÉireann go 
ndéanfar an ráta CBL 9% a choimeád ar bun do na hearnálacha bia, turasóireachta 
agus aíochta sa bhliain 2015.” – Molta ag an gComhairleoir C. Smyth agus cuidithe ag 
an gComhairleoir L. McCarthy

45. 8 Meán Fómhair 
2014

C/465/14 Ráta CBL 9% ar Bhia, ar Thurasóireacht agus ar Aíocht 
“Go dtacaíonn an Chomhairle leis an ráta CBL 9% a choimeád ar bun don earnáil 
bhia, thurasóireachta agus aíochta.” – Mhol an Comhairleoir C. Smyth rún in ainm 
an Chomhairleora R. Humphreys a bhí as láthair agus chuidigh an Comhairleoir L. 
McCarthy leis

46. 8 Meán Fómhair 
2014

C/467/14 Iarraidh ar an Aire bualadh le Toscaireacht Traspháirtí ó Údarais Áitiúla Bhaile Átha 
Cliath maidir le an nGéarchéim Thithíochta 
“Go n-iarrann an Chomhairle seo ar an Aire Tithíochta bualadh le toscaireacht 
traspháirtí Comhairleoirí ó na hÚdaráis Áitiúla ar fad i mBaile Átha Cliath chun plé a 
dhéanamh faoi na bearta ar féidir iad a dhéanamh sa ghearrthéarma, sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma chun dul i ngleic leis an ngéarchéim thithíochta atá ann ar fud 
Chathair agus Chontae Bhaile Átha Cliath. Is ceart cathaoirligh na 4 CBS tithíochta a 
bheith ann sa toscaireacht.” – Molta ag an gComhairleoir S. O’Brien agus cuidithe ag 
an gComhairleoir S. Nic Cormaic

47. 8 Meán Fómhair 
2014

C/467/14 Rialuithe Cíosa agus a chur faoi deara go bhfuil an Cleachtas  
“Ní Ghlactar le daoine a fhaigheann Liúntas Cíosa” i gcoinne an dlí 
“Go n-aontaíonn an Chomhairle seo go n-iarrfar ar an rialtas rialuithe cíosa a thabhairt 
isteach agus a chur faoi deara, mar ábhar práinne i bhfianaise na géarchéime 
tithíochta atá ag dul i méid, go bhfuil an cleachtas  
“Ní Ghlactar le daoine a fhaigheann Liúntas Cíosa” i gcoinne an dlí.” – Molta ag an 
gComhairleoir K. Gill agus cuidithe ag an gComhairleoir L. McCarthy

48. 22 Meán 
Fómhair 2014

C/470/14 Cáin Mhaoine Áitiúil a Laghdú 
“Go mbeartaítear leis seo, de réir Alt 20 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 
2012, arna leasú le hAlt 5 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú) 2013, agus 
tar éis breithniú a dhéanamh ar na nithe riachtanacha atá leagtha amach in Airteagal 
8 de Chuid 4 de na Rialacháin um Cháin Mhaoine Áitiúil (Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil) 
2014, go gcinneann Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin gur ceart bunráta 
na cánach maoine áitiúla a ísliú cúig déag faoin gcéad (15%) go ceann tréimhse bliana 
ón gcéad dáta eile a mbeidh Cáin Mhaoine Áitiúil dlite i leith na maoine cónaithí 
iomchuí atá suite i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin.” – Molta go comhpháirteach ag an gComhairleoir J. Bailey, ag an gComhairleoir 
G. Horkan agus ag an gComhairleoir C. Martin agus cuidithe ag na Comhairleoirí S. 
O’Brien, K. Daly, G. Tallon, D. Donnelly agus L. McGovern (Rún ó urlár an tSeomra)

49. 13 Deireadh 
Fómhair 2014

C/532/14 An Scéim maidir le Céatadán don Ealaín 
“Go leanann an Chomhairle dá tacaíocht don “scéim maidir le céatadán don ealaín” 
agus go dtacaíonn sí le haon ealaín phoiblí atá i stóras faoi láthair a chur ar taispeáint.” 
– Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus cuidithe ag an gComhairleoir D. 
Kingston

50. 13 Deireadh 
Fómhair 2014

C/533/14 Feachtas “Emma’s Voice” 
“Go ngeallann Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ós eol di, mar thoradh 
ar shuirbhé W.H.O. sa bhliain 2010, go bhfuil méadú ag teacht ar Anaifiolacsas, agus 
i bhfianaise bhás inchoiscthe Emma Sloan, a bhí 14 bliana d’aois, den Anaifiolacsas, a 
dtacaíocht iomlán a thabhairt d’fheachtas  
“Emma’s Voice” agus go n-iarrann sí ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
agus ar an Aire Sláinte, Leo Varadkar, a chinntiú go ndéanfar reachtaíocht agus cóid 
chleachtais a chur i bhfeidhm chun maolú a dhéanamh ar na srianta ar infhaighteacht 
uath-insteallairí Eipineifréine (ar a dtugtar EpiPens i gcoitinne) agus ar chógais 
Anaifiolacsais eile agus iad a chur ar fáil i limistéir phoiblí, AGUS go ndéanfaidh an 
Chomhairle scrúdú i dtaobh an féidir an fhoireann a oiliúint ar úsáid EpiPens agus go 
scríobhfaidh an Chomhairle chuig an Aire Varadkar á iarraidh air scrúdú a dhéanamh 
i dtaobh an féidir tionscadal píolótach a sheoladh maidir le feasacht ar anaifiolacsas 
agus ar an tslí ina n-úsáidtear an EpiPen. Ina theannta sin, go soláthrófar an EpiPen i 
limistéir den chineál ina gcoimeádtar dífhibrileoir, amhail scoileanna, ionaid fóillíochta 
etc.” – Molta ag an gComhairle M. Bailey agus cuidithe ag na Comhairleoirí J. Bailey, N. 
Richmond, B. Murphy, M. Fayne, P. Hand, B.Saul,P. Stewart, L. McGovern agus V. Boyhan 
(Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir S. Nic 
Cormaic agus cuidithe ag an gComhairleoir S. O’Brien)

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 201428



Uimh. Dáta Uimh. na 
Miontuairisce

Rúin

51. 13 Deireadh 
Fómhair 2014

C/534/14 Turais Scoile chuig Halla an Chontae agus DLR LexIcon 
Go ndéanfaidh an Príomhfheidhmeannach, le cúnamh ó Sheirbhísí Corparáideacha 
agus ón Roinn Ealaíon/Oidhreachta, pacáiste turas chuig Halla an Chontae agus an 
LexIcon a cheapadh ar mhaithe leis na scoileanna go léir inár gContae agus cuireadh a 
thabhairt dóibh teacht chun a fháil amach cad atá ar fáil ar leac an dorais acu.” – Molta 
ag an gComhairleoir L. McCarthy agus cuidithe ag an gComhairleoir C. Smyth

52. 13 Deireadh 
Fómhair 2014

C/545/14 Scannal Institiúid Shiúracha Bon Secours 
“Go ndéanann an Chomhairle seo: Aitheantas a thabhairt:Don ghá le suíomh 
na bhfíoras maidir le básanna beagnach 800 leanbh in Institiúid Shiúracha Bon 
Secours i dTuaim, Co. na Gaillimhe, idir na blianta 1925 agus 1961, lena n-áirítear na 
socruithe i ndáil le hadhlacadh na leanaí sin.Admháil a thabhairt:Go bhfuil gá freisin 
le scrúdú a dhéanamh ar theaghaisí eile “máthair agus leanbh” a bhí á n-oibriú sa 
Stát sa ré sin.Fáilte a chur:Roimh bhunú coimisiún imscrúdúcháin, agus cumhachtaí 
iomlána reachtúla aige, chun imscrúdú a dhéanamh faoi chás Thuama agus faoi na 
saincheisteanna leathana a bhaineann le teaghaisí “máthair agus leanbh”A iarraidh: 
Go mbeidh téarmaí tagartha an imscrúdaithe cuimsitheach Go mbeidh scóip an 
imscrúdaithe uileghabhálach, agus saincheisteanna gaolmhara maidir le huchtáil 
éigeantach agus trialacha vacsaíne agus institiúidí lena n-áirítear Neachtlanna 
Maigdiléana á gcur san áireamh Go rachfar i gcomhairle le marthanóirí agus lena lucht 
tacaíochta Go mbeidh tacaíochtaí ann do mharthanóirí, amhail seirbhísí comhairle Go 
ndéanfar leachtanna cuimhneacháin cuí i leith na marbh atá adhlactha in uaigheanna 
anaithnide a chur in airde Go bhfoilseofar tuarascáil an imscrúdaithe go tráthúil, rud 
atá fóirsteanach ag féachaint don ábhar mór fairsing goilliúna atá ann mar gheall 
ar an tsaincheist seo.” – Molta ag an gComhairleoir L. Dockery agus cuidithe ag an 
gComhairleoir T. Murphy (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh molta ag an 
gComhairleoir S. O’Brien agus cuidithe ag an gComhairleoir S. Nic Cormaic

53. 4 Samhain 2014 C/562/14 Fís-Mhonatóir a Shuiteáil san Fhuinneog Thosaigh ag an mBealach Isteach i Halla an 
Chontae 
“Go muirearófar suim €8,000 ar H0905 chun socrú a dhéanamh i ndáil leis an rún seo 
a leanas a glacadh ag cruinniú de chuid an Choiste Eagrúcháin, Nósanna Imeachta 
agus Prótacail a tionóladh ar an 10 Meán Fómhair 2014:  
“Go n-iarrann an Coiste Eagrúcháin, Nósanna Imeachta agus Prótacail ar an 
bPríomhfheidhmeannach, de réir Alt 46 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, 
agus de réir Creata i gcomhair Rannpháirtíocht an Phobail i Rialtais Áitiúil, socrú 
a dhéanamh maidir le suiteáil fís-mhonatóra de mhéid oiriúnach san fhuinneog 
thosaigh ag an mbealach isteach i Halla an Chontae chun craoladh gréasáin Cruinnithe 
den Chomhairle, agus fuaim a bheith ann, a thaispeáint beo do dhaoine ar an tsráid ós 
rud é go bhfuil srian ar an líon daoine a cheadaítear a bheith i láthair ag cruinnithe den 
Chomhairle. Nuair nach mbíonn seisiúin den Chomhairle ar siúl, is féidir an tsaoráid 
a úsáid chun faisnéis phoiblí a sholáthar agus chun gnó agus seirbhísí na Comhairle 
Contae a chur chun cinn.” –Molta ag an gComhairleoir M. Merrigan agus cuidithe ag 
an gComhairleoir K. Feeney agus ag an gComhairleoir V. Boyhan (Rún leasaithe ó urlár 
an tSeomra, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir M. Merrigan agus cuidithe ag an 
gComhairleoir K. Feeney agus ag an gComhairleoir V. Boyhan)

54. 4 Samhain 2014 C/562/14 Togra Foirmiúil maidir le Glacadh an Bhuiséid 
“Go nglacann an Chomhairle Contae an buiséad bliantúil don bhliain airgeadais dar 
críoch an 31 Nollaig 2015, de réir mar atá leagtha amach i dTáblaí A - F atá tíolactha 
ag an bPríomhfheidhmeannach, ach sin faoi réir na leasuithe seo a leanas:Cód 
B0901 – Cothabháil agus bainistiú carrchlós: laghdú €200,000 a dhéanamh air  Cód 
F0201 – Oibriú na Seirbhíse Leabharlainne: laghdú €55,000 a dhéanamh ar an gCiste 
FiachmhúchtaCód F0501 – Riaradh an Chláir Ealaíon: laghdú €45,000 a dhéanamh ar 
an gCiste FiachmhúchtaRannán E – Ioncam Eile; Boscaí Bruscair a Sholáthar agus a 
Fheabhsú: méadú €120,000 a dhéanamh ar ioncamAgus go ndéanfar an glanlaghdú 
caiteachais a éireoidh as sin a úsáid chun an Ráta Bliantúil ar Luacháil 2015 a laghdú 
tuilleadh de 0.5% go dtí €0.1624.”  – Molta agus cuidithe i gcomhpháirt ag na 
Comhairleoirí G. Horkan, C. Martin, J. Bailey agus L. McGovern (Rún ó urlár an tSeomra)

55. 10 Samhain 2014 C/596/14 Úsáid Saoráidí Pobail atá faoi Úinéireacht nó á nOibriú ag an gComhairle 
“Go gceapfaidh an Chomhairle seo fochoiste traspháirtí anocht chun scrúdú a 
dhéanamh ar an ábhar seo agus tuairisc a thabhairt ina leith ag an gcéad chruinniú 
eile den Chomhairle i mí na Nollaig 2014.” – Molta ag an gComhairleoir J. Bailey agus 
cuidithe ag na Comhairleoirí G. Horkan, V. Boyhan, H. Lewis, K. Daly, L. McCarthy, C. 
Martin, M. Merrigan agus S. O’Neill – (Rún ó urlár an tSeomra)
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56. 10 Samhain 2014 C/600/14 Córais CRM do Shaoránaigh 
“Go ndéanfaidh an Príomhfheidhmeannach socrú chun forléargas a chur ar fáil ar 
an gcóras CRM agus scrúdú a dhéanamh i dtaobh an féidir an córas a leathnú ionas 
gur féidir leis an bpobal dul chun cinn ar ítimí a thíolactar a rianú.” – Molta ag an 
gComhairleoir V. Boyhan agus cuidithe ag an gComhairleoir L. McCarthy

57. 10 Samhain 2014 C/606/14 An 8ú Leasú ar an mBunreacht a Aisghairm 
Go ndéanann an Chomhairle seo, i ndlúthpháirtíocht le Ms X, Ms A, B, C & D, agus i 
gcuimhne ar Savita Halappanavar agus ar an mbean óg imirceach ar tugadh uirthi 
dul faoi ghearradh Caesarach le déanaí, agus 25 seachtaine toirchis sroichte aici, 
agus ar an 160,000 bean a thaisteal go dtí an Bhreatain ó bhí an bhliain 1983 ann 
chun ginmhilleadh a fháil, reifreann a iarraidh chun an 8ú leasú ar an mbunreacht a 
aisghairm.” – Molta ag an gComhairleoir M. Halpin agus cuidithe ag an gComhairleoir 
H. Lewis (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh molta ag an gComhairleoir M. 
Halpin agus cuidithe ag an gComhairleoir H. Lewis)

58. 10 Samhain 2014 C/608/14 Fadhb na sionnach i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin 
“Go scríobhfaidh an Chomhairle seo chuig an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & 
Fiadhúlra chun suntas a thabhairt d’fhadhb na sionnach uirbeach i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin agus chun mionsonraí a lorg faoin mbeart atá déanta, nó atá le déanamh, 
sa Chontae chun déileáil leis an bhfadhb.” – Molta ag an gComhairleoir B. Ward agus 
cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

59. 10 Samhain 2014 C/609/14 Scéim Ghaeilge Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
Go scaipfidh an Príomhfheidhmeannach cóip de Scéim Ghaeilge reatha Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin mar a fhoráiltear faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla; agus go dtabharfaidh sí léiriú ar na socruithe faireacháin atá ann chun a 
chinntiú go bhfuil gealltanais éagsúla atá leagtha amach sa Scéim á gcomhlíonadh 
ag an gComhairle agus go n-aontóidh sí grúpa inmheánach de dhaoine den fhoireann 
agus de chomhaltaí tofa ar spéis leo an t-ábhar seo (ainmnitheach amháin ó gach 
Grúpa) a bhunú chun bealaí a aimsiú le húsáid na Gaeilge i ngnóthaí na Comhairle 
a mhéadú tuilleadh.” – Molta ag an gComhairleoir D. Donnelly agus cuidithe ag an 
gComhairleoir K. Daly (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh molta ag an 
gComhairleoir D. Donnelly agus cuidithe ag an gComhairleoir K. Daly)

60. 10 Samhain 2014 C/610/14 Clár Churaidh Éagsúlachta GLEN 
Go ngeallann an Príomhfheidhmeannach plé a dhéanamh le Clár Churaidh 
Éagsúlachta GLEN d’fhonn socrú a dhéanamh go dtiocfaidh Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin chun bheith ina mball den chlár. Á thabhairt dá n-aire, de réir 
suirbhé i measc lucht LGBT na hÉireann, go bhfuil ciapadh béil fulaingthe ag 1 duine as 
gach 4 dhuine agus gur chaill beagnach 1 duine as gach 10 nduine laethanta oibre dá 
bharr sin. Ós rud é go meastar go dtagann 170,000 duine d’fhórsa saothair na hÉireann 
ón lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach, agus go mbaineann an 
chuid is mó daoine d’fhórsa saothair na hÉireann le grúpa ilchineálach amháin nó 
níos mó, lena n-áirítear inscne, aois agus gnéaschlaonadh, ní féidir breathnú ar an 
mbeart seo de chuid na Comhairle ach amháin mar bheart dearfach.” – Molta ag an 
gComhairleoir D. Kingston agus cuidithe ag an gComhairleoir P. O’Brien

61. 10 Samhain 2014 C/610/14 Clár Churaidh Éagsúlachta GLEN 
Go ngeallann an Príomhfheidhmeannach plé a dhéanamh le Clár Churaidh 
Éagsúlachta GLEN d’fhonn socrú a dhéanamh go dtiocfaidh Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin chun bheith ina mball den chlár. Á thabhairt dá n-aire, de réir 
suirbhé i measc lucht LGBT na hÉireann, go bhfuil ciapadh béil fulaingthe ag 1 duine as 
gach 4 dhuine agus gur chaill beagnach 1 duine as gach 10 nduine laethanta oibre dá 
bharr sin. Ós rud é go meastar go dtagann 170,000 duine d’fhórsa saothair na hÉireann 
ón lucht Leispiach, Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach, agus go mbaineann an 
chuid is mó daoine d’fhórsa saothair na hÉireann le grúpa ilchineálach amháin nó 
níos mó, lena n-áirítear inscne, aois agus gnéaschlaonadh, ní féidir breathnú ar an 
mbeart seo de chuid na Comhairle ach amháin mar bheart dearfach.” – Molta ag an 
gComhairleoir B. Ward agus cuidithe ag an gComhairleoir P. Stewart

62. 10 Samhain 2014 C/611/14 Foirgnimh Leabharlann Carnegie 
“Go n-athdhearbhaíonn an Chomhairle seo a tacaíocht d’fhoirgnimh Leabharlann 
Carnegie mar leabharlanna nó, i gcás nach bhfuil sé sin indéanta, mar shaoráidí pobail 
a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu.” – Molta ag an gComhairleoir R. Humphreys agus 
cuidithe ag an gComhairleoir L. McCarthy
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Miontuairisce

Rúin

63. 10 Samhain 2014 C/612/14 Samhradh na hOidhreachta 
“Go n-iarrfar ar an bPríomhfheidhmeannach a chinntiú go ndéanfaidh gach clár amach 
anseo a bhaineann le Samhradh na hOidhreachta imeachtaí a dháileadh ar bhealach 
níos cothroime i measc na mBardaí Toghcháin go léir.” – Molta ag an gComhairleoir L. 
McCarthy agus cuidithe ag an gComhairleoir P. O’Brien

64. 10 Samhain 2014 C/618/14 Fóraim Phóilíneachta Áitiúla 
“Go n-aithníonn an Chomhairle seo sárobair na bhFóram Póilíneachta Áitiúla ar fud 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.” – Molta ag an gComhairleoir S. O’Brien agus cuidithe 
ag an gComhairleoir B. Ward

65. 10 Samhain 2014 C/619/14 An Doiciméad maidir le Fís don Athrú 
Go scríobhfaidh an Chomhairle seo chuig an Aire Sláinte chun míniú a fháil i dtaobh 
cén fáth nach ndearnadh na moltaí sa doiciméad maidir le Fís don Athrú a chur i 
bhfeidhm fós. Soláthraíonn an doiciméad maidir le Fís don Athrú athrú radacach ar 
bhainistiú na seirbhísí meabhair-shláinte in Éirinn." – Molta ag an gComhairleoir C. 
Curran agus cuidithe ag an gComhairleoir B. Ward

66. 10 Samhain 2014 C/621/14 Luasteorainneacha in Eastáit Tithíochta 
Go bhfáiltíonn an Chomhairle seo roimh Chiorclán RSD 01/2014 maidir le rialú Luas 
Feithiclí in Eastáit Tithíochta, ar ciorclán é a d’eisigh Paschal Donohoe TD, Aire Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt, chuig gach Údarás Áitiúil (tar éis a chruinnithe le ‘Jake-s 
Legacy Campaign’) agus lena gceanglaítear scrúdú a dhéanamh ar luasteorainneacha 
i gceantair chónaitheacha agus in eastáit tithíochta chun feabhas a chur ar 
shábháilteacht bhóthair do rothaithe agus do choisithe, go háirithe leanaí; agus go 
n-iarrtar ar an bPríomhfheidhmeannach, i gcomhréir leis an gciorclán, tús a chur le 
comhairliúchán le cónaitheoirí ar fud an Chontae d’fhonn a chinneadh an bhfuil gá le 
fodhlíthe nua ina ndéanfaí foráil maidir le teorainneacha 30km/u in eastáit tithíochta 
agus i réigiúin sábháilteachta áirithe breise.” – Molta ag an gComhairleoir J. Madigan 
agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

67. 10 Samhain 2014 C/621/14 Luasteorainneacha in Eastáit Tithíochta 
Go bhfáiltíonn an Chomhairle seo roimh Chiorclán RSD 01/2014 maidir le rialú Luas 
Feithiclí in Eastáit Tithíochta, ar ciorclán é a d’eisigh Paschal Donohoe TD, Aire Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt, chuig gach Údarás Áitiúil (tar éis a chruinnithe le ‘Jake-s 
Legacy Campaign’) agus lena gceanglaítear scrúdú a dhéanamh ar luasteorainneacha 
i gceantair chónaitheacha agus in eastáit tithíochta chun feabhas a chur ar 
shábháilteacht bhóthair do rothaithe agus do choisithe, go háirithe leanaí; agus go 
n-iarrtar ar an bPríomhfheidhmeannach, i gcomhréir leis an gciorclán, tús a chur le 
comhairliúchán le cónaitheoirí ar fud an Chontae d’fhonn a chinneadh an bhfuil gá le 
fodhlíthe nua ina ndéanfaí foráil maidir le teorainneacha 30km/u in eastáit tithíochta 
agus i réigiúin sábháilteachta áirithe breise.” – Molta ag an gComhairleoir N. Richmond 
agus cuidithe ag an gComhairleoir J. Bailey

68. 8 Nollaig 2014 C/666/14 Scéim na gCoistí ar Bheartas Straitéiseach 2014-2019 
“Go ndéanfar na tagairtí do ‘Aosú’ i gcúraimí an CBS ar Fhorbairt Pobail, ar Chultúr agus 
ar Aosú a leasú le gur tagairtí do ‘Aosú Dearfach’ atá ann.” – Molta ag an gComhairleoir 
M. Merrigan agus cuidithe ag na Comhairleoirí K. Daly, S. O’Neill, S. O’Brien, V. Boyhan 
agus P. Stewart (Rún leasaithe ó urlár an tSeomra, rún bunaidh ó urlár an tSeomra 
molta ag an gComhairleoir M. Merrigan agus cuidithe ag na Comhairleoirí K. Daly, S. 
O’Neill, S. O’Brien, V. Boyhan agus P. Stewart)

69. 8 Nollaig 2014 C/667/14 Comhchoiste S28 
“Go mbeartaíonn an Chomhairle seo, de bhun alt 52(2) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 
(arna leasú) comhchoiste a bhunú, in éineacht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, ar a dtabharfar “Comhchoiste S28” agus ina gcuimseofar dáréag comhaltaí – 
seisear comhaltaí ón gComhairle seo agus seisear comhaltaí ó Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath – chun comhordú a dhéanamh ar chur chuige an dá Údarás Áitiúla 
maidir le gach ní a bhaineann leis an tionscadal ar a dtugtar Promanáid agus Rian 
Rothar ó Chill Fhionntain go Cuas an Ghainimh, atá suite feadh chladach Bhá Bhaile 
Átha Cliath, lena n-áirítear dearadh, cur chun cinn, pleanáil, tógáil agus críochnú an 
tionscadail sin laistigh de limistéir feidhme an dá Chomhairle, ach gan bheith teoranta 
don mhéid sin.” - Molta agus cuidithe go comhpháirteach ag na Comhairleoirí B. Ward, 
P. Stewart, O. Smyth, K. Feeney, C. Devlin agus D. Kingston
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An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis 
agus Caiteachas a Nochtadh) 1999

An tIarrthóir Caiteachas Iomlán Toghcháin Síntiúis is mó ná 600 Euro a 
fuarthas

Fuarthas an síntiús ó

An Dr. Cara Augustenborg 3557.49
An Comhairleoir John Bailey 6085.50
An Comhairleoir Maria Bailey 8314.36
An Comhairleoir Marie Baker 7494.33
An Comhairleoir Victor Boyhan 1780.57
An Comhairleoir Shay Brennan 4886.00
John C Byrne 6109.74
Anne Colgan 4044.92
Angela Collins-Timlin 4930.00
Terence Corish 4519.00
An Comhairleoir Jennifer Cuffe 5739.98
An Comhairleoir Chris Curran 2411.25
Nicola Curry 1262.35
An Comhairleoir Kevin Daly 11038.00
An Comhairleoir Cormac Devlin 6418.75
Jane Dillon Byrne 3450.00
An Comhairleoir Liam Dockery 5070.87
Maurice Dockrell 5948.06
An Comhairleoir Deirdre 
Donnelly 11079.79

Cillian Doyle 2985.04
Vinny Duran Kearns 4886.04
Aileen Eglington 4911.00
An Comhairleoir Mary Fayne 3549.50
An Comhairleoir Kate Feeney 4695.11
Donal Fingleton 6522.50
Tony Fox 2344.60
Jim Gildea 4547.63
An Comhairleoir Karl Gill 3039.53
Simon Gillespie 842.79
Simon Hall 951.58
An Comhairleoir Melisa Halpin 2979.63
An Comhairleoir Mary Hanafin 5171.00
An Comhairleoir Pat Hand 2290.00
Miriam Hennessy 872.21
An Comhairleoir Gerry Horkan 2010.00
An Comhairleoir Dr. Richard 
Humphreys 11324.20

Lola Hynes 2700.80
Tom Joyce 2681.00
John Kane 2837.61
Jeanette Kavanagh 1353.36
John Paul Kearney 2864.89
Tony Kelly 3912.11
John Kennedy 8267.52
Anthony Kenny Níor cuireadh aon dearbhú ar fáil
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An tIarrthóir Caiteachas Iomlán Toghcháin Síntiúis is mó ná 600 Euro a 
fuarthas

Fuarthas an síntiús ó

Peter Kerrigan 1000.00
An Comhairleoir Deirdre 
Kingston 4515.76

Tom Kivlehan 2278.44
Caitriona Lawlor 4394.45

Peter Leonard 6184.88 2500.00 Páirtí an Lucht Oibre i nDún 
Laoghaire-Ráth an Dúin

An Comhairleoir Hugh Lewis 2985.04
James McCann 5430.70
An Comhairleoir Lettie 
McCarthy 3789.94

Garrett McDermott 6203.87
An Comhairleoir Lynsey 
McGovern 6029.38

Mary McHale 3301.30
Brian McNally Níor cuireadh aon dearbhú ar fáil
An Comhairleoir Josepha 
Madigan 10240.12

An Comhairleoir Catherine 
Martin 2483.03

An Comhairleoir Michael 
Merrigan 1913.52

Celine Moorkens 1428.15
An Comhairleoir Brian Murphy 10421.53
An Comhairleoir Tom Murphy 7734.82
An Comhairleoir Sorcha Nic 
Cormaic 1576.76

An Comhairleoir Peter O’Brien 3547.66
Rita O’Brien 300.00
An Comhairleoir Shane O’Brien 2510.00
An Comhairleoir Denis 
O’Callaghan 3051.51

Ellen O’Connor 7124.35 1000.00 Joseph Kinahan
Jim O’Dea 8388.16
John O’Dowd 750.00
An Comhairleoir Seamas 
O’Neill 12604.09

Alan Patrick O’Reilly Níor cuireadh aon dearbhú ar fáil
Stephen O’Shea 3597.49
Donna Pierce 4362.50
An Comhairleoir Neale 
Richmond 3648.50

Lisa Rogerson 5427.34
Sarah Ryan 4288.90 806.38 Dáilcheantar Fhianna Fáil
An Comhairleoir Barry Saul 6490.00
An Comhairleoir Carrie Smyth 5171.25
An Comhairleoir Ossian Smyth 3795.23
Madeline Spiers 4492.71
Stewart Stephens 2427.00
An Comhairleoir Patricia 
Stewart 4442.33

An Comhairleoir Grace Tallon 9201.00
An Comhairleoir Barry Ward 8215.06
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Íocaíochtaí le Comhairleoirí sa bhliain 
2014

An Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

An Bille Iomlán 
sa bhliain 2014 
d’Fhóin Phóca 
in aghaidh an 

Chomhairleora

An méid a d’íoc 
an Comhairleoir 

do 2014 
(uasmhéid)

Méid an Bhille 
Fóin a d’íoc an 
Chomhairle sa 
bhliain 2014 IR 

236/14

Méid an 
Chaiteachais 

Leathanbhanda 
d’íoc an 

Chomhairle sa 
bhliain 2014

Tuarastal/ 
Íocaíocht Ion-

adaíochta 2014 
LG 03/14 (LG 
26/09 Roimh 

Mheitheamh 14)

Aisce LG 17/2014 

Bailey John 
Cathaoirleach 
CBS ó 
Mheitheamh 
2014

€850.58 €604.46 €246.12 €0.00 €16,565.04

Bailey Maria 
Leathanbhanda 
– Noll 13 – Noll 14   
Cathaoirleach 
CBS Meitheamh 
– 13 Deireadh 
Fómhair 2014

€593.61 €296.78 €296.83 €396.37 €16,565.04

Baker Marie €232.75 €127.26 €105.49 €365.88 €16,565.04
Boyhan Victor €330.30 €168.30 €162.00 €0.00 €16,565.04
Bhreathnach 
Niamh 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

146.87 73.43 73.44 €0.00 €6,948.11 €48,830.36

Brennan Aoife €178.58 €89.30 €89.28 €0.00 €6,948.11
Brennan Shay €883.18 €583.18 €300.00 €108.84 €9,662.94
Cuffe Jennifer €143.18 €71.58 €71.60 €0.00 €9,662.94
Curran Chris €540.21 €278.71 €261.50 €0.00 €9,662.94
Daly Kevin €147.14 €73.57 €73.57 €0.00 €9,662.94
Devlin Cormac 
Cathaoirleach 
CBS Meitheamh 
– Nollaig 2014

€741.74 €401.78 €339.96 €0.00 €16,565.04

Dillon 
Byrne Jane 
Leathanbhanda 
– Samhain 2013 
– Bealtaine 2014

€133.28 €66.64 €66.64 €179.67 €6,948.11 €64,169.62

Dockery Liam €144.71 €72.35 €72.36 €0.00 €9,662.94
Donnelly 
Deirdre €176.83 €88.41 €88.42 €0.00 €9,662.94

Fayne Mary €286.89 €143.42 €143.47 €0.00 €9,662.94
Feeney Kate €144.77 €72.38 €72.39 €0.00 €9,662.94
Fox Tony 
Leathanbhanda 
– Aibreán 2013 – 
Bealtaine 2014

€146.80 €84.61 €62.19 €426.86 €6,948.11 €57,693.95

Gill Karl €143.78 €71.84 €71.94 €0.00 €9,662.94
Halpin Melisa €348.58 €174.28 €174.31 €0.00 €16,565.04
Hanafin Mary €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
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An Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

An Bille Iomlán 
sa bhliain 2014 
d’Fhóin Phóca 
in aghaidh an 

Chomhairleora

An méid a d’íoc 
an Comhairleoir 

do 2014 
(uasmhéid)

Méid an Bhille 
Fóin a d’íoc an 
Chomhairle sa 
bhliain 2014 IR 

236/14

Méid an 
Chaiteachais 

Leathanbhanda 
d’íoc an 

Chomhairle sa 
bhliain 2014

Tuarastal/ 
Íocaíocht Ion-

adaíochta 2014 
LG 03/14 (LG 
26/09 Roimh 

Mheitheamh 14)

Aisce LG 17/2014 

Hand Pat 
Leathanbhanda 
MF 13 – DF 14    
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

€345.80 €172.90 €172.90 €424.38 €16,565.04

Horkan Gerry 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir – 
Nollaig 2014

€324.88 €162.44 €162.44 €0.00 €16,565.04

Humphreys An 
Dr. Richard €369.32 €184.64 €184.68 €0.00 €16,565.04

Joyce Tom €132.32 €66.16 €66.16 €0.00 €6,948.11
Kingston 
Deirdre €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €9,662.94

Lewis Hugh €512.77 €256.30 €256.47 €0.00 €16,565.04
Madigan 
Josepha €54.99 €27.49 €27.50 €0.00 €9,662.94

Marren Donal 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

€115.42 €57.56 €57.86 €0.00 €6,948.11 €62,445.96

Martin 
Catherine €152.14 €76.06 €76.08 €0.00 €9,662.94

McCarthy Lettie 
Leathanbhanda 
– Nollaig 2013 
–Nollaig 2014. 
Níor tíolacadh 
aon Bhille do 
mhí Lúnasa

€301.76 €150.87 €150.89 €365.88 €16,565.04

McGovern 
Lynsey €158.60 €79.30 €79.30 €0.00 €9,662.94

Merrigan 
Michael €134.22 €66.80 €67.42 €213.43 €9,662.94

Murphy Brian €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €9,662.94
Murphy Tom €295.28 €147.85 €147.43 €0.00 €16,565.04
Nic Cormaic 
Sorcha €142.92 €71.46 €71.46 €0.00 €9,662.94

O’Brien Peter €173.07 €86.52 €86.55 €0.00 €9,662.94
O’Brien Shane 
Cathaoirleach 
CBS ón 13 
Deireadh 
Fómhair 2014

€151.88 €75.94 €75.94 €0.00 €9,662.94

O’ Callaghan 
Denis 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

€204.51 €102.25 €102.26 €0.00 €16,565.04

O’Dea Jim €109.44 €54.73 €54.71 €127.00 €6,948.11 €13,078.17
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An Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

An Bille Iomlán 
sa bhliain 2014 
d’Fhóin Phóca 
in aghaidh an 

Chomhairleora

An méid a d’íoc 
an Comhairleoir 

do 2014 
(uasmhéid)

Méid an Bhille 
Fóin a d’íoc an 
Chomhairle sa 
bhliain 2014 IR 

236/14

Méid an 
Chaiteachais 

Leathanbhanda 
d’íoc an 

Chomhairle sa 
bhliain 2014

Tuarastal/ 
Íocaíocht Ion-

adaíochta 2014 
LG 03/14 (LG 
26/09 Roimh 

Mheitheamh 14)

Aisce LG 17/2014 

O’Keefe Gearóid 
Leathanbhanda 
– Deireadh 
Fómhair 2013– 
Aibreán 2014. 14 
Bealtaine – 30 
Bealtaine (17 lá) 
@€16.46.

€163.98 €81.99 €81.99 €226.39 €6,832.84 €33,264.21

Eanáir €17.95 
& Feabhra 
€9.93, fón póca, 
asbhainte ó 
Thuarastal
O’Neill Seamas €142.93 €71.46 €71.47 €118.81 €9,662.94
Pierce Donna €155.30 €77.64 €77.66 €6,948.11
Richmond Neale 
Leathanbhanda 
– Feabh 2012 – 
MF 2013 & Samh 
13-Samhain 14. 
Íocaíocht CBS 
ó Mheitheamh 
go dtí an 13 
Deireadh 
Fómhair 2014

€410.46 €212.77 €197.69 €890.06 €16,565.04

Saul Barry €237.32 €118.66 €118.66 €0.00 €16,565.04
Smyth Carrie 
Cathaoirleach 
CBS ón 13 
Deireadh 
Fómhair 2014

€319.82 €159.88 €159.94 €0.00 €16,565.04

Smyth Ossian €154.30 €77.14 €77.16 €182.94 €9,662.94
Stewart Patricia €950.96 €585.52 €365.44 €0.00 €16,565.04
Tallon Grace €474.16 €246.57 €227.59 €0.00 €16,565.04
Ward Barry 
Cathaoirleach 
CBS ó 
Mheitheamh 
2014

€1,215.22 €607.72 €607.50 €364.90 €16,565.04

€14,217.55 €7,620.90 €6,596.66 €4,391.41 €570,412.28 €279,482.27
€1,145,501.07

Billí Fón Póca 2014: De réir an Chiorcláin maidir le IR 236/14, íocann Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an leathchuid 
de bhillí Fón Póca gach Comhairleora suas go Méid Uasta €600.00 in aghaidh na bliana Íocann an Comhairleoir iarmhéid an Bhille 
e.g. más ionann Bille Iomlán an Chomhairleora agus €1,500.00, íocfaidh an Chomhairle €600.00 agus íocfaidh an Comhairleoir 
an t-iarmhéid €900.00. Bhain 40 Comhairleoir leas as fóin phóca a chuir an Chomhairle ar fáil; tá fóin phóca a roghnaigh an 
Chomhairle ag 33 Chomhairleoir. Déantar an leathchuid den Bhille fóin póca a asbhaint as íocaíochtaí a fhaigheann Comhairleoirí 
i leith Cruinnithe. Tá 4 Comhairleoirí ann a bhfuil soláthróirí éagsúla acu agus tíolacann siadsan a gcuid billí féin agus íocfaidh an 
Chomhairle suas go méid uasta €50.00 ina leith sin. Tá 3 Comhairleoirí ann nach n-éilíonn Caiteachais Fóin Póca nó Leathanbhanda.
Leathanbhanda 2014: – Is féidir leis na Comhairleoirí leas a bhaint as liúntas leathanbhanda suas go méid uasta €30.49 do 
sholáthróir a roghnaíonn an Comhairleoir. Baineann, nó bhain, 14 Chomhairleoir as 49 gComhairleoir leas as an socrú sin. Ní mór do 
na Comhairleoir a gcuid billí féin a thíolacadh agus an leathchuid dá mbille leathanbhanda, suas go dtí an méid uasta, a fháil ar ais. 
Tá 3 Comhairleoirí ann nach mbaineann leas as an liúntas Leathanbhanda. Baineann 33 Chomhairleoir leas as Billeáil Dheighilte.
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An 
Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

Liúntas an 
Chathaoirligh/
Leas-
Chathaoirligh & 
Chathaoirleach 
Bhord an 
Chontae 2014 
Na Rialacháin 
Rialtais Áitiúil 
(Caiteachais 
Comhaltaí 
Údarás Áitiúil) 
2014 (I.R. Uimh. 
236 de 2014)

Taisteal & 
Cothú as 
freastal ar 
chruinnithe 
sa bhliain 
2014 (Áirítear 
asbhaintí 
i leith Billí 
Fón Póca)
LG 12/14 (LG 
33/06 roimh 
Mheitheamh 
14)

Liúntas CBS 
2014 do 
Chathaoirligh 
amháin sa 
bhliain 2014 
amháin 
LG 236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
14)

Táillí 
Comhdhála 
de réir 
Chiorclán LG 
12/236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
2014)

Taisteal & 
Cothú Measta 
i leith freastail 
ar Chomhdháil 
agus ar 
Oiliúint – Níor 
éilíodh fós.
LG 12/236/14 
/ 02/10  LG 
03/2015 
(LG02/10 
roimh 
Mheitheamh 
2014)

An Méid 
Iomlán a 
Íocadh le 
Comhairleoirí

Bailey John 
Cathaoirleach CBS ó 
Mheitheamh 2014

€5,877.21 €2,842.49 €25,530.86

Bailey Maria 
Leathanbhanda 
– Noll 13 – Noll 14   
Cathaoirleach CBS 
Meitheamh – 13 
Deireadh Fómhair 
2014

€6,184.89 €1,753.77 €594.13 €25,791.03

Baker Marie €17,083.33 €6,354.41 €0.00 €40,474.15
Boyhan Victor €0.00 €385.60 €17,112.64
Bhreathnach Niamh 
Cathaoirleach CBS 
Eanáir go Bealtaine 
2014

€2,629.22 €2,500.00 €60,981.13

Brennan Aoife €1,277.51 €0.00 €8,314.90
Brennan Shay €3,195.84 €0.00 €13,267.62
Cuffe Jennifer €3,707.44 €0.00 €13,441.98
Curran Chris €3,500.31 €0.00 €13,424.75
Daly Kevin €3,705.45 €0.00 €13,441.96
Devlin Cormac 
Cathaoirleach 
CBS Meitheamh – 
Nollaig 2014

€6,079.89 €2,842.49 €25,827.38

Dillon Byrne Jane 
Leathanbhanda 
– Samhain 2013 – 
Bealtaine 2014

€2,635.99 €0.00 €74,000.03

Dockery Liam €3,694.15 €0.00 €13,429.45
Donnelly Deirdre €3,690.61 €0.00 €13,441.97
Fayne Mary €3,635.60 €0.00 €13,442.01
Feeney Kate €3,706.64 €0.00 €13,441.97
Fox Tony 
Leathanbhanda 
– Aibreán 2013 – 
Bealtaine 2014

€2,617.94 €0.00 €2,093.03 €69,842.08

Gill Karl €3,707.18 €0.00 €13,442.06
Halpin Melisa €6,307.35 €0.00 €23,046.70
Hanafin Mary €0.00 €0.00 €0.00
Hand Pat 
Leathanbhanda 
MF 13 – DF 14    
Cathaoirleach CBS 
Eanáir go Bealtaine 
2014

€6,308.77 €2,500.00 €2,230.86 €28,201.95
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An 
Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

Liúntas an 
Chathaoirligh/
Leas-
Chathaoirligh & 
Chathaoirleach 
Bhord an 
Chontae 2014 
Na Rialacháin 
Rialtais Áitiúil 
(Caiteachais 
Comhaltaí 
Údarás Áitiúil) 
2014 (I.R. Uimh. 
236 de 2014)

Taisteal & 
Cothú as 
freastal ar 
chruinnithe 
sa bhliain 
2014 (Áirítear 
asbhaintí 
i leith Billí 
Fón Póca)
LG 12/14 (LG 
33/06 roimh 
Mheitheamh 
14)

Liúntas CBS 
2014 do 
Chathaoirligh 
amháin sa 
bhliain 2014 
amháin 
LG 236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
14)

Táillí 
Comhdhála 
de réir 
Chiorclán LG 
12/236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
2014)

Taisteal & 
Cothú Measta 
i leith freastail 
ar Chomhdháil 
agus ar 
Oiliúint – Níor 
éilíodh fós.
LG 12/236/14 
/ 02/10  LG 
03/2015 
(LG02/10 
roimh 
Mheitheamh 
2014)

An Méid 
Iomlán a 
Íocadh le 
Comhairleoirí

Horkan Gerry 
Cathaoirleach CBS 
Eanáir – Nollaig 
2014

€6,319.23 €5,342.49 €1,656.00 €30,045.20

Humphreys An Dr. 
Richard €4,917.42 €0.00 €21,667.14

Joyce Tom €2,340.51 €0.00 €9,354.78
Kingston Deirdre €3,779.02 €0.00 €13,441.96
Lewis Hugh €4,804.36 €0.00 €21,625.87
Madigan Josepha €3,751.53 €0.00 €13,441.97
Marren Donal 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

€2,636.33 €2,500.00 €1,101.79 €75,690.05

Martin Catherine €3,702.96 €0.00 €13,441.98
McCarthy Lettie 
Leathanbhanda 
– Nollaig 2013 
–Nollaig 2014. 
Níor tíolacadh 
aon Bhille do mhí 
Lúnasa

€6,331.14 €0.00 €23,412.95

McGovern Lynsey €2,769.80 €0.00 €12,512.04
Merrigan Michael €2,885.24 €0.00 €12,829.03
Murphy Brian €3,416.66 €2,466.80 €0.00 €15,546.40
Murphy Tom €6,074.36 €0.00 €22,786.83
Nic Cormaic 
Sorcha €3,707.56 €0.00 €13,441.96

O’Brien Peter €3,678.82 €0.00 €13,428.31
O’Brien Shane 
Cathaoirleach CBS 
ón 13 Deireadh 
Fómhair 2014

€3,703.08 €1,088.72 €14,530.68

O’ Callaghan 
Denis 
Cathaoirleach 
CBS Eanáir go 
Bealtaine 2014

€6,379.42 €2,500.00 €25,546.72

O’Dea Jim €2,647.93 €0.00 €22,855.92
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An 
Comhairleoir: 
- 49 
gComhairleoir 
san Iomlán 
(Comhairleoirí 
Reatha & Iar-
Chomhairleoirí

Liúntas an 
Chathaoirligh/
Leas-
Chathaoirligh & 
Chathaoirleach 
Bhord an 
Chontae 2014 
Na Rialacháin 
Rialtais Áitiúil 
(Caiteachais 
Comhaltaí 
Údarás Áitiúil) 
2014 (I.R. Uimh. 
236 de 2014)

Taisteal & 
Cothú as 
freastal ar 
chruinnithe 
sa bhliain 
2014 (Áirítear 
asbhaintí 
i leith Billí 
Fón Póca)
LG 12/14 (LG 
33/06 roimh 
Mheitheamh 
14)

Liúntas CBS 
2014 do 
Chathaoirligh 
amháin sa 
bhliain 2014 
amháin 
LG 236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
14)

Táillí 
Comhdhála 
de réir 
Chiorclán LG 
12/236/14 (LG 
02/10 roimh 
Mheitheamh 
2014)

Taisteal & 
Cothú Measta 
i leith freastail 
ar Chomhdháil 
agus ar 
Oiliúint – Níor 
éilíodh fós.
LG 12/236/14 
/ 02/10  LG 
03/2015 
(LG02/10 
roimh 
Mheitheamh 
2014)

An Méid 
Iomlán a 
Íocadh le 
Comhairleoirí

O’Keefe Gearóid 
Leathanbhanda – 
Deireadh Fómhair 
2013– Aibreán 
2014. 14 Bealtaine 
– 30 Bealtaine 
(17 lá) @€16.46. 
Eanáir €17.95 & 
Feabhra €9.93, fón 
póca, asbhainte ó 
Thuarastal

€204.42 €0.00 €5,841.73 €46,451.58

O’Neill Seamas €2,880.58 €0.00 €12,733.80
Pierce Donna €2,625.01 €0.00 €9,650.78
Richmond Neale 
Leathanbhanda – 
Feabh 2012 – MF 
2013 & Samh 
13-Samhain 14. 
Íocaíocht CBS ó 
Mheitheamh go 
dtí an 13 Deireadh 
Fómhair 2014

€6,268.90 €1,753.77 €970.83 €26,646.29

Saul Barry €3,131.70 €6,363.01 €0.00 €1,881.76 €285.74 €28,345.91
Smyth Carrie 
Cathaoirleach CBS 
ón 13 Deireadh 
Fómhair 2014

€15,682.16 €6,321.79 €1,088.72 €39,817.65

Smyth Ossian €3,701.88 €0.00 €13,624.92
Stewart Patricia €6,116.23 €0.00 €23,046.71
Tallon Grace €5,959.19 €0.00 €22,751.82
Ward Barry 
Cathaoirleach CBS 
ó Mheitheamh 
2014

€5,873.95 €2,842.49 €681.32 €26,935.20

€39,313.85 €198,026.87 €29,554.94 €15,781.05 €1,941.74 €1,145,501.07
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An Rannóg Ailtireachta agus Cultúir
Tá an Rannóg Ailtireachta agus Cultúir comhdhéanta de Rannáin na nAiltirí, na 
Leabharlann agus na nEalaíon.

Rannóg na nAiltirí
Soláthraíonn Rannóg na nAiltirí raon leathan seirbhísí a 
bhaineann le réimse na tógála sna catagóirí seo a leanas:

(a) Tithíocht

(b) Dearadh Uirbeach + an Fearann Poiblí

(c) Foirgnimh Chathartha

(d) Caomhnú na hOidhreachta Foirgnithe

(e) Déanmhais/Áiteanna Contúirteacha

(f) Bainistíocht Fuinnimh

(g) Ilghnéitheach

Tithíocht
Leanadh den Chlár Tithíochta, i gcomhar leis an Rannóg 
Tithíochta sa bhliain 2014. Mar chuid de chlár nua oibreacha 
áiríodh roinnt tionscadal atá á n-ullmhú le haghaidh chéim na 
tairisceana lena n-áirítear 15 aonad tithíochta, ina n-áirítear tithe 
agus leithlanna, i gClós na Cromleice, Gleann na Muc; ceithre 

theach i gCluain Tiobrad, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha 
Cliath, agus athfheistiú láithreán staid Ghleann an Draoi, an 
Baile Breac, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tar éis athfheistiú suntasach a dhéanamh ar Ardán Bhaile an 
Róistigh sa bhliain 2013, cuireadh tús le dara céim ar an láithreán 
sa bhliain 2014. Táthar ag súil an chéim sin a chríochnú go luath 
sa bhliain 2016 agus déanfar 34 theach cónaithe atá éifeachtúil 
ó thaobh fuinnimh de a sholáthar dá bharr sin mar chuid de 
scéim phíolótach Europhit. Sa bhliain 2014 freisin rinneadh 
oibreacha dearthóireachta le haghaidh tríú céim ina bhfuil 14 
aonad. Nuair atá sé sin críochnaithe, beidh athrú suntasach 
déanta ar Theach Bhaile an Róistigh. De bhreis air sin, cuireadh 
dearadh ar aghaidh i gcomhair scéim nua 44 theach cónaithe i 
gCúirt Chnocán na Rós, Dún Droma, agus i gcomhair 50 teach 
cónaithe i bPáirc Mhic Gearailt, Dún Laoghaire.

Chríochnaigh an rannán Mionoibreacha 31 uasghrádú seomra 
folctha agus 11 rampa rothchathoireach faoin Scéim Deontas do 
Dhaoine faoi Mhíchumas. Rinneadh clár athfheistithe tí agus 
méaduithe a chur i gcrích freisin.

Leanadh den chlár oibre don Chothabháil Bheartaithe sa bhliain 
2014.

Leanadh den chlár cigireachta ar bhonn spotseiceála ar 
chóiríocht phríobháideach ar cíos laistigh de Dhún Laoghaire-

Fuair Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin dhá ghradam ag Wood Awards Ireland 2014
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Ráth an Dúin. Is é cuspóir an chláir seo a chinntiú go 
gcomhlíonann cóiríocht phríobháideach ar cíos na caighdeáin 
iomchuí atá leagtha amach sna rialacháin reachtúla.

Dearadh Uirbeach + an Fearann Poiblí
Tá Rannóg na nAiltirí fós ag leanúint ar aghaidh lena hionchur 
suntasach sa dearadh uirbeach agus lena comhairle i dtaca le 
saincheisteanna atá bainteach leis an bhfearann poiblí agus le 
pleanáil i ngníomhaíochtaí uile na Comhairle.

Soláthraíodh ionchur mionsonraithe le haghaidh Dhréacht-
Phlean Forbartha Contae an Phríomhfheidhmeannaigh don 
tréimhse 2016-2020, le haghaidh an Dréacht-Phlean maidir le 
Struchtúr Uirbeach Dhún Laoghaire agus le haghaidh Phlean 
Limistéir Áitiúil na Carraige Duibhe. Rinneadh dul chun cinn 
maidir le dearthóireachtaí don dara céim de Thionscadal na Raillí 
a bhfuil gradam bainte amach aige agus rinneadh tuilleadh 
oibreacha feadh Bhóthar na Mara i nDún Laoghaire chun na 
naisc idir Lár an Bhaile agus Taobh na Farraige a neartú.

Críochnaíodh foscadh snámhóirí nua le hais Chuan Chuas an 
Ghainimh. Tá sé suite i gcúlra ard-íogair ach beidh fáilte ag 
snámhóirí roimhe mar áis feistis agus fuarthas gradam ina 
leith ó Institiúid Ríoga na nAiltirí in Éirinn. Rinneadh dul chun 
cinn freisin maidir le dearadh na bhFolcadán i nDún Laoghaire. 
Nuair a bheidh an tionscadal seo críochnaithe beidh cuma na 
bhFolcadán feabhsaithe go mór agus cuirfidh sé le hathnuachan 
leanúnach an Bhaile.

Foirgnimh Chathartha
Leanadh de sheirbhís chomhairleach i ndáil le raon leathan 
foirgneamh cathartha agus rinneadh líon suntasach tionscadal 
a chur i gcrích do Chliant-Rannóga, lena n-áirítear críochnú 
Pailliúin nua Gailf i bPáirc Mharlaí.

Rinneadh oibreacha nuachóiriúcháin ar dhéanmhais chosanta in 
Laurelmere (Tamplins) i bPáirc Mharlaí agus ar an bhFoirgneamh 
Fóillíochta Mara i bPlás Otranto i gCuas an Ghainimh. Ina 
theannta sin, ullmhaíodh tairiscintí don Chlós Ceardaíochta i 
bPáirc Mharlaí.

Rinneadh roinnt tionscadal a chur i gcrích don Rannóg Pobail 
freisin, lena n-áirítear críochnú na n-oibreacha athbhunaithe 
Theach na Páirce, Bóthar na Leabharlainne, agus dearadh 
beartaithe d’fhoirgneamh nua le haghaidh Ionad Sheanóirí an 
Naigín.

Osclaíodh an t-ionad nua oibríochta i mBaile Uí Ógáin sa bhliain 
2012 agus cruthaíonn sé sárthimpeallacht oibre don fhoireann. 
Fuair an tionscadal dhá ghradam ag Wood Awards Ireland 2014 
nuair a gnóthaíodh Catagóir na bhFoirgneamh Mór Poiblí agus 
nuair a fógraíodh é mar Bhuaiteoir Foriomlán.

Rinneadh oibreacha chun Gailearaí Dearthóireachta & 
Ceardaíochta agus ceardlann a chruthú i dTeach Pháirc Uí 
Mhóráin.

Caomhnú na hOidhreachta Foirgnithe
Cuireann an Rannán Caomhantais Cuid IV (Oidhreacht 
Ailtireachta) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 i 
ngníomh agus bíonn comhairle ar fáil uaidh ag an bpobal agus 
ag a ngníomhairí ar ghnéithe uile na hOidhreachta Foirgnithe.

Leanann an Rannán d’ionchur agus de chomhairle a sholáthar 
maidir leis an oidhreacht fhoirgnithe do gach Rannóg de chuid 
na Comhairle. Soláthraíodh ionchur suntasach i ndáil le dréachtú 
Dhréacht-Phlean Forbartha an Phríomhfheidhmeannaigh don 
tréimhse 2016-2020 agus leanadh den ionchur maidir le Plean 
Limistéir Áitiúil na Carraige Duibhe.

Thug an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim nua 
Deontas Caomhantais isteach sa bhliain 2014, is é sin le rá, an 
Scéim Giarála Post i réimse na hOidhreachta Foirgnithe. Faoin 
scéim sin, leithroinn an Roinn suim €211,000 don Údarás Áitiúil 
chun cabhrú le hoibreacha bhaineann le coimirciú déanmhas 
cosanta. San iomlán, rinneadh 21 tionscadal a mhaoiniú faoin 
Scéim.

Déanmhais agus Áiteanna Contúirteacha
Cuireann an Rannóg an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí 
Sláintíochta) i bhfeidhm i ndáil le Déanmhais agus Áiteanna 
Contúirteacha. Sa bhliain 2014, bhí 70 cás ar fad ann a bhain le 
Foirgnimh Chontúirteacha.

Bainistíocht Fuinnimh
Is é an tAiltire Contae atá i gceannas ar Fhoireann Bainistíochta 
Fuinnimh na Comhairle agus tá tuarascáil ag gabháil leis 
na hAguisíní ina dtugtar breac-chuntas ar na gníomhartha 
a rinneadh an bhliain seo caite chun bheith níos tíosaí ar 
fhuinneamh sna réimsí as a bhfuil an Chomhairle freagrach.

Chuidigh deontais ÚFIÉ le líon áirithe tionscadal spárála 
fuinnimh a chríochnú lena n-áirítear Halla an Chontae, Teach 
Pháirc Uí Mhóráin, Teach Mharlaí agus roinnt ionad pobail. 
Rinneadh uasghráduithe freisin i dtrí cinn d’Ionaid Fóillíochta dlr 
(thar ceann Sheirbhísí Fóillíochta dlr). Rinneadh uasghráduithe 
soilsiúcháin freisin in áiteanna éagsúla sa Chontae.

Ilghnéitheach
Lean Rannóg naAiltirí uirthi sa bhliain 2014 ag soláthar seirbhíse 
comhairlí maidir le raon leathan gníomhaíochtaí amhail 
suirbhéireacht chainníochta, soláthar earraí agus seirbhísí,

Laurelmere, Páirc Mharlaí

Ghradaim Ailtireachta na hÉireann don bhliain 2014 – Bothán Garda Tarrthála 
Chuas an Ghainimh
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comhairle theicniúil, tuarascálacha ar bhainistíocht foirgneamh 
agus ar bhail foirgneamh, mar aon le comhairle a thabhairt i 
ndáil le gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leis na hEalaíona.

Chuir an Rannóg maoiniúchán ar fáil don Teach Oscailte do 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, agus tugadh deis do dhaoine den 
phobal cuairt a thabhairt ar thithe cónaithe príobháideacha, ar 
fhoirgnimh stairiúla agus ar fhoirgnimh nua is díol suntais le 
linn dheireadh seachtaine an Tí Oscailte i nDeireadh Fómhair 
2014, agus léirigh na cuairteoirí spéis ar leith i LexIcon nua dlr.

Leabharlanna
Osclaíodh dlr LexIcon, an tIonad Lárleabharlainne agus Cultúir, 
don phobal Dé Luain, an 8 Nollaig 2014. Tharraing sé os cionn 
30,000 cuairteoir sa chéad mhí a raibh sé ar oscailt lena linn.

Tá an foirgneamh poiblí íocónach, a dhear na hailtirí Carr, Cotter, 
Naessans, ina chuid ríthábhachtach de chlár athghiniúna i nDún 
Laoghaire. Mar chuid de, tá mórghealltanas ann i leith saoráidí 
poiblí a sholáthar agus is é an infheistíocht aonair is mó é atá 
déanta ag an gComhairle i dtaitneamhacht chathartha. Beidh 
LexIcon dlr ina chuid thábhachtach ó thaobh chur i gcrích an 
chláir cultúir agus áineasa i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin agus 
sa cheantar máguaird sna blianta atá romhainn.

Tar éis athfheistiú forleathan a dhéanamh, athosclaíodh 
Leabharlann na Carraige Duibhe don phobal ar Lá Bloom, an 
16 Meitheamh, ina hionad bunaidh, is é sin, Halla Baile na 
Carraige Duibhe. Ghnóthaigh ailtirí an tionscadail, McCullough 
Melvin, Gradam Caomhantais Ailtireachta de chuid Chumann 
Seoirseach na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair.

Fuair Leabharlann nua-athfheistithe Ghráinseach an Déin, a 
rinne Rannóg na nAiltirí, gradam clúiteach de chuid Ghradaim 
Institiúid Ríoga na n-Ailtirí in Éirinn sa bhliai9n 2014.

Rinne Leabharlann Dhún Droma ceiliúradh ar a cothrom céad 
bliain, is é sin, an 20 Lúnasa, a cheiliúradh trí shraith cainteanna, 
léitheoireachtaí filíochta, taispeántas agus ceoil a reáchtáil.

Leanann ballraíocht sa Leabharlann de bheith ag méadú agus tá 
62,707 mball ann faoi láthair. Is ionann sin agus 30% de dhaonra 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Thug níos mó ná leathmhilliún 
daoine cuairt ar leabharlanna dlr agus fuarthas os cionn 1.4 
milliún ítimí ar iasacht.

Leanann an ráchairt ar ríomhleabhair de bheith ag méadú 
agus íoslódáladh 20,293 cinn díobh, rud a léiríonn méadú 10% i 
gcomparáid leis an mbliain 2013.

Seoladh suíomh gréasáin nua leabharlann agus bhí os cionn 
1.8m cuairt aige ar an bpríomhleathanach.

I measc na n-imeachtaí a bhí ann sa chlár ilghnéitheach áiríodh 
an tionscnamh Babies Love Books agus an World Book Day 
Quiz.  Ghlac Leabharlanna dlr páirt i dtionscnaimh de chineál 
áitiúil agus náisiúnta amhail Cathair Amháin Leabhar Amháin, 
Teach Oscailte i mBaile Átha Cliath, Oíche Chultúir agus clár an 
tSeabhráin Léitheoireachta Samhraidh, ar lena linn a léigh 1,000 
leanbh deich leabhar nó níos mó.

Eagraíodh níos mó ná 60 imeacht inár gcuid leabharlanna i rith 
mhí Dheireadh Fómhair le linn Fhéile na Leabhar do Leanaí.

D’éirigh go han-mhaith leis an 7ú séasúr de Ghlórtha 
Leabharlann agus ba chúis lúcháire do Leabharlanna dlr fáilte 
a chur roimh údair iomráiteacha lena n-áirítear Ian McEwan, 
Karen Joy Fowler, Armistead Maupin, Sebastian Barry agus 
Rachel Joyce.

A n grianghraf de dlr LexIcon: ©Dennis Gilbert/VIEW www.viewpictures.co.uk

Pictiúr den Chomhairleoir Marie Baker agus de Valerie Mulvin as McCullough 
Mulvin Architects le linn dóibh cuairt a thabhairt ar Leabharlann Athfheistithe na 
Carraige Duibhe.
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Na hEalaíona
Sa bhliain 2014, aistríodh an Oifig Ealaíon chuig LexIcon dlr, is é 
sin, an tIonad nua Lárleabharlainne agus Cultúir, agus d’oscail 
sí an chéad Ghailearaí Bardasach de chuid an Chontae ansin. 
Ba é Soundings-Collective Memories of the Sea an chéad clár 
taispeántais a bhí ann. Ba é ba chuspóir don taispeántas ná 
scrúdú a dhéanamh ar na gaolmhaireachtaí idir Dún Laoghaire, 
an mhuir agus an pobal trí shaothair ealaíne, trí chainteanna 
agus trí léachtaí. Ba é Michael McLoughlin coimeádaí an 
taispeántais agus tá buíochas ag dul do chriú bhád tarrthála 
RNLI Dhún Laoghaire; agus tharraing Soundings le chéile 
seisear ealaíontóirí a bhfuil baint acu le Dún Laoghaire. Bhí raon 
cainteanna, ceardlann agus taibhithe ann mar chuid de chlár an 
taispeántais. Faoin am a bhí deireadh le clár an taispeántais ag 
deireadh mhí Eanáir 2015, bhí níos mó ná 23,000 duine tar éis 
cuairt a thabhairt air agus páirt a ghlacadh ann.

Mar chuid de mhórthionscadal ailtireacht-bhunaithe, Inter/
Generation, tugadh cuireadh don phobal i gcoitinne scrúdú a 
gus machnamh a dhéanamh faoi ról na hailtireachta maidir 
le foirmiú agus athrú ár dtimpeallachta foirgnithe. Ba é John 
McLoughlin coimeádaí an tionscadail agus bhí Inter/Generation 
ar siúl le linn shos na Cásca 2014 agus thairg sé raon taispeántas, 
ceardlann, scannán agus cainteanna don phobal chomh maith 
le deiseanna forbartha gairmiúla a thairiscint d’ealaíontóirí agus 
d’ailtirí. Eagraíodh an phríomhghníomhaíocht sa Grainstore, 
Saoráid Ealaíon Óige dlr agus i bPáirc Chnoc Chill Iníon Léinín.

Chuaigh an Grainstore ó neart go neart agus thug níos mó ná 
32,000 cuairteoir chuige. D’eagraigh Canvas, is é sin, Coiste 
Ealaíon Óige dlr, cath na mbannaí ceoil, le tacaíocht ó MCD, agus 
sheinn na buaiteoirí le linn fhéile cheoil Longitude 2014 i bPáirc 
Mharlaí i mí Iúil.

I Meán Fómhair, reáchtáil an Oifig Ealaíon Oíche Chultúir dlr 
trí thacú le 13 ionad ar fud an Chontae agus thug 5,963 dhuine 
san iomlán cuairt ar na hionaid sin. Buaicphointe de chuid 
na hoíche ab ea taibhiú lasmuigh ‘Sea Shanties’ le Shaun 

Davey ag Cumann Córúil Dhún Laoghaire i bPáirc Uí Mhóráin 
nuachóirithe.

Rinneadh saothar ealaíne láithreán-sonrach Katherine Lamb, 
a coimisiúnaíodh faoin Scéim maidir le Céatadán don Ealaín a  
shuiteáil i LexIcon dlr. Saothar ealaíne gloine daite 5.5 méadar ar 
airde atá ann agus scrúdaíonn sé léarscáilíocht, cairteacha mara 
agus tacsanamaíocht bláthanna agus fuarthas inspioráid ina 
leith ó gheografaíocht agus ó dhúlra Dhún Laoghaire.

Ar fud na bliana, leanadh de Chlár Ealaíon agus Sláinte dlr/
FSS a chur i bhfeidhm i measc daoine scothaosta sa Chontae. 
I gcomhar le FSS agus leis an Tionscadal Ag Maireachtáil go 
Maith le Néaltrú – Stigh Lorgan/An Charraig Dhubh, ghnóthaigh 
cór Cuimhní Ceoil Gradaim Shármhaitheasa an Rialtais Áitiúil 
i leith chatagóir Chothú na nEalaíon agus, chomh maith leis 
sin, bhí siad páirteach i gclár Nationwide ar RTÉ. Ina theannta 
sin, thionscain an chomhpháirtíocht Taighde Ealaíon agus 
Míchumais, arbh é an chéad tionscadal dá leithéid riamh in 
Éirinn, agus rinneadh sin i gcomhpháirtíocht le Arts Disability 
Ireland, le FSS agus le hOifig Uilechuimsitheachta Sóisialta dlr.

Katharine Lamb agus a saothar ealaíne in dlr LexIcon

Dealbh Chríost Rí ar an mbealach go Páirc Uí Mhóráin

Ó chlé - Ian Talbot, Príomhfheidhmeannach, Chambers Ireland, Kenneth Redmond, 
DLRCC, Angus Laverty, Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí, An Post, Cathaoirleach DLRCC, 
an Comhairleoir Marie Baker agus Alan Kelly T.D., Aire Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil
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An Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 
agus Acmhainní Daonna

An Rannóg Seirbhísí 
Corparáideacha
Tá an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha freagrach as raon an-
leathan seirbhísí, idir sheirbhísí inmheánacha agus seachtracha 
san eagraíocht, a sholáthar agus a bhainistiú.

Áirítear iad seo a leanas i measc na seirbhísí sin:

• Cruinnithe Comhairle

• Bainistíocht Saoráidí

• Deontais Ardoideachais

• Clár na dToghthóirí

• Bainistíocht Maoine

• Oifig Dhún Droma

• An Oifig Cumarsáide

An Reifreann ar Scéim na gCeantar 
Feabhsúcháin Gnó (BIDS) agus Toghcháin 
Áitiúla 2014
Reáchtáil an Chomhairle reifreann BIDS Dhún Laoghaire sa 
tréimhse Eanáir/Feabhra 2014 agus bhainistigh sí an Toghchán 
Áitiúil i leith na Comhairle Contae i mBealtaine 2014. Bhí méadú 
ar líon na gComhairleoirí don Chontae i gceist leis an toghcháin, 
is é sin, ó 28 go 40. Ina theannta sin, bhí baint ag an gComhairle 
le tabhairt isteach an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 
lena ndearnadh foráil maidir le hathstruchtúrú an rialtais áitiúil 
in Éirinn agus as ar lean athruithe suntasacha ar an Acht Rialtais 
Áitiúil 2001.

An Chomhairle Contae
Tá an Chomhairle comhdhéanta de 40 Comhairleoir Contae as 
na Toghlimistéir seo a leanas: Dún Droma, Gleann Cuilinn/Áth 
an Ghainimh, Stigh Lorgan, an Charraig Dhubh, Dún Laoghaire 
agus Cill Iníon Léinín/Seanchill. Roimh na Toghcháin Áitiúla i 
mBealtaine 2014, bhí 28 gComhairleoirí ann sa Chomhairle.

Sa bhliain 2014, tionóladh na cruinnithe Comhairle Contae seo a 
leanas:

16 chruinniú Comhairle Contae lena n-áirítear an Cruinniú 
Bliantúil agus an Cruinniú Buiséid.

15 chruinniú de Choiste Limistéir Dhún Droma

15 chruinniú de Choiste Ealaíon Dhún Laoghaire 

4 chruinniú de Choistí ar Bheartas Straitéiseach

2 chruinniú den Chomhchoiste Póilíneachta

3 chruinniú den Choiste Eagrúcháin, Nósanna Imeachta  
agus Prótacail

Toscaireachtaí
Soláthraíonn cruinnithe toscaireachta fóram atá ar fáil d’aon 
chumann nó d’aon ghrúpa chun bualadh le hoifigigh de chuid 
na Comhairle agus le Comhairleoirí chun plé a dhéanamh ar 
shaincheisteanna a bhaineann lena gceantair áirithe féin.

Tionóltar na toscaireachtaí uair sa mhí, seachas i mí Iúil, i mí 
Lúnasa agus i mí na Nollag, i Halla an Chontae nó in Oifig Áitiúil 
Dhún Droma. Cúig nóiméad is daichead a mhaireann an plé 
idir gach toscaireacht ar leith agus Comhaltaí agus oifigigh na 
Comhairle.

Tionóladh 7 gcruinniú fhoirmiúla toscaireachta san iomlán i 
gcaitheamh na bliana.

Bainistíocht Saoráidí
Tá an Rannán Bainistíochta Saoráidí freagrach as na Foirgnimh 
Chorparáideacha a bhainistiú (Halla an Chontae/an Bhaile, 
Cearnóg an Chuain, Oifig Dhún Droma agus Bóthar na 
Leabharlainne). Tosaíocht is ea Luach ar Airgead agus rinneadh 
coigilteas ó thaobh ídiú Fuinnimh de a shainaithint.

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

• An Próiseas Ceannacháin / Soláthair / Tairisceana - d’fhág 
an úsáid a baineadh as conarthaí OGP le haghaidh Slándála, 

Comhaltaí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – Meitheamh 2014
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Fógraíochta, Stáiseanóireachta, Leictreachais, Gáis agus 
as Creataí GNPB, i gcomhar leis an Rannóg Airgeadais, le 
haghaidh Fón Póca agus Seirbhísí Líne Talún, go ndearna an 
Chomhairle coigilteas suntasach.  Mar thoradh ar leanúint 
d’úsáid a bhaint as Cártaí Ceannacháin ar Luach Íseal tá 
laghdú bainte amach freisin ar huaireanta daonchumhachta 
riaracháin.

• Sainaithníonn an Grúpa Soláthair Réigiúnaigh (ar cuid de 
an Chomhairle seo) deiseanna tairisceana comhoibríocha i 
Réigiún Bhaile Átha Cliath.

• Cothabháil na nOifigí Corparáideacha

• Úsáid a bhaint as Bainistíocht an Chaidrimh le Custaiméirí 
(CRM) le linn conarthaí a bhainistiú

• An Deasc Eolais / Deasc an Phóirtéara

• An Córas Teileafóin / Fóin Phóca Chorparáideacha a 
bhainistiú.

• Seirbhísí Malartáin – Soláthraíonn an córas uathoibrithe 
seirbhís thapa do chustaiméirí trí ghlaoiteoirí a threorú chuig 
na príomhrannóga seirbhíse

• Ullmhúchán i gcomhair imeachtaí i Halla an Chontae

• Hallaí/Spás Taispeántais a Ligean ar Cíos

• Póstaí Sibhialta/Searmanais Shibhialta

Seomra na Comhairle
Rinneadh coigeartuithe ar Sheomra na Comhairle sa bhliain 
2014 chun déileáil leis an méadú ar líon na gcomhaltaí tofa sa 
Chomhairle. Is é a bhí gceist leis na príomhoibreacha ná suiteáil 
binse breise agus oiriúnú an chórais cumarsáide chun freastal ar 
an líon méadaithe Comhairleoirí. Rinneadh bealach nua éalaithe 
a chruthú freisin.

Aghaidh Halla an Bhaile
Rinneadh oibreacha i rith na bliana 2014 chun meath ar obair 
chloiche aghaidh Halla an Bhaile a dheisiú. Rinneadh obair 
cothabhála freisin ar Chlog Halla an Bhaile agus ar dhíon an 
chlogthúir.

An Oifig Cumarsáide
Is í an Oifig Cumarsáide atá freagrach as an gcumarsáid 
chorparáideach ar fad agus as bainistíocht faisnéise. Oibríonn 
an oifig mar lárphointe teagmhála i dtaca leis an gcaidreamh 
leis na meáin agus tá ról leanúnach aici ó thaobh clú na 
Comhairle a bhainistiú trí phleanáil straitéiseach cumarsáide. 
Príomhchuspóir de chuid na foirne is ea a chinntiú go bhfuil 
próiseas soiléir cumarsáide dhá bhealach ann san eagraíocht 
a mhéid a bhaineann le geallsealbhóirí inmheánacha agus 
geallsealbhóirí seachtracha araon.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhthaisc na 
bliana 2014:
• Réamhghníomhach leis na meáin, lena n-áirítear seirbhísí, 

cláir agus tionscnaimh na Comhairle a chur chun cinn agus a 
mhíniú

• Bainistiú Saincheisteanna/Cumarsáid Ghéarchéime

• Ceisteanna preasa a bhainistiú (537 sa bhliain 2014)

• Bainistiú Oifig an Chathaoirligh

• Imeachtaí Corparáideacha a Bhainistiú

• Príomhfhoilseacháin na Comhairle a ullmhú, lena n-áirítear 
dlr times agus an Tuarascáil Bhliantúil

• Comhordú iarrataí ón Ombudsman (déileáladh le 17 gcás sa 
bhliain 2014)

• I measc fhreagrachtaí eile na hOifige, áirítear cur i bhfeidhm 
Scéim Gaeilge na Comhairle faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003.

• Bainistiú Phróifíl Mheán Sóisialta na Comhairle, lena 
n-áirítear cuntas Twitter agus Facebook.

Deontais Ardoideachais
Bunaíodh Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn 
(SUSI) sa bhliain acadúil 2012/2013 agus rinneadh próiseáil na 
n-iarratas nua ar Dheontais Ardoideachais a aistriú chuig SUSI ó 
na hÚdaráis Áitiúla agus ag na Coistí Gairmoideachais.

An bhliain acadúil seo, lean Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin de dheontais a phróiseáil do 307 mac léinn a 
raibh deontas faighte acu uainn sa bhliain acadúil 2012/2013 
agus a bhí ag leanúint dá gcúrsaí staidéir. San iomlán, d’íoc an 
Chomhairle os cionn €1.15 milliún mar thacaíocht airgid leis na 
mic léinn sin

Clár na dToghthóirí
Foilsíodh an leagan deiridh de Chlár na dToghthóirí 2014/2015 
ar an 1 Feabhra 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 15 Feabhra 
2014.

151,841 duine a bhí i líon iomlán na dtoghthóirí ar an gClár 
deiridh agus seo a leanas an miondealú ar na Toghlimistéir:

Toghlimistéar An Líon 
Toghthóirí Toghlimistéar An Líon 

Toghthóirí

An Charraig 
Dhubh 22,369

Gleann 
Cuilinn/Áth 
an Ghainimh

21,964

Dún Laoghaire 32,405
Cill Iníon 
Léinín/ 
Seanchill

26,082

Dún Droma 27,851 Stigh Lorgan 21,170

Foilsíodh dréacht-Chlár na dToghthóirí do 2015/2016 ar an 1 
Samhain 2014. Tháinig méadú ar an líon iomlán daoine ar an 
Dréacht-Chlár go 152,212 dhuine.

Saoráil Faisnéise
Fuair an Chomhairle 74 iarraidh Saorála Faisnéise, 3 iarraidh 
Cosanta Sonraí, agus 5 iarraidh ar Rochtain ar Fhaisnéis maidir 
leis an gComhshaol (RFC) sa bhliain 2014.

Oifig Dhún Droma
Tionóladh na cruinnithe seo a leanas in Oifig Dhún Droma sa 
bhliain 2014:
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Cruinnithe de Choiste Limistéir Dhún Droma 13
Cruinnithe CBS 4
Toscaireachtaí 3
Cruinnithe eile de chuid na Rannóige 63
Cruinnithe Tithíochta/clárú/agallaimh/RAS 48
Taispeántais/Taispeántais Phoiblí 25
Cruinnithe Faisnéise don Phobal 3

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

Bainistíocht Maoine
Déanann an Rannán Bainistíochta Maoine próiseáil ar phunann 
mhaoine na Comhairle, lena n-áirítear toilithe i leith foléasanna 
in Eastát Tionscail Áth an Ghainimh. Déanann an rannán seo 
próiseáil ar an maoin go léir a fhaightear agus a dhiúscraítear 
agus ar na hOrduithe Ceannaigh Éigeantaigh go léir Faoi láthair, 
tá 21 Ligean Sealadach/Léas Tráchtála á n-oibriú ag an rannán ar 
a maoin agus áiríonn siad sin 2 shiopa, aonad a úsáidtear mar 
áitreabh gruagaire agus talamh a úsáidtear i gcomhair inilte. Ina 
theannta sin, téann an Rannán isteach i ngach talamh atá faoi 
úinéireacht ag an gComhairle agus atá ar Chlár Leasanna Talún 
na Comhairle agus cothabhálann sé Clár na Láithreán Tréigthe.

Déantar cigireachtaí agus forfheidhmiú faoin Acht um 
Láithreáin Thréigthe 1990, de réir mar is cuí. Sa bhliain 2014 bhí 
19 maoin ar Chlár na Láithreán Tréigthe – maoin chónaitheach a 
bhí i gceist le 18 gcinn díobh sin agus maoin tráchtála a bhí ann i 
gcás an chinn eile.

Tá Seirbhís Tagraíochta ag an rannán seo freisin agus 
ullmhaíonn sé na Leabhair Thagartha d’Orduithe Ceannaigh 
Éigeantaigh.

An Rannóg Acmhainní 
Daonna
Gabhann an Rannóg Acmhainní Daonna don riarachán 
ginearálta i ndáil le forálacha reachtúla a bhaineann le 
fostaíocht, agus i ndáil le beartais, nósanna imeachta 
agus scéimeanna a ghlacann an lucht bainistíochta. Tá an 
Rannóg freagrach as nithe a bhaineann le Rochtain agus le 
Comhpháirtíocht san Ionad Oibre freisin.

Foireann na Comhairle Contae
Ba é a bhí i líon foirne Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin ag deireadh na bliana 2014 ná 951, lena n-áirítear 
foireann chléireachais/riaracháin. Foireann ghairmiúil, foireann 
theicniúil agus foireann atá lonnaithe in iostaí agus ina 
gcuimsítear oibrithe ceardaíochta agus oibrithe ginearálta.

Earcaíocht, Riarachán & Caidrimh Thionscail
Tugann an Rannóg Acmhainní Daonna seirbhís chomhairleach 
don bhainistíocht áitiúil, rud a chinntíonn comhionannas agus 
comhsheasmhacht ar fud na heagraíochta.

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

Aithníonn an Comhairleoir Tacaíochta Foirne géarchéimeanna 
neamhbhuana nó deacrachtaí pearsanta a bhíonn ag baill 
foirne más ag an obair nó sa bhaile é, agus gníomhaíonn an 
comhairleoir sin i leith na nithe sin agus soláthraítear seirbhís 
rúnda chomhairleoireachta, atreoraithe agus faisnéise.

Comhionannas
Croíluach de chuid chultúr na Comhairle is ea an comhionannas. 
Léirítear é sin sna beartais, sna cleachtais agus sna nósanna 
imeachta a chleachtaimid agus muid i dteagmháil leis na 
saoránaigh agus lena chéile. Déantar bainistíocht éagsúlachta 
a chomhtháthú sa chlár oiliúna maidir le cúram do chustaiméirí 
atá á úsáid mar thaca chun teacht ar fhreagraí cuí i ndáil le raon 
leathan fiosrúchán, ábhar imní agus riachtanas.

Inrochtaineacht
Sa bhliain 2014, sáraíodh arís an sprioc 3% dá dtagraítear san 
Acht um Míchumas, 2005 maidir le daoine faoi mhíchumas a 
fhostú (4% a baineadh amach).

Forbairt agus Oiliúint Foirne
Rinneadh clár oiliúna a chur ar fáil go hinmheánach do 755 
dhuine den fhoireann i réimsí éagsúla lena n-áirítear na hábhair 
seo a leanas:

Sláinte agus Sábháilteacht, Forbairt Phearsanta, Bainistiú 
Tionscadal, Scileanna Seomra Cúirte, Cúram do Chustaiméirí, 
Teicneolaíocht Faisnéise.

Soláthraíodh oiliúint CBFF don fhoireann go léir freisin. Cuireadh 
oiliúint ar fáil freisin do 33 dhuine den fhoireann Tairsí.

Chuaigh 3 dhuine den fhoireann i mbun cúrsa Deimhnithe i 
Staidéir Rialtais Áitiúil sa bhliain 2014.

Ceadaíodh 24 dhuine den fhoireann faoin Scéim Cúnaimh do 
chúrsaí breisoideachais.

Leabhrán do Vótálaithe – Is féidir leat Vótáil á sheoladh ag an gComhairleoir Carrie 
Smyth (An Cathaoirleach, Meitheamh 2013 go Meitheamh 2014)
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An Scéim Tairsí
Is é atá sa Scéim Tairsí ná scéim socrúcháin oibre údaráis áitiúil 
atá ceaptha chun deiseanna gearrthéarma oibre a sholáthar do 
dhaoine dífhostaithe. Rinneadh 33 dhuine san iomlán a earcú 
isteach sa scéim sa bhliain 2014.

Is na catagóirí oibre atá i gceist na cinn sin atá sainithe ag 
Sharepoint/Pobal: Rinneadh na 33 rannpháirtí a shannadh mar 
a leanas:-

• 5 – obair chléireachais agus riaracháin

• 18 – seirbhísí gairneoireachta, páirceanna agus reilige.

• 10 – foireann tacaíochta sna réimsí seo a leanas: ealaíona, 
cultúr, turasóireacht, gníomhaíochtaí agus ionaid oidhreachta

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre
Bhí roinnt cruinnithe ag an gCoiste Comhpháirtíochta i rith na 
bliana. Lean grúpaí Gníomhaíochta Comhpháirtíochta orthu 
ag cur roinnt mhaith cuspóirí/gníomhaíochtaí chun cinn agus 
tugtar breac-chuntas ar roinnt díobh sin thíos: – 

Fill ar an Oideachas
Bunaíodh dhá ghrúpa ‘Fill ar an Oideachas’. Tá an tionscnamh 
seo á reáchtáil ag Bord Oideachais & Oiliúna Bhaile Átha Cliath 
agus Dhún Laoghaire ar a dtugtaí Coiste Gairmoideachais

Ócáid i gcuimhne ar bhaill foirne
Ar an 31 Deireadh Fómhair, tugadh baill foirne atá ar shlí na 
fírinne chun cuimhne i Halla an Bhaile agus in Ionad Oibríochtaí 
Bhaile Uí Ógáin.

Scéim Nuálaíochta na Foirne
 Is í seo an dara bliain den tionscnamh seo inar dtugtar cuireadh 
don Fhoireann, d’Fhoirne nó do Rannóga smaointe nuálacha a 

chur faoi bhráid an Ghrúpa Gníomhaíochta Comhpháirtíochta 
don Nuálaíocht, ar smaointe iad atá ceaptha chun an bealach 
ina bhfeidhmíonn an Chomhairle a fheabhsú agus/nó chun 
airgead a shábháil.

Leabhráin Faisnéise don Fhoireann
D’fhoilsigh an Chomhpháirtíocht san Ionad Oibre leaganacha 
póca i gcóip chrua den leabhrán “Leabhrán Faisnéise d’Fhoireann 
ccdlr” ina léirítear feidhmeanna agus freagrachtaí na mball 
foirne sna Rannóga & sna Rannáin agus ina dtugtar mionsonraí 
teagmhála úsáideacha eile. Scaipeadh na leabhráin ar na Baill 
Foirne agus ar na Comhairleoirí go léir.

Féilire Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 2015
Ullmhaíodh féilire ina bhfuil grianghraif/pictiúir de bhaill foirne 
ina dtaispeántar raon leathan seirbhísí éagsúla a sholáthraíonn 
an Chomhairle

Seomra Na Comhairle agus é modhnaithe
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An Rannóg Comhshaoil
Tagann raon leathan seirbhísí do shaoránaigh agus do chuairteoirí faoi chúram na 
stiúrthóireachta Comhshaoil ar seirbhísí iad atá ceaptha chun taitneamhachtaí 
ardchaighdeáin a sholáthar agus a chothabháil, cáilíocht mhaith ó thaobh an 
fhearainn phoiblí de a chothabháil agus cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí cultúir a 
éascú.

Is iad seo a leanas na seirbhísí 
lárnacha:

Seirbhísí Comhshaoil
I dtrátha dheireadh na bliana 2014, chuir an Chomhairle tús 
le próiseas reachtúil athbhreithnithe maidir leis an bPlean 
Bainistíochta Bruscair 2012-2014 d’fhonn plean nua 3 bliana a 
ullmhú don tréimhse 2015-2017.

I rith na bliana 2014, lean Maoir Bhruscair na Comhairle den 
reachtaíocht chuí, lena n-áirítear na Fodhlíthe Bruscair, a 
fhorfheidhmiú. Eisíodh 559 bhfíneáil bhruscair i rith na bliana.

Sa bhliain 2014, chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb 
leanúnach a bhaineann le salú ag madraí, chuir an Chomhairle 
fuaim-fheistí in airde ar bhonn trialach i rith mhíonna an 
tsamhraidh chun cur i gcoinne Salú ag Madraí ar shiúlán Rinn 
na Mara agus ar phromanáid Bhaile Nua Mhic Gabhann. Le linn 

thréimhse oibríochta na bhfuaim-fheistí sin, taifeadadh laghdú 
71.4% agus 64.3%, faoi seach, ar shalú ag madraí.

I rith na bliana 2014, rinne an Chomhairle sraith “lapa-phatróil” a 
chur i gcrích ar fud an Chontae chun cabhrú le teacht ar limistéir 
a bhí salaithe go dona. Baineadh úsáid as na patróil sin chun 
riachtanais maidir le salú ag madraí a shainaithint agus chun 
méadú a dhéanamh ar phatróil mhaor bruscair sna limistéir sin.

Lean Maor Madraí na Comhairle den reachtaíocht maidir le Rialú 
Madraí a fhorfheidhmiú i rith na bliana. Rinneadh 110 madra san 
iomlán a thabhairt isteach i bpóna madraí na Comhairle.

Leanadh de chlár leanúnach glanta graifítí i rith na bliana 2014 
agus glanadh 7,000 m2 de ghraifítí i rith na bliana.

Sa bhliain 2014, bhí 29 ngrúpa páirteach i gcomórtas bliantúil 
na gCeantar Slachtmhar, idir Ghrúpaí Cónaitheoirí, Choistí Bailte 
Slachtmhara agus Ghrúpaí Bainistíochta Eastáit. Ba é Cábán 
tSíle an buaiteoir foriomlán.

Bhí 34 scoil páirteach i gcomórtas na Scoileanna Slachtmhara. 
Ina theannta sin, rinne an tOifigeach Feasachta Comhshaoil 
clár na Scoileanna Glasa a bhainistiú agus bhí 120 scoil cláraithe 
faoin gclár.

Bosca Bruscair Uasghrádaithe

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 201448



Seirbhísí Glantacháin
Tá os cionn 50 ball foirne fostaithe sa Rannán Glantacháin agus 
cuimsíonn an fhlít innill ghlanta bóithre, beag-innill ghlanta 
sráide, taobh-lódairí, truiclíní agus meaisín glas.

Mar chuid den athbhreithniú leanúnach ar oibríochtaí 
reatha, déantar athbhreithniú go leanúnach ar an sceideal 
glanta bóithre ionas go mbeidh seirbhís mhíosúil ag formhór 
na limistéar cónaithe sa Chontae. Sa bhliain 2014, lean an 
Chomhairle dá róta oibre maidir le glanadh sráideanna agus 
folmhú boscaí bruscair na príomhlimistéir den bhaile, agus 
bíonn seirbhís ar fáil 7 lá na seachtaine ó 7.00 ar maidin 
go 6.30 tráthnóna gach lá. Faoin sceideal nua sin, is féidir 
cuairt a thabhairt ar na limistéir i lár bailte gach lá agus na 
príomhbhóithre a scuabadh gach coicís.

Rinneadh na boscaí bruscair a uasghrádú sa bhliain 2014, rud a 
d’fhág gur tháinig méadú tuairim is 45,000 lítear, go 250,000 
lítear, ar an acmhainneacht.  Trí úsáid a bhaint as feidhmchlár 
gréasán-bhunaithe chun faireachán a dhéanamh ar leibhéil 
fíorama dramhaíola sna haonaid nua, tá laghdú os cionn 85% 
tagtha ar an líon boscaí bruscair a dtugtar cuairt orthu le linn 
aon lae oibre áirithe.

Tá 3 thrucail glanta silteán ag an Rannán Glantacháin agus 
glanann siad thart ar 22,000 silteán ar bhonn seasta ar fud an 
Chontae.

Tránna
Déantar cothabháil ar na tránna ar fud an Chontae 7 lá na 
seachtaine agus bronnadh Bratacha Gorma ar Rinn na Mara 
agus ar Chill Iníon Léinín sa bhliain 2014.

In 2014 bronnadh Gradam  Charles Thomson ar Chomhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag searmanas Bronnta 
Gradam Náisiúnta Shábháilteacht Uisce na hÉirean. Bronntar an 
Gradam seo gach bliain ar an Údarás Áitiúil a mheastar an méid 
is mó a bheith déanta aige chun Sábháilteacht Uisce ar oileán na 
hÉireann a chur chun cinn an bhliain roimhe.

An tSeirbhís Páirceanna & 
Tírdhreachaithe
Tugadh faoi raon leathan feabhsúchán ar an tírdhreach áitiúil 
sna spásanna oscailte ar fud an Chontae, lena n-áirítear 
suíocháin nua, cosáin, cur crann agus tor, glanadh/néatú fásra, 
agus saoráidí áineasa. Lean an tSeirbhís Páirceanna de thacú 
le himeachtaí is díol suntais a bhíonn ar bun inár bpáirceanna, 
amhail Margaí CoCo, agus déanann sí forbairt orthu.

Áiríodh an méid seo a leanas i measc na 
bhForbairtí Nua:
• Clóis súgartha nua ag Soldiers & Sailors/Baile na Manach, 

ag Bóthar Phádraig Uí Dhúill agus ag Fraoch Stigh Lorgan, 
chomh maith le Giomnáisiam lasmuigh i spás oscailte 
Sheangánaí

• MUGA i mBeallairmín a ghlacadh faoi chúram

• Pailliún Gailf a chríochnú i Marlaí

• Bealach isteach nua do choisithe i bPáirc Mharlaí ag acomhal 
Bhóthar an Choláiste agus Bhóthar na Gráinsí
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• Nuachóiriú na Seomraí Tae i bPáirc an Phobail a chur i gcrích 
agus iad a oscailt

• Feabhsuithe tírdhreacha chrua a chur i gcrích i bPáirc an 
Phobail

• An deic ardaithe in aice le Páirc an Phobail a chríochnú

• Carrchlós a chríochnú i gCúil Aoibhinn

• Uasghrádú an Fhoirgnimh Fóillíochta Mara in Otranto, Cuas 
an Ghainimh

• Díshioltú linne i bPáirc Dhún Carúin

• Tionscadail plandála crann i gCoill na Silíní agus i bhFraoch 
Stigh Lorgan

• An gréasán cosán i bPáirc Bhearna agus feabhsuithe cosáin i 
Radharc an Chnoic a chríochnú

• Oibreacha feabhsaithe tírdhreacha i nGalfchúrsa na Céime

Suiteáladh taitneamhachtaí nua spóirt mar a 
leanas:
• Dhá fhaiche imeartha ionaid i bPáirc Chábán tSíle

• Leanadh de chlár feabhsuithe páirceanna imeartha féir ar fud 
an Chontae, lena n-áirítear cóiriú gainimh, draenáil etc.

• Cuireadh tús le páirc bheag áitiúil a fhorbairt i Ráth Salach, in 
aice le Stáisiún Dart Sheanchille.

• Lean Rannóg na bPáirceanna de bheith ag obair go 
dlúth le pobail áitiúla; rinneadh freastal ar chruinnithe, 
comhroinneadh faisnéis agus tugadh cuidiú agus comhairle i 
dtaobh feabhsúchán eastáit ar eastáit na Comhairle.

• Forbairt pleananna oibre áitiúla inar sainathníodh 
fadhbanna áitiúla agus comhaontú a dhéanamh faoi na 
hoibreacha a mbeadh gá leo chun aghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna sin.

• Scéimeanna Plandála agus Tírdhreacha (athbhunú limistéar 
féir, plandáil crann/tor, bleibeanna, bláthanna).

• Plandáil Crann ar Shráideanna in eastáit tithíochta.

Imeachtaí dlr
Lean Imeachtaí Dlr lena chlár Imeachtaí Saor in Aisce sa bhliain 
2014 agus bhí imeachtaí mór-éilimh ann amhail Carnabhal 
Chábán tSíle, Scannáin sa Pháirc agus Samhain a n-éiríonn go 
han-mhaith leis.

Tugadh isteach imeacht nua sa bhliain 2014 – is é sin, HOW?, ar 
imeacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta é a reáchtáladh i bPáirc 
Sheangánaí. D’éirigh go han-mhaith leis sin agus táthar ag súil 
go leanfar den imeacht seo a eagrú sa bhliain 2015.

D’eagraigh Páirc Mharlaí tuilleadh ceolchoirmeacha sa bhliain 
2014, lena n-áirítear grúpaí cáiliúla amhail na Arctic Monkeys 
agus Kings of Leon.

D’éirigh go han-mhaith le Féile na Nollag sa bhliain 2014 agus 
tugadh chun críche í le taispeántas mórthaibhseach Tinte 
Ealaíne amach ón gCé Thoir díreach roimh an Nollaig. Chuir 
Féile na Nollag le líon na mbothán go dtí 20 ceann agus bhí 
raon ollmhór earraí ceardaíochta áitiúla agus bronntanas ar díol 
iontu.

Faichí Imeartha Uile-Aimsire Pháirc Mharlaí á nOscailt go hOifigiúil ag an gComhairleoir Carrie Smyth (An Cathaoirleach, Meitheamh 2013 –Meitheamh 2014)
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Forbairt Spóirt i nDún Laoghaire-Ráth an 
Dúin
Sa bhliain 2014, lean an Oifig Forbartha Spóirt dá Clár Forbartha 
Spóirt Uile-Chontae, ina n-áirítear an Scéim maidir le Rochtain 
ar Spórt agus deontais d’imeachtaí, a chur i bhfeidhm agus a 
fhorbairt. Áiríodh freisin foráil shonrach maidir le Cláir Rochtana 
do Mhná sa Spóirt, An Óige i mBaol & Daoine Scothaosta.

Lean an Oifig Forbartha Spóirt de mhéadú a dhéanamh ar an 
gclár comhoibríoch atá aici leis an F.A.I., le Seirbhísí Fóillíochta 
dlr, le Cumann Rugbaí Laighean agus le UCD agus leanadh den 
chlár Cricéid Pobail a fhorbairt i gcomhar le Cumann Cricéid 
Laighean.

Seo a leanas samplaí de nithe ar éirigh go maith leo sa bhliain 
2014:

• Ghlac tuairim is 1,400 duine páirt sa rás bóthair Bay 10k

• Clár sacair DLR Little & Mini Waves i 3 suíomh ar fud an 
Chontae – bhí meánlíon 80 duine, idir bhuachaillí & chailíní, 
san aoisghrúpa 3-9 páirteach ann gach seachtain.

• Cuireadh DLR Mini Movers ar fáil do níos mó ná 170 leanbh, 
idir bhuachaillí & chailíní, san aoisghrúpa 3-5 i saoráidí pobail 
cúraim leanaí ar fud an Chontae.

• An Clár DRAFTS (Dún Laoghaire-Rathdown After School 
Fun Through Sports), ar clár é trína raibh deis ag 12 scoil 
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí seachtainiúla sa raon ó 
Bhoghdóireacht go hEitpheil.

• D’éascaigh an clár, Spórt sa Phobal, os cionn 40 clár spóirt 
ar fud an Chontae. I measc na spórt a bhí á n-imirt áirítear 
boghdóireacht, eitpheil, haca, sacar, seoltóireacht, rugbaí, 
cispheil agus spóirt nach iad.

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin
Sa bhliain 2014, ar bhonn Straitéis an Chontae maidir 
le Rannpháirtíocht i Spórt 2013-2017, d’eagraigh an 
Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt raon leathan cúrsaí oiliúna, 
ceardlann agus clár sainghníomhaíochta fisiciúla.

Cláir Rannpháirtíochta & Imeachtaí – 2,600 Rannpháirtí san 
iomlán

• Rás Pobail 5k dlr – an 6ú bliain, agus 1,400 duine, as gach 
aoisghrúpa agus gach grúpa cumais, páirteach ann.

• Gníomhaíocht do Dhaoine Scothaosta – laethanta tástála do 
200 rannpháirtí in dhá ghníomhaíocht

• Damhsa Gníomhach - Clár Damhsa Idirbhliana in 5 scoil

• Spraoi-Rothaíocht do Theaghlaigh – Turas Rothaíochta 6km i 
nDún Laoghaire agus 220 duine páirteach ann

• Operation Transformation - siúlóid i bPáirc Mharlaí agus 330 
duine páirteach ann

• Dúshlán Ionaid Oibre ISC – tionscnamh gníomhaíochta don 
fhoireann i mBealtaine

• Go For Life Games – tugadh foireann 16 dlr chuig imeacht 
Náisiúnta

• Cláir Siúil – Páirc Mharlaí, Dún Laoghaire & Cábán tSíle

• DLR Movers – club nua siúil a bunaíodh as cláir LSP

Oiliúint & Forbairt Oibrithe Deonacha – 700 Oibrí Deonach san 
iomlán

• Cosaint Leanaí sa Spórt – os cionn 300 cóitseálaí/oibrí 
deonach spóirt

• Lúthchleasaíocht i Hallaí Spóirt Scoileanna – 2 Scoil Speisialta 
agus 35 leanbh i gceist

• Active Energise - lá tástála gníomhaíochta do 38 n-aosach 
faoi mhíchumas

• Imeacht Ceiliúrtha na gCluichí Oilimpeacha Speisialta – do 
lúthchleasaithe dlr

• Rothaíocht Uilechuimsitheach – oiliúint do 25 leanbh ag a 
bhfuil míchumas fisiciúil

• Cispheil Rothchathaoireach – bunú club nua

• Oiliúint do Chúntóirí Snámha – fuair 15 oibrí dheonacha 
oiliúint

• Cláir Leanúnacha – lena n-airítear Seoltóireacht Inrochtana, 
Peil Rothchathaoireach, Tag do dhaoine ag a bhfuil 
riachtanais speisialta

An tSeirbhís Oidhreachta
• Mheall clár Shamhradh na hOidhreachta os cionn 8,000 

cuairteoir

• D’fhreastail os cionn 1,200 duine ar Imeachtaí 
Bithéagsúlachta

• Leanadh de Thionscadal Iora Rua Chnoc Chill Iníon Léinín

• Rinneadh Suirbhé Seandalaíochta ar Thalamh Ard Bhaile Átha 
Cliath

• Rinneadh Suirbhé Oidhreachta Geolaíochta

• Cuireadh plaic in airde i gCarraig an tSionnaigh i gcuimhne ar 
Samuel Beckett

• Seoladh sraith Léachtaí Oidhreachta i dTeach Mharlaí

• Taispeántas agus sraith imeachtaí i gcuimhne ar an gCogadh 
Mór

• Tacaíocht do roinnt clár Leader i bpobail ardtalún an Chontae.

• Deontais do roinnt tionscadal oidhreachta pobail

• Cothabháil fhoirgnimh oidhreachta an Chontae

• Athchóiriú Laurelmere Lodge, Páirc Mharlaí

Atiomnú na nUaigheanna, Gráinseach an Déin, ag an gCathaoirleach, an 
Comhairleoir Marie Baker
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An tSeirbhís Reiligí
Adhlacadh 618 gcorp i Reilig Ghráinseach an Déin agus 540 
chorp i Reilig Sheangánaí.

Sa bhliain 2014, díoladh 17 n-uaigh i Reilig Ghráinseach an Déin 
agus 2224 uaigh i Reilig Sheangánaí.

Cuireadh tús le taifeadadh uathoibrithe na dtaifead reilige sa 
bhliain 2014 agus, chomh maith leis sin, cuireadh tús le tástáil an 
Chórais nua Bainistithe Reiligí sa bhliain 2014. Táthar ag súil go 
mbeidh taifeadadh uathoibríoch i bhfeidhm go hiomlán sa dá 
reilig faoi lár na bliana 2015.

Margaí CoCo
Leanadh den fhorás i dtaca le Margaí CoCo sa bhliain 2014 agus 
bhí níos mó na 100 stainnín ar fad ann sna 3 mhargadh – Páirc 
an Phobail, Dún Laoghaire, gach Domhnach agus Páirc Mharlaí, 
Ráth Fearnáin, gach Satharn agus gach Domhnach, agus 
leanadh de nuachtlitir mhíosúil faoi mhargaí Pháirc Mharlaí a 
scaipeadh.

An tSeirbhís Cothabhála Bóithre

An Clár Athchóirithe Bóithre
Chumasaigh deontas €2,256,000 ón Roinn Iompair atógáil a 
dhéanamh/dromchla nua a chur ar 18 mbóthar sa bhliain 2014 – 
Deontas Athchóirithe/Feabhsaithe Bóithre.

Fuarthas deontas breise €578,000 ón Roinn Iompair agus chuir 
sé sin cuid den mhaoiniúchán ar fáil i gcomhair oibreacha ar na 
bóithre atá liostaithe thíos – Deontas Athchóirithe/Cothabhála 
Bóithre.

I measc na scéimeanna a ndeachthas ina mbun sa bhliain 2014 
tar éis na deontais sin a fháil, áiríodh na cinn seo a leanas:
• Bóthar Bhaile Biataigh

• Bóthar an Bhaile Bhric

• Príomhshráid na Carraige Duibhe (agus cosáin san áireamh)

• Bóthar Ghráinseach an Déin (cuid de)

• Bóthar Áth na Sceire (cuid de)

• Bóthar Áth na Sceire ag Acomhal Bheallairmín

• Bóthar an Ghoirt Ghlais, Cnoc Mhuirfean

• Páirc an Phiarsaigh, An Naigín (agus cosáin san áireamh)

• Bóthar Ráth Salach – dromchla nua ar chuid den bhóthar

• Ascaill Bhaile an Róistigh/Bóthar Bhaile Sheáin – dromchla 
nua ar an acomhal

• Páirc Áth na Carraige, an Charraig Dhubh (cuid de) (agus 
cosáin san áireamh)

• Bóthar an Naigín

• Bóthar Sheangánaí – dromchla nua ar chuid den bhóthar

• Páirc Achadh an Tobair, Carraig an tSionnaidh

• Bóthar Bhinn Trí Charraig, Áth an Ghainimh

• Bóthar Watson, Cill Iníon Léinín

• Bóthar Weston, Dún Droma

• Bóthar Mhic Liam, Cnoc Mhuirfean

Oibreacha eile a rinneadh sa bhliain 2014
De bhreis ar na bóithre atá liostaithe thuas, rinneadh na 
hoibreacha seo a leanas freisin agus úsáid á baint as acmhainní 
dílse na Comhairle:-

• Clár Athsholáthair Rampaí Asfailt Dheirg

Rinneadh clár fairsing Oibreacha Paisteála a chur i gcrích freisin. 
Is iad seo a leanas na suímh ina ndearnadh na hoibreacha sin:-

• Bóthar Bhaile Biataigh

• Bóthar Bhaile Uí Bhraonáin

• Bóthar Éidin, Glas Tuathail

• Páirc Elton, Cuas an Ghainimh

• Bóthar Ghleann na Muc

• Ascaill an Gharráin – Roinn 1

• Ascaill an Gharráin – Roinn 2

• Bóthar na Leabharlainne, Dún Laoghaire

• Ascaill Bhaile na Manach/Páirc Ashton

• Ascaill Bhaile na Manach/Garrán Richmond

• Ascaill Chuas an Ghainimh Thiar, Dún Laoghaire

• Bóthar Pháirc Saval/Bóthar Chnoc an Sciobóil

• Bóthar Sheangánaí, an Baile Breac – Roinn 1

• Bóthar Sheangánaí, an Baile Breac – Roinn 2

Cábán tSíle – buaiteoirí foriomlána Ghradaim na mBailte Slachtmhara 2014
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Clár Athchóirithe na gCosán
Rinneadh Oibreacha ar Conradh ar 13 shuíomh sa bhliain 2014 
agus úsáid á baint as maoiniúchán €480,000 ó acmhainní dílse 
na Comhairle.

Is iad seo a leanas suímh na gcosán a athnuadh sa bhliain 2014:
• Páirc Annaville, Dún Droma

• Cúirt Bhaile Amhlaoibh, Dún Droma

• Príomhshráid na Carraige Duibhe

• Páirc/Garrán Ghleann na Míne (cuid de)

• Faiche an Droma Aird (cuid de)

• Bóthar Mhullán na Darach, Baile an Teampaill

• Bailtíní Phádraig (cuid de)

• Páirc an Phiarsaigh

• Páirc Áth na Carraige (cuid de)

• Bóthar an Naigín

• Ascaill Theach Naithí, Dún Droma

• Garrán Theach Naithí, Dún Droma

• Bóthar/Páirc/Ascaill an Fhéithlinn (cuid de)

Mórscéimeanna eile atá á mbainistiú ag an Rannáin Cothabhála 
Bóithre
• Scéim Feabhsaithe Bhóthar Braemor – Críochnaíodh sa 

bhliain 2014

• Classons Bridge – críochnaíodh oibreacha atógála

• Séarach Ascaill Sheanchonach – Draenáil M11 – Céim na 
Tógála

Fórsa Saothair na hOibre Dírí
De bhreis ar na hoibreacha ar conradh atá leagtha amach thuas, 
rinne fórsa saothair na hOibre Dírí ar Chothabháil Bóithre 
feidhmeanna tábhachtacha éagsúla a chur i bhfeidhm, lena 
n-áirítear na nithe seo a leanas:-

• Seirbhís Cothabhála Geimhridh

• Deisiú poll ar bhóithre

• Deisiúcháin ar chosáin

• Comharthaí – comharthaí nua a chur in airde agus 
comharthaí atá ann a chothabháil

• Gearradh fálta

• Oibreacha a dhéanamh chun déileáil le tuiliú/bailiú uisce ar 
bhóithre agus ar chosáin

• Leacú Cosán

An Rannán Rialaithe Bóithre
Baineann BSL, Bord Gáis agus Cuideachtaí Cumarsáide (Eircom, 
UPC agus BT) úsáid anois as Roadmap, an córas iarratais ar 
líne. Tá leathnú an chórais seo d’fhonn é a chumasú chun na 
hiarratais go léir ar Cheadúnais chun bóithre poiblí agus cosáin 
a thochailt a ghlacadh á mheas in éineacht leis an bhforbairt ar 
an gcóras nuashonraithe “Rialú Oibreacha Bóithre Ar Líne” ar a 
dtugtar “Licence It”.

Bord Gáis
Leanadh ar aghaidh le hoibreacha an Bhoird Gáis maidir 
le trealamh atreisiúcháin (Príomhphíopaí Gáis nua breise) 

a shuiteáil ar a gcóras mar aon le ceangail aon uaire chuig 
teaghaisí aonair. Ina theannta sin, rinne Bord Gáis clár oibreacha 
a chur i gcrích chun láithreacha a shainaithint ina bhfuil aon 
phríomhphíopaí iarainn theilgthe a d’fhéadfadh a bheith ann 
fós ina gcóras i ndiaidh a gcláir athnuachana.

UPC-NTL
Rinneadh an clár athnuachana a bhain le 28 “Fáinne” a chur i 
gcrích.  Lean UPC de cheangail chustaiméara agus cothabháil 
leanúnach a dhéanamh.

Eircom Ltd.
Sa bhliain 2013, chuir Eircom tús le Clár chun a líonra sa Chontae 
a uasghrádú agus leanadh den obair sin i rith na bliana 2014. 
Bhain an obair le Caibinéid, mar aon leis an bhfoinse cumhachta 
a ghabhann le gach caibinéad (micreacholún BSL), a shuiteáil 
ar fud an Chontae chun feabhas a chur ar a n-acmhainneacht 
Leathanbhanda.

Seirbhísí Dramhaíola & Uisce
Caitheadh suim €650,000 ar oscailtí a dhúnadh go buan, ar 
oscailtí iad a rinneadh chun deisiúcháin a dhéanamh ar líonra an 
tsoláthair uisce.

Rinneadh “Tionscadal Athshlánaithe Phríomhlíonra Uisce 
Réigiún Bhaile Átha Cliath” a raibh uasghrádú príomhphíopaí le 
déanamh ar bhonn céimnithe lena linn, a chur i gcrích sa bhliain 
2014.

An Rannán Soilsiúcháin Phoiblí
Tá thart ar 23,500 lóchrann ann sa Chontae agus is ag dul in 
airde atá an figiúr sin mar go bhfuil eastáit nua agus bóithre á 
dtógáil i gcúram.

Sa bhliain 2014, leanadh den chlár leanúnach trína ndéantar 
lóchrainn agus colúin a athsholáthar. Tá an clár sin dírithe 
ar shuiteáil lóchrann LES atá tíosach ar fhuinneamh agus a 
bhaineann leas as solas geal, ballastaí leictreonacha, agus 
cumas íslithe solais. Is é is aidhm don chlár ná an laghdú 33% 
ar fhuinnimh soilsiúcháin phoiblí a bhaint amach faoin mbliain 
2020. 

Tá an Rannán Soilsiúcháin Phoiblí bainteach le dearadh 
scéimeanna nua amhail Scéim Timpealláin Bhaile na Lobhar 
ar Bhóthar Bhaile na Lobhar. Ina theannta sin, thug an Rannán 
tacaíocht i ndáil le dearadh Scéim Feabhsaithe Bhóthar na 
Potaireachta, Nascbhóthar Áth an Ghainimh agus scéimeanna 
eile uasghrádaithe soilsiúcháin amhail scéimeanna ar an N11 
agus ar Shráid Sheoirse, Dún Laoghaire.

Leathnaíodh an Córas Bainistíochta Sócmhainní ríomhairithe 
GIS tuilleadh chun gur féidir gníomhaíochtaí a bhaineann 
le cothabháil Soilsiúcháin Phoiblí a bhainistiú, ó thuairisciú 
fabhtanna go dtí an sonrascú.
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An Rannóg Airgeadais agus T.F.

An Rannóg Airgeadais

Is í an Rannóg Airgeadais atá freagrach as oibríochtaí gearrthéarmacha agus 
fadtéarmacha na Comhairle, idir Ioncam agus Chaipiteal, a mhaoiniú.
Áirítear iad seo a leanas sa raon leathan seirbhísí a 
sholáthraíonn an Rannóg:

• Rialú Airgeadais, Sreabhadh Airgid & Bainistíocht Cisteáin

• An Dréachtbhuiséad Bliantúil a ullmhú

• An Ráiteas Airgeadais Bliantúil a ullmhú

• Obair riaracháin a dhéanamh ar an Mórleabhar Ginearálta & 
ar na Príomhchórais Airgeadais

• Riarachán Párolla

• Billeáil & Bailiú Rátaí Tráchtála

• Bailiú Muirear Dramhaíola Comhshaoil

• Billeáil & Bailiú Muirear Uisce Tráchtála (Thar Ceann Uisce 
Éireann) 

• Billeáil & Bailiú Thobhach B.I.D. (thar ceann Chuideachta 
B.I.D.)

• Cuntais a Íoc

• Riarachán Árachais agus Éileamh

• An Oifig Fáltais Íocaíochtaí

• Riarachán & Bailiú Riaráistí an Mhuirir ar Áit Chónaithe 
Phríobháideach Neamhphríomha

Cinntíonn an Rannóg Airgeadais freisin go gcomhlíontar 
na prionsabail chuntasaíochta reachtúla agus airgeadais, a 
chuirtear i bhfeidhm maidir leis an airgead go léir a íocann an 
Chomhairle nó a íoctar leis an gComhairle.

Buiséad na Comhairle
Ullmhaíonn an Rannóg Airgeadais an Dréachtbhuiséad 
foriomlán i gcomhairle le gach rannóg sa Chomhairle. Ba é 
€165,494,700 suim an Bhuiséid Ioncaim a ghlac an Chomhairle 
don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2014.

Rátaí
Bíonn rátaí iníoctha ar mhaoine tráchtála agus ar mhaoin 
tionscail. Tar éis an Buiséad a bhreithniú gach bliain, cinneann 
na Comhaltaí tofa an Ráta Bliantúil Luachála (RBL) a bheidh le 
tobhach an bhliain dár gcionn. Rinneadh an RBL don bhliain 
2014, is é sin, €0.1666, a choimeád ag an leibhéal céanna a bhí 
ann sa bhliain 2013.

Staitisticí faoi Bhailiú Rátaí
Bliain Méid Iomlán na 

Rátaí a Éiríodh
Méid Iomlán na 
Rátaí a Bailíodh % a Bailíodh

2014 *€99,018,707 €76,771,437 77.53%
2013 €100,545,302 €78,101,155 77.68%
2012 €101,483,481 €76,485,950 75.36%

*Tá riaráistí isteach €22,444,147 @ 1/1/2014 san áireamh san 
fhigiúr seo. Suim €22,246,387 a bhí sna Riaráistí Deiridh @ 
31/12/2014.

Tá an céatadán a bhaineadh amach sa bhliain 2014, ó thaobh 
bailiú de, ar aon dul leis an mbliain 2013, rud a léiríonn cobhsú 
inbhuanaithe maidir le bailiú.

An Luas i nDún Droma 2014
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An tAcht Luachála 2001
Leis an Acht Luachála 2001, leasaíodh an dlí a bhaineann le 
luacháil inrátaithe maoine agus éascaíonn sé athluacháil 
náisiúnta ar gach luacháil inrátaithe.

Athluacháil
Cuireadh clár athluachála i gcrích sa Chontae agus tháinig an 
liosta luachála nua chun críocha rátála i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 
2011. Tá an clár athluachála náisiúnta á chur i bhfeidhm go 
céimneach fós ar fud na tíre ag an Oifig Luachála.

Tobhach na Bliana Iontrála
Tugadh an tobhach isteach faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair 
Feabhsúcháin Gnó) 2006 a achtaíodh ar an 24 Nollaig 2006.

Tá feidhm ag an tobhach maidir le gach maoin nuathógtha ón 
dáta a ndéantar an mhaoin a luacháil chun críocha luachála, le 
linn tobhach rátaí tráchtála a bheith ar feitheamh.

Muirir Dhramhaíola Comhshaoil
Cé gur éirigh an Chomhairle as seirbhís dhíreach bhailithe 
dramhaíola a sholáthar ó thús Lúnasa 2010, tá sí fós ag bailiú 
riaráistí gan íoc agus bailíodh €616,582 sa bhliain 2014. De bhreis 
air sin, leanann an Chomhairle freisin de bheith ag glacadh le 
hiarratas ar tharscaoileadh i leith an mhuirir, agus de phróiseáil 
a dhéanamh ar na hiarratais sin agus, sa bhliain 2014, géilleadh 
do 454 iarratas agus diúltaíodh do 50 iarratas.

Bailiú Muirear Uisce Tráchtála
Rinneadh an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013 a shíniú 
ina dhlí ar an 25/12/2013 agus rinneadh foráil leis maidir le 
haistriú feidhmeanna i ndáil le seirbhísí uisce ó Údaráis Áitiúla 
le héifeacht ón 1/1/2014. De réir an Chomhaontaithe Leibhéil 
Seirbhíse idir an Chomhairle & Uisce Éireann, tá an Chomhairle 
ag leanúint de bhillí a eisiúint chuig Custaiméirí tráchtála agus 
de mhuirir atá iníoctha a bhailiú, ar bhonn gníomhaireachta 
thar ceann Uisce Éireann.

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha (NPPR)
Leis an Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009, tugadh isteach muirear 
€200 ar Áiteanna Cónaithe Príobháideacha Neamhphríomha. Is 
iad na húinéirí féin a mheasann an muirear agus ní mór dóibh 
an mhaoin a chlárú agus an muirear a íoc. Cuireadh deireadh 
leis an muirear le héifeacht ón 1/1/2014 de bhua Alt 73 den Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 & fhorálacha an Ordaithe 
fán Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (Tosach Feidhme 
Forálacha Áirithe) 2014. Le halt 74 den Acht, socraíodh gurbh 

é an 31 Lúnasa 2014 an dáta is déanaí a d’fhéadfadh daoine/
comhlachtaí ar a bhfuil dliteanas i leith an mhuirir teagmháil a 
dhéanamh lena n-údarás áitiúil chun an muirear a íoc nó chun 
comhaontú a dhéanamh maidir le híocaíocht le go ndéanfaí 
íoslaghdú ar an éifeacht a ghabhann le táillí ar íocaíocht 
dhéanach. €2.88m, agus táillí ar íocaíocht dhéanach, a bhí sa 
tsuim a bailíodh i leith an mhuirir sa bhliain 2014.

Cáin Mhaoine Áitiúil
Is é atá sa Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ), a bhfuil éifeacht léi ón 1 
Iúil 2013, ná cáin bhliantúil féinmheasúnaithe ar mhargadhluach 
maoine cónaithí agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim a riarann 
í. Bhí íocaíocht leathbhliana dlite sa bhliain 2013, agus lán-
íocaíocht dlite sa bhliain 2014. Ón 1 Eanáir 2014, déanann an 
tAire Airgeadais suim atá comhionann leis an gCáin Mhaoine 
Áitiúil atá bailithe a íoc isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil. Is í an 
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a chinneann cad 
iad na heisíocaíochtaí a dhéantar ón gCiste Rialtais Áitiúil le 
húdaráis áitiúla ar leithligh.

Faoi Alt 20 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012, 
arna leasú le hAlt 5 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 
(Leasú) 2013, féadfaidh Údarás Áitiúil, ar mhodh feidhme 
forchoimeádta, a chinneadh athrú a dhéanamh ar bhunráta na 
Cánach Maoine Áitiúla laistigh dá limistéar riaracháin go dtí 
suim atá 15%, ar a mhéad, níos mó ná níos lú ná an bunráta. Ag 
an gCruinniú de Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin a tionóladh ar an 22 Meán Fómhair 2014 chun an t-ábhar 
seo a bhreithniú, d’aontaigh na Comhaltaí bunráta na cánach 
maoine áitiúla a laghdú de shuim 15% laistigh den Chontae. De 
réir mar a fhoráiltear in Airteagal 8 de na Rialacháin um Cháin 
Mhaoine Áitiúil (Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil) 2014, tá feidhm 
ag an ráta athraithe Cánach Maoine Áitiúla ar feadh tréimhse 
bliana ón gcéad dáta eile a mbeidh an cháin mhaoine áitiúil 
dlite i.e. ón 1/11/2014 go dtí an 30/10/2015 agus, tar éis an trátha 
sin, téann ráta na cánach maoine áitiúla ar ais chuig an (mbun)
ráta tosaigh mar atá sainithe in Acht 2012 mura rud é go mbeidh 
cinneadh eile déanta ag an gComhairle, ar mhodh feidhme 
forchoimeádta, an bhliain dá éis sin, an t-athrú a choimeád 
ar bun nó athrú malartach a chur i bhfeidhm, ar athrú é sin a 
mbeadh éifeacht leis ón gcéad dáta dlite eile i.e. ón 1/11/2015 go 
dtí an 31/10/2016.

Tá na rátaí comhlíontachta, i leith Cánach Maoine Áitiúla sa 
chontae seo, i measc na rátaí is airde sa Stát.

Scéim Dhún Laoghaire maidir le Ceantar 
Feabhsúcháin Gnó
Ag an gcruinniú a tionóladh ar an 10 Márta 2014 ghlac an 
Chomhairle rún chun Ceantar Feabhsúcháin Gnó a bhunú 
laistigh de Cheantar Bhaile Dhún Laoghaire, mar atá imlínithe ar 
léarscáil uimhir

Plaic i gCuimhne ar Samuel Beckett Leacht i gcuimhne ar Bhille na hAfraice Theas maidir le Cearta 1988
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PL-13-384 a leagadh faoi bhráid an chruinnithe sin, agus 
cheadaigh sí cur i bhfeidhm na Scéime maidir le Ceantar 
Feabhsúcháin Gnó a thíolaic Cuideachta Cheantair 
Feabhsúcháin Gnó Dhún Laoghaire laistigh den cheantar sin 
agus a oibreoidh ar feadh tréimhse cúig bliana ón 1 Aibreán 2014 
agus a mhaoineofar go formhór ó thobhaigh ranníocaíochta 
BID. De réir fhorálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Ceantair 
Feabhsúcháin Gnó) 2006, déanann an Chomhairle an tobhach 
BID is iníoctha ag gnóthaí laistigh de cheantar Scéim an BID a 
ríomh agus a bhailiú agus cuireann sí an t-ioncam ar aghaidh 
chuig an gcuideachta B.I.D. de réir fhorálacha na reachtaíochta 
ós rud é gur ioncam na Cuideachta B.I.D. é.

Bainistíocht Airgeadais
Is tuairisciú tréan críochnúil an tuairisciú a dhéantar ar 
bhainistíocht airgeadais sa Chomhairle. Cinntíonn dianchóras 
atá i bhfeidhm maidir le faireachán míosúil ar chúrsaí airgeadais 
go n-aithnítear aon athraitheas suntasach sa bhuiséad go 
luath agus go nglactar bearta cuí chun aon dochar a d’fhéadfaí 
a dhéanamh ó thaobh cúrsaí airgeadais de a íoslaghdú. I 
measc na rialuithe sin áirítear athbhreithniú rialta airgeadais, 
tuarascálacha airgeadais míosúla agus ráithiúla a léiríonn an 
fheidhmíocht airgeadais a thomhaistear i gcomparáid le buiséid 
an chaiteachais agus an ioncaim araon, agus measúnú ar an 
anailís a dhéantar ar athraitheas.

Tuarascálacha Ráithiúla don Roinn Comhshaoil, 
Pobail & Rialtais Áitiúil
Déanann na húdaráis áitiúla go léir sonraí ráithiúla a sholáthar 
don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil laistigh de 60 

lá ó dheireadh na ráithe. Is iad seo na tuarascálacha nach mór 
iad a thabhairt:

An Tuarascáil Ioncaim ina dtugtar mionsonraí faoi chaiteachas 
agus ioncam an chuntais ioncaim don bhliain go dtí deireadh 
gach ráithe i gcomparáid le buiséad na bliana.

An Tuarascáil Chaipitil ina dtugtar mionsonraí faoi 
iarmhéideanna tosaigh, faoi chaiteachais agus ioncaim, agus 
faoi iarmhéideanna deiridh an chuntais chaipitil don bhliain go 
dtí deireadh gach ráithe.

An Tuarascáil Féichiúnaithe ina dtugtar mionsonraí faoi 
ghluaiseachtaí i ngach aon chatagóir féichiúnaithe don bhliain 
go dtí deireadh gach ráithe.

An Tuarascáil Iasachtaí ina dtugtar réamh-mheastachán 
mionsonraithe ar na haisíocaíochtaí úis agus príomhshuime i 
ndáil leis na hiasachtaí reatha agus ceadaithe uile.

An Tuarascáil Phárolla/Aoisliúntais ina dtugtar mionsonraí faoi 
íocaíochtaí párolla agus íocaíochtaí a bhaineann le pinsean don 
tréimhse shonraithe.

Cuireadh na tuarascálacha sin go léir faoi bhráid na Roinne 
laistigh de na scálaí ama sonraithe do na 4 ráithe den bhliain 
2014.

Cuntais a Íoc
Íoctar soláthraithe faoi réir doiciméid bhailí chánach a bheith 
curtha ar fáil acu. Déantar formhór na n-íocaíochtaí le hAistriú 
Leictreonach Airgid (EFT) trína gcuirtear na híocaíochtaí go 
díreach isteach i gcuntais bhainc na soláthraithe, ach eisítear 
íocaíochtaí le seiceanna ar uairibh i gcás nach féidir EFT a 

Ceolchoirmeacha i nGarraí Daingean Pháirc Mharlaí 2014
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dhéanamh. Íoctar an fhoireann agus na Comhairleoirí le EFT 
freisin..

Is é seo a leanas Cisteoir na Comhairle: Banc hÉireann, 101 Sráid 
Sheoirse Uachtarach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tá sé d’oibleagáid ar an gComhairle, ón 1 Iúil 2011, soláthraithe 
a íoc laistigh de 15 lá chun déanamh de réir chinneadh an 
Rialtais a rinneadh faoi bPlean Téarnaimh Náisiúnta agus 
faoin gClár AE/CAI um Thacaíocht Airgeadais d’Éirinn. Leis an 
gcinneadh sin, rinneadh an riail 15 lá, i dtaca le híoc pras, a bhí 
i bhfeidhm maidir le Ranna Lárnach Rialtais, a leathnú chuig 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, chuig na hÚdaráis Áitiúla, 
chuig Gníomhaireachtaí Stáit agus chuig gach comhlacht 
seirbhíse poiblí eile.

CBL
Toisc athruithe a bheith déanta sa reachtaíocht a bhaineann le 
CBL le haghaidh comhlachtaí poiblí, tugadh raon seirbhísí breise 
de chuid na n-údarás áitiúil faoi réir CBL le héifeacht ón 1 Iúil 
2010. Rinneadh athbhreithniú iomlán ar Sheirbhísí na Comhairle 
chun foinsí ioncaim a thiocfadh faoi réir na n-athruithe CBL a 
shainaithint agus cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm chun 
CBL ar ioncam ábhartha a chur i gcuntas agus chun caiteachas 
lena mbainfeadh CBL a shainaithint chun a chinntiú go mbeadh 
na tuairisceáin a chuirfí faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim 
cruinn.

Iniúchóireacht Inmheánach
Is é príomhról na hIniúchóireachta Inmheánaí a dhearbhú don 
Phríomhfheidhmeannach, don Lucht Bainistíochta Sinsearach, 
don Chomhairle Thofa agus don Choiste Iniúchóireachta gur 
sainaithníodh na rioscaí éagsúla a bhí roimh an gComhairle 
agus go bhfuil rialuithe inmheánacha cuí i bhfeidhm chun na 
rioscaí sin a bhainistiú. Déanann Iniúchóireacht Inmheánach 
meastóireacht agus tuairiscíonn sí ar chórais rialaithe 
inmheánacha na Comhairle agus déanann sí moltaí ar mhaithe 
le feabhsú más gá. Cuireann Iniúchóireacht Inmheánach feidhm 
athbhreithnithe neamhspleách ar fáil don bhainistíocht, chun 
a dhearbhú go mbíonn seirbhísí á soláthar go héifeachtúil, 
go héifeachtach agus go tíosach agus go mbíonn siad de réir 
na gceanglas dlíthiúil. Sa bhliain 2014, scrúdaigh an Rannán 
Iniúchóireachta Inmheánaí cúig réimse agus chuir sé a thorthaí 
faoi bhráid an Lucht Bainistíochta agus faoi bhráid an Choiste 
Iniúchóireachta.

Árachas
Is iad seo a leanas na príomhréimsí gníomhaíochta: Dliteanas 
Poiblí, Dliteanas Fostóra, Árachas Dóiteáin (Stoc Tithíochta), 
Árachas Dóiteáin (Maoin Ghinearálta) agus Árachas Gluaisteáin. 
Soláthraítear cumhdach iomlán.

An Ráiteas Airgeadais Bliantúil
Rinneadh Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2013, a críochnaíodh sa 
bhliain 2014, a ullmhú ar bhonn na cuntasaíochta fabhrúcháin 
agus áiríodh ann Clár Comhardaithe iomlán inar léiríodh na 
sócmhainní a bhí faoi úinéireacht ag an gComhairle agus na 
dliteanais a bhí ag an gComhairle, agus críochnaíodh é laistigh 
den tréimhse ama reachtúil.

Is é nó í an tIniúchóir Rialtais Áitiúil a dhéanann iniúchóireacht 
ar na cuntais agus tuairiscíonn sé nó sí don Aire Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil

Teicneolaíocht Faisnéise
Freastalaíonn an rannán TF ar an raon fairsing agus 
méadaitheach riachtanas atá ag an eagraíocht ó thaobh 
teicneolaíochta faisnéise de. Cuirtear seo i gcrích ar mhodh 
réamhbheartaithe agus i dtimpeallacht bhainistithe de réir 
na n-éileamh atá i bPlean Gnó na Rannóige agus sa Phlean 
Corparáideach agus de réir éileamh ad hoc ón taobh istigh agus 
níos minice anois ó fhoinsí seachtracha.

Roinnt de na Buaicphointí sa bhliain 2014:
• Leabharlanna – oscailt an LexIcon, is é sin, an tIonad 

Lárleabharlainne agus Cultúir, agus tosú na húsáide nua-
aimseartha a bhaintear as seirbhísí agus saoráidí TF ann

• Athoscailt Leabharlann na Carraige Duibhe agus tosú na 
húsáide nua-aimseartha a bhaintear as seirbhísí agus 
saoráidí TF inti

• Uasghráduithe éagsúla ar an gCóras TF chun feabhas a chur 
ar éifeachtúlacht agus an teicneolaíocht a nuachóiriú

• Uasghráduithe ar bhonneagar líonra chun feabhas a chur ar 
fheidhmíocht agus costais a laghdú

• Cleachtais Bainistíochta Tionscadail atá i gcomhréir le 
PRINCE2 a ghlacadh

• Suíomh gréasáin leabharlainne nua agus feabhsuithe eile ar 
ár Suíomh Gréasáin agus ar chórais ar líne

• Leanúint de CRM (Bainistíocht an Chaidrimh le Custaiméirí) a 
chur i bhfeidhm

• Uirlisí bainistithe córas a ghlacadh chun costais a laghdú 
agus feabhas a chur ar bhainistiú na gcóras TF

• Laghdú ar an líon glaonna ar an Deasc Chabhrach de bharr 
úsáid a bhaint as próisis ITIL

An Cathaoirleach, an Comhairleoir Marie Baker, agus í ag cur tús le Wi-Fi Saor in 
Aisce don Phobal
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An Rannóg Tithíochta agus Pobail

An Rannóg Tithíochta

Déanann an Rannóg Tithíochta thart ar 4,400 maoin atá faoi úinéireacht ag an 
gComhairle a bhainistiú. Is í atá freagrach as an mBeartas Náisiúnta Tithíochta a chur i 
ngníomh agus áirítear i measc a feidhmeanna leithroinnt, cothabháil, athfheistiú agus 
díol teaghaisí, measúnú agus bailiú cíosa, iasachtaí ceannaigh tí agus deontais áirithe 
a bhronnadh, agus soláthar cóiríochta do theaghlaigh gan dídean.
Tá an Rannóg freagrach as caighdeáin a fhorfheidhmiú agus as 
leabhair chíosa i gcóiríocht phríobháideach ar cíos a choinneáil 
cothrom le dáta agus as an Scéim Cóiríochta ar Cíos (RAS) a 
riaradh. Ina theannta sin, tá an Rannóg freagrach as maoin a 
fháil le haghaidh tithíochta sóisialta trí mhaoin phríobháideacha 
a léasú, as bainistíocht agus cothabháil na nGrúpscéimeanna 
Tithíochta agus na Láithreán Stad agus as cur i ngníomh Chlár 
Cóiríochta na Comhairle don Lucht Siúil.

An Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí
Tháinig deireadh leis an Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí i mí 
na Nollag 2012. Tá scéim nua ceannaigh de chineál ceannaigh 
incrimintigh le seoladh sa bhliain 2015.

Tionscnamh Léasaithe Tithíochta Sóisialta
Sa bhliain 2014, fuarthas roinnt fiafraithe faoin tionscnamh seo 
agus tugadh an obair a bhain le 1 iarratas a rinneadh faoi scéim 
CALF (Saoráid Iasachta i ndáil le hAirleacan Caipitil) chun críche 
agus díoladh 10 n-aonad dá bharr sin.

Athfheistiú
Cuireadh tús le Céim 2 d’athfheistiú agus de mhéadú Theach 
Bhaile an Róistigh agus, mar thoradh air sin, déanfar 34 aonad 
cóiríochta a bheidh éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a sholáthar 
do dhaoine scothaosta sa bhliain 2016.

Rinneadh oibreacha éifeachtúlachta fuinnimh a chur i gcrích i 
1,058 dteaghais.

Rinneadh 2 mhéadú, 31 athrú seomra folctha, 13 chathaoir 
staighre, 11 rampa agus roinnt mionathruithe eile a chur i gcrích 
i dteaghaisí de chuid na Comhairle atá ligthe ar cíos do dhaoine 
faoi mhíchumas.

An Scéim Deontas d’Oiriúnú Tithe do Dhaoine 
faoi Mhíchumas
Fuarthas 113 iarratas ar Dheontais d’Oiriúnú Tithe do Dhaoine 
Faoi Mhíchumas.

Eisíodh 103 cheadú shealadacha arbh fhiú €724,002 iad san 
iomlán.

Cónaitheoirí Fhoirgnimh Ghlas Tuathail in eineacht le foireann na Comhairle
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Deontais Tithíochta i gcomhair Áiseanna 
Soghluaisteachta
Fuarthas 27 n-iarratas ar an Deontas Tithíochta i gcomhair 
Áiseanna Soghluaisteachta. Eisíodh 21 cheadú shealadacha arbh 
fhiú €77,886.95 iad san iomlán.

Cabhair Thithíochta do Dhaoine Scothaosta
Fuarthas 47 n-iarratas ar Chabhair Thithíochta do Dhaoine 
Scothaosta. Eisíodh 18 gceadú shealadacha arbh fhiú €68,749.60 
iad san iomlán.

An Scéim Píolótach maidir le hÍocaíocht 
Chúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean 
(HAP)
Faoi Phlean Gníomhaíochta na Roinne Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb na 
ndaoine gan dídean, ar plean é a fógraíodh i mí na Nollag 
2014, aontaíodh go ndéanfaí scéim HAP a leathnú mar scéim 
phíolótach a bheadh dírithe ar theaghlaigh gan dídean i réigiún 
Bhaile Átha Cliath. Tá scéim phíolótach HAP do Dhaoine gan 
Dídean dírithe go sonrach ar theaghlaigh gan dídean atá 
cláraithe le haon cheann de na ceithre údarás áitiúla de chuid 
Bhaile Átha Cliath, mar atá, Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle 
Fhine Gall agus Comhairle Bhaile Átha Cliath Theas. Beidh 
scéim phíolótach HAP do Dhaoine gan Dídean i bhfeidhm do 
theaghlaigh:

a) a measann aon cheann de na ceithre Údarás Áitiúla de chuid 
Bhaile Átha Cliath ina leith gur teaghlaigh gan dídean iad de réir 
bhrí alt 2 d’Acht na dTithe 1988 (Uimh. 28 de 1988), agus

b) a raibh cóiríocht nó iostas, a bhí á chur ar fáil don teaghlach 
de bhua alt 10(1) d’Acht na dTithe 1988, á áitiú ag an teaghlach ar 
an 1 Nollaig 2014 nó aon tráth i rith na sé mhí roimh an dáta sin.

Tá sain-Aonad HAP curtha ar bun in oifig Fheidhmeannach 
Réigiún Bhaile Átha Cliath do Dhaoine gan Dídean chun cabhair 
a thabhairt i ndáil le cur i bhfeidhm na scéime píolótaí sna 
seirbhísí do dhaoine gan dídean trí oibriú go dlúth leis na ceithre 
Údarás Áitiúla de chuid Bhaile Átha Cliath agus le soláthróirí 

Cóiríochta Sealadaí Cuidithe (STA) agus Cóiríochta Sealadaí 
Éigeandála (TEA).

Easpa Dídine
Déantar seirbhísí na Comhairle i réimse na heaspa dídine a chur 
i gcrích de réir Chreat-Phlean Reachtúil Gníomhaíochta Bhaile 
Átha Cliath do Dhaoine Gan Dídean 2014 go 2016, a glacadh i mí 
na Samhna 2013.

Lean an Chomhairle leis na socruithe le Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath i ndáil le cóiríocht éigeandála a chur ar fáil 
do dhaoine gan dídean. Mar thoradh ar mhéadú ar an líon 
daoine aonair agus teaghlach gan dídean atá ag teacht chun 
cinn, d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
Plean Gníomhaíochta i mí na Nollag 2014 chun aghaidh a 
thabhairt ar an easpa dídine. Tharla méaduithe iarmhartacha 
ar an gcóiríocht shealadach agus chuidithe sa bhliain 2014 agus 
rinneadh soláthar méadaithe buiséid i mBuiséad na mblianta 
2014 agus 2015.

Sa bhliain 2014, chuir an Chomhairle tithíocht shóisialta ar fáil 
do 22 theaghlach gan dídean mar a leanas:

Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe: 4
An Scéim Chóiríochta ar Cíos: 2
Cóiríocht Údaráis Áitiúil: 15
Léas Fadtéarma: 1

De bhreis air sin, d’éirigh le seacht dteaghlach eile a bhí gan 
dídean cóiríocht chuidithe fhadtéarmach a fháil i gcathair Bhaile 
Átha Cliath.

Cuidíodh le 20 teaghlach teacht ar chóiríocht in earnáil na 
cóiríochta príobháidí ar cíos.

Seirbhísí Tacaíochta do Dhaoine gan Dídean
Sa bhliain 2014, thacaigh an Scéim SLI (Tacaíocht chun 
Maireachtáil go Neamhspleách) le 27 dteaghlach a bhí tar éis 
bogadh amach as cóiríocht do dhaoine gan dídean agus is é 
SIMON a oibríonn an Scéim sin..

Cuireadh tús le Seirbhís Tacaíochta ar Cuairt HAIL i mí Bealtaine 
2012 agus fuair 11 teaghlach tacaíocht uaithi sa bhliain 2014.

Athfheistiú Theach Bhaile an Róistigh
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Leanann Grúpa an Chomhchruinnithe dá chruinnithe chun 
plé a dhéanamh ar Chomhchruinniú na Seirbhísí agus ar aon 
saincheisteanna is ábhar imní iad a ardaítear. Tá ionadaithe 
soláthraithe seirbhíse ar Ghrúpa an Chomhchruinnithe.

Cuireadh tús leis an tSeirbhís Cothabhála Tionóntachta i mí 
Feabhra 2012 agus is é Focus Ireland a sholáthraíonn an tseirbhís 
sin. Déantar an tseirbhís a sholáthar go formhór do theaghlaigh 
a bhfuil teaghaisí acu faoin Scéim Tithíochta Sóisialta agus a 
mbíonn deacrachtaí acu lena dtionóntachtaí.

Cuireadh tús leis an Tionscadal Píolótach bliana i ndáil le Tithe 
Cónaithe Sábháilte i mí Iúil 2014. Is é is aidhm don tionscadal 
sin ná cóiríocht chónaitheach éigeandála atá sábháilte agus 
daingean a chur ar fáil do mhná agus do leanaí i gceantar Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin arbh éigean dóibh imeacht óna dteach 
féin de bharr foréigin baile. Shainaithin an Chomhairle ceithre 
aonad cóiríochta le haghaidh an tionscadail phíolótaigh agus is 
é an Carthanas Foréigin Baile darb ainm Sonas a bhainistíonn é 
thar ceann na Comhairle.

Cuireadh tús leis an bhfeachtas maidir le cothabháil 
tionóntachta, a comhaontaíodh idir Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Údarás Áitiúla Bhaile 
Átha Cliath agus Threshold, i Meitheamh 2014. Is é is aidhm 
don tseirbhís ná tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ar baol 
dóibh tionóntachtaí san earnáil cóiríochta príobháidí ar cíos a 
chailleadh.

Tá an tSeirbhís Housing First, a bunaíodh sa bhliain 2014, á 
hoibriú ag Focus Ireland agus ag Iontaobhas Peter McVerry agus 
tá foirne aici i Réigiún Bhaile Átha Cliath chun feidhmeanna 
cianrochtana a chur ar fáil chomh maith le déileáil le 
tionóntachtaí nua de chuid Housing First. Ina theannta sin, 
soláthraíonn an tseirbhís tacaíocht bhainistíochta cás do 
dhaoine a bhfuil tionóntachtaí Housing First acu.

Iompar Frithshóisialta ar Eastáit na Comhairle
Lean an Chomhairle dá beartas maidir le déileáil go 
cuimsitheach le hiompar frithshóisialta ar a cuid eastát le linn 
na bliana 2014.

San iomlán, rinneadh 106 chás d’iompar frithshóisialta a 
imscrúdú agus a thabhairt chun críche i gcaitheamh na 
bliana. Is ionann sin agus méadú 10.4% ar chásanna iompair 
fhrithshóisialta a tuairiscíodh i gcomparáid leis an mbliain 2013.

Tionscnaíodh Caingean Dlí nuair ba chuí sin agus seirbheáladh 
4 Fhógra Fágála; rinneadh 1 Díshealbhú agus fuarthas 2 Ordú 
Eisiata ón gCúirt Dúiche. Rinneadh 3 theaghais a thabhairt suas 
in ionad caingne dlí.

Eisíodh 35 litir rabhaidh agus tugadh 20 rabhadh ó bhéal.

Rinneadh 970 measúnú réamhthionóntachta (seiceáil ar chúlra).

Rinneadh 57 n-iarratasóir ar thithíocht a bhí ag gabháil d’iompar 
frithshóisialta roimhe sin a chur faoi agallamh agus ceadaíodh 
37 nduine díobh i gcomhair tithíochta agus cuireadh siar an 
t-iarratas/diúltaíodh don iarratas i gcás 20 iarratasóir eile.

Rinneadh cur i láthair i 3 scoil.

Sa bhliain 2014, rinne Rannán na Leithroinntí imscrúdú ar 24 
thuairisc eile faoi núis/shárú tionóntachta, ar tuairiscí iad a 
bhain le seanóirí. Réitíodh na gearáin go léir agus eisíodh aon 
rabhadh ó bhéal sa bhliain 2014 (ar rabhadh é a bhain le gearán 
de chuid na bliana 2013).

Cúrsaí Oiliúna Réamhthionóntachta
Ghlac 74 iarratasóir ar thithíocht páirt i gcúrsaí 
réamhthionóntachta sa bhliain 2014.

Liostaí Tithíochta agus Aistrithe
Ar an 31 Nollaig 2014, rinneadh 5,182 iarratasóir a mheas 
mar dhaoine a raibh gá acu le tacaíocht i bhfoirm tithíochta 
sóisialta. San iomlán, leithroinneadh teaghaisí do 151 iarratasóir 
ar thithíocht. Ina measc sin, áiríodh 11 leithroinnt a bhain le 
teaghaisí faoi úinéireacht ag Cumainn Shaorálacha Tithíochta, 
45 leithroinnt faoin Scéim Cóiríochta ar Cíos, 94 leithroinnt a 
bhain le stoc na Comhairle agus 1 leithroinnt a bhain le maoin 
faoin Scéim Léasaithe Fhadtéarmaigh. Rinneadh aistriú chuig 
cóiríocht mhalartach a leithroinnt do 88 dtionónta. Ina measc 
sin, áiríodh 14 aistriú ón Liosta Aistrithe Seasta RAS, 21 aistriú ó 
TAS go RAS, agus 4 aistriú chuig teaghaisí faoi úinéireacht, nó á 
mbainistiú, ag Cumainn Shaorálacha Tithíochta.

Cíosanna Tithíochta
Faoi Scéimeanna Cíosanna Difreálacha na Comhairle, ríomhtar 
cíosanna ar bhonn ioncam reatha an teaghlaigh. Ag deireadh 
na bliana 2014, bhí méadú go €61 tagtha ar na meánchíosanna 
do mhaoin de chuid na Comhairle, is é sin le rá, méadú 3.7% i 
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Cé go léiríonn an méadú, 
go feadh méid áirithe, an cor chun feabhais sa gheilleagar, tharla 
sé freisin mar thoradh ar an líon leanaí aosacha a chónaíonn sa 
bhaile. Faoi láthair, i gcás 19% de mhaoin na Comhairle, áiríonn 
siad teaghlaigh ina gcónaíonn triúr aosach nó níos mó – méadú 
ó 11% sa bhliain 2008.

Tháinig méadú 3.8% ar ioncam na Comhairle ó thithíocht ar cíos, 
is é sin, méadú ó €12.4m sa bhliain 2013 go €12.8m sa bhliain 
2014.

An Scéim Tithíochta Incheannaithe /An Scéim 
Tóg ar Cíos Lena Cheannach
D’ainneoin na bhfadhbanna leanúnacha sa mhargadh tithíochta, 
díoladh aon cheann déag de theaghaisí incheannaithe sa 
bhliain 2014. Díoladh na teaghaisí sin faoin Scéim Tóg ar Cíos 
lena Cheannach a tugadh isteach i mí na Samhna 2011 agus a 
thugann an deis d’áititheoirí an mhaoin a bheith acu ar cíos ar 

Gradaim a fuarthas sa bhliain 2014
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feadh tréimhse suas go trí bliana agus an rogha an mhaoin a 
cheannach, faoin Scéim Tithíochta Incheannaithe, ar phraghas 
laghdaithe lúide 80% den chíos a d’íoc siad.

Tá dhá cheann is caoga de na tithe eile gan díol á n-áitiú 
faoin Scéim Tóg ar Cíos lena Cheannach agus tá tromlach 
na n-áititheoirí tar éis spéis a léiriú i gceannach a maoine. Ní 
mór dóibh iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste sa chéad ásc 
chuig institiúidí príobháideacha iasachtaí atá ceadaithe chun 
morgáistí a airleacan chun tithíocht incheannaithe a cheannach. 
Má dhiúltaítear dá n-iarratas chuig institiúidí príobháideacha 
iasachtaí féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar Iasacht ón 
gComhairle chun Teach a Cheannach.

Cuid V – An Straitéis Tithíochta
Faoi Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna 
leasú), rinneadh deich gcomhaontú trína ndearnadh foráil 
maidir le Ranníocaí Airgeadais a íoc agus, ina theannta sin, 
fuarthas 18 leithlann i gcomhair tithíochta sóisialta. Tá an 
t-athbhreithniú ar Chuid V déanta agus táthar ag fanacht le 
reachtaíocht nua.

An Scéim Iasachta chun Teach a Cheannach
Tá Scéim Iasachta chun Teach a Cheannach ar tairiscint ón 
gComhairle trína bhféadfaidh iarratasóirí cáilithe cáiliú le 
haghaidh maoiniúcháin morgáiste suas go 97% de chostas na 
maoine, ach suim uasta €200,000 a bheith ann. Sa bhliain 2014, 
ceadaíodh ceithre Iasacht Cheannaigh Tí chun maoin a bhí á 
léasú faoin Scéim Tóg ar Cíos lena Cheannach a cheannach.

Scéimeanna Tithíochta Saorálacha
I rith na bliana 2014, cuireadh maoiniúchán ar fáil tríd an 
Scéim Cúnaimh Chaipitiúil ar mhaithe le 4 aonad cóiríochta 
a sholáthar do dhaoine a tháinig faoi réim catagóirí sonracha 
riachtanais ó thaobh tithíochta de (daoine gan dídean, daoine 
scothaosta agus daoine faoi mhíchumas).

Cóiríocht do Phobal an Lucht Siúil 2014
Tháinig an Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht don Lucht 
Siúil (CCÁCLS) le chéile ceithre huaire i rith na bliana 2014.

Rinne an Chomhairle an Clár um Chóiríocht don Lucht Siúil 
2014-2018, a raibh measúnacht ar riachtanais ann mar chuid de, 
a ghlacadh i mí Eanáir 2014 tar éis tréimhse comhairliúcháin 
phoiblí.

Rinneadh trí theach ghrúpáilte a raibh damáiste mór déanta 
dóibh a athfheistiú go hiomlán.

Sa bhliain 2014, líonadh sé fholúntas ócáideacha a bhí ann sa 
stoc tithíochta don Lucht Siúil. 

Rinneadh clár mionoibreacha cothabhála réamhbheartaithe ar 
thithíocht atá ann go sonrach don Lucht Siúil.

Cothabháil Stoc Tithíochta an Údaráis Áitiúil
Amhail ar an 31 Nollaig 2014, bhí thart ar 4,200 teaghais ag 
an gComhairle sa stoc a bhí ligthe ar cíos aici. Fuarthas 5,387 
n-iarraidh san iomlán ar chothabháil sa bhliain 2014.

Is i bhfeabhas atá bail stoc tithíochta na Comhairle ag dul i 
gcónaí, go háirithe ós rud é gur tógadh/athfheistíodh líon mór 
aonad sna 5/10 mbliana seo caite agus, freisin, mar thoradh ar 
chlár cothabhála réamhbheartaithe a bheith againn, clár atá 
ar bun fós. Tá roinnt creataí i bhfeidhm anois le conraitheoirí 
speisialaithe ceadaithe rud a chinntíonn, le cois an atheagraithe 
atá ar bun ar aonad saothair dhírigh na Comhairle, go 
bhfaightear an luach is fearr ar an airgead i gcónaí.

An Scéim Chóiríochta ar Cíos
Cuireadh tús leis an Scéim Chóiríochta ar Cíos (RAS) i gComhairle 
Contae Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin i Lúnasa 2006. Ba é a bhí 
sa líon tionóntaí a bhí ag tiarnaí talún príobháideacha agus a bhí 
aistrithe chuig an Scéim ar an 31 Nollaig 2014 ná 400 agus ba é a 
bhí sa líon tionóntaí Saorálacha a bhí aistrithe chuig an Scéim ar 
an 31 Nollaig 2014 ná 174.

Forfheidhmiú na gcaighdeán íosta maidir le 
maoin tithíochta phríobháideach ar cíos faoi 
Rialacháin na dTithe (Caighdeáin le haghaidh 
Tithe ar Cíos) 2008 agus faoi na Rialacháin 
Leasaitheacha 2009
Is mar a leanas atá na staitisticí don bhliain 2014:

• rinneadh cigireacht ar 213 theaghais. As measc an 213 
theaghais a ndearnadh cigireacht orthu, níor chomhlíon 207 
gcinn díobh na ceanglais agus cinneadh gur chomhlíon 6 
cinn na ceanglais tráth na chéad chigireachta

• an líon Fógraí Forfheidhmiúcháin a seirbheáladh – eisíodh 
410 bhfógra deisiúcháin neamhfhoirmiúla sa bhliain 2014

• An líon cigireachtaí – rinneadh 555 chigireacht sa bhliain 2014

• comhlíontach anois – cinneadh gur chomhlíon 130 maoin 
na ceanglais sa bhliain 2014 tar éis cigireacht bhreise a 
dhéanamh

• Níor seirbheáladh aon Fhógraí Toirmisc

• Níor tionscnaíodh aon Chaingean Dlí

Seachtain na hUilechuimsitheachta Sóisialta

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2014 61



Soláthar
Táthar ag leanúint leis an soláthar tógála i ndáil le riachtanais 
na Rannóige Tithíochta agus le cur i ngníomh na bhfoirmeacha 
nua rialtais le haghaidh conarthaí. Rinneadh soláthar maidir le 
tionscadail sa raon costais ó €0.1 milliún suas go €3.5 milliún. Seo 
a leanas sampla de na creataí a bhí ann:

• Suiteálacha Trealaimh Téimh & Pluiméireachta

• Suiteálacha Trealaimh Leictreach

• Oibreacha Cothabhála Seachtracha Réamhbheartaithe

• Obair Uasghrádaithe ar Chórais Fuinnimh

• Cothabháil Dín

Ó 2008 i leith, rinne an Chomhairle deich gcreat faoinar 
cumhdaíodh gach gné de na riachtanais oibre de réir mar a bhí 
siad ag teacht chun cinn sa Rannóg Tithíochta a sholáthar.

Is é seo a leanas an glantoradh don Chomhairle de bharr na 
creataí sin a bheith curtha i bhfeidhm:

• Luach ar airgead don Chomhairle

• Tionscadail a bhí ar an gclár críochnaithe agus coinnithe 
taobh istigh de shriantachtaí buiséid.

• Próiseas tairisceana oscailte agus follasach.

Forbairt Pobail
Chuir an Rannán Pobail seirbhís chomhairleach chuimsitheach 
ar fáil, agus idirchaidreamh ar siúl aige le níos mó ná 400 
eagraíocht atá bunaithe sna pobail ar fud an Chontae, agus bhí 
sé fós ina phointe teagmhála, faisnéise agus tacaíochta do na 
pobail áitiúla.

Deontais Phobail
Dámhadh €154,009 do raon ilchineálach grúpaí pobail faoin 
Scéim Deontas Pobail. Leis an Scéim sin, féachtar le cabhrú 
le grúpaí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áitiúla trí 

chúnamh airgid a 211 Deontas Pobail do ghrúpaí pobail chun 
tionscnaimh phobal-bhunaithe a chur chun cinn.

Rinneadh €27,200, i bhfoirm Deontas do Thionscadail 
Samhraidh, a dhámhadh do 28 ngrúpa chun cláir mhaoirsithe, 
de chineál áineasa agus oideachais araon, do dhaoine óga a 
mhaoiniú thar roinnt seachtainí i rith thréimhse an tsamhraidh. 
Is ar rannpháirtíocht an phobail, agus ar acmhainní agus grúpaí 
a fhorbairt sna ceantair áitiúla, a bhí an bhéim sna Tionscadail 
Samhraidh.

Fostaíocht Phobail
Rinne an Chomhairle, tríd an Rannán Pobail, urraíocht ar 3 Scéim 
Fostaíochta Pobail a raibh 129 bhfoghlaimeoir páirteach iontu. 
Thug na scéimeanna sin tacaíocht fhónta do phobail ar fud an 
Chontae agus rachaidh an taithí a fuair siad chun tairbhe dóibh 
chun fostaíocht lánaimseartha a fháil.

Ba é 39% an meánráta i dtaca le foghlaimeoirí ar éirigh leo 
fostaíocht a fháil tar éis na scéime agus chuaigh 10% eile díobh 
le hoideachas.

Imeachtaí Pobail
D’eagraigh an Rannán Pobail roinnt imeachtaí chun Féile na 
Bealtaine a cheiliúradh, lena n-áirítear 2 sheó ilsiamsa, a raibh 
ceann amháin acu ar siúl i nDún Laoghaire agus an ceann eile 
ar siúl i mBaile an tSaoir. Bhí cuid mhór grúpaí tallannacha scoir 
ghníomhaigh páirteach sna himeachtaí sin agus a gcuid ball 
ag taibhiú os comhair lucht féachana a bhí comhdhéanta go 
príomha de shaoránaigh scothaosta de chuid an Chontae.

Mar chuid de Gradaim Phobail 2014, bhí taispeántas ann de 
shaothar grúpaí a bhí ar siúl i Slí Dála Halla an Chontae agus bhí 
Searmanas Gradam ar leithligh ann a raibh 250 duine ó ghrúpaí 
pobail i láthair lena linn. Bhí ardleibhéal iontrálacha ann arís 
agus bhí 74 ghrúpa páirteach sna gradaim.

Thug an Rannán Pobail lámh chúnta freisin chun Rás Pobail 
5K dlr a eagrú agus a mhaoiniú, agus bhí os cionn 1,000 duine 
páirteach sa rás i bPáirc Chill Bheagóige.

Thug an Rannán Pobail lámh chúnta freisin chun Rás Pobail 
5K dlr a eagrú agus a mhaoiniú, agus bhí os cionn 1,000 duine 
páirteach sa rás i bPáirc Chill Bheagóige.

Saoráidí Pobail
Bhí an Rannán Pobail fós freagrach sa bhliain 2014 as líonra 
breis is 30 saoráid phobail ar fud an Chontae ina gcuirtear spás 

Saoráid Óige & Pobail ‘Cois Cairn’ – buaiteoirí foriomlána Ghradaim Phobail 
2014 in éineacht leis an gCathaoirleach, an Comhairleoir Marie Baker, agus Tom 
McHugh, dlrcoco
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ardchaighdeáin ar fáil le haghaidh raoin leathain agus éagsúil 
gníomhaíochtaí pobal-bhunaithe agus seirbhísí.

Lean an Rannán Pobail de bheith ag obair ar uasghrádú 
éifeachtúlacht fuinnimh a chuid saoráidí pobail trí 
mhaoiniúchán a fháil ó SEAI chun oibreacha a chur i gcrích ar 4 
lárionad.

Críochnaíodh athfheistiú Theach na Páirce sa bhliain 2014 agus 
cuireadh tús le tógáil Champas Cathartha nua Samuel Beckett 
ina mbeidh saoráid phobail den scoth, mar aon le soláthar 
speisialta do chúram leanaí pobail.

Tacaíocht do Ghrúpaí
Leanadh den obair a bhaineann le tacú leis an gCoiste Áitiúil 
Forbartha Pobail (LCDC). Rinneadh an chéad chruinniú den LCD 
Píolótach de DLR a sheoladh ar an 14 Bealtaine 2014. Tionóladh 
4 chruinniú ar fad den LCDC sa bhliain 2014 agus cuireadh tús 
leis an bpróiseas tairisceana don Chlár Uilechuimsitheachta 
Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail (SICAP).

Thacaigh Oibrí Pobail agus Foghlaimeoir FP leis an Líonra do 
Dhaoine Scothaosta chun cuidiú leo a bplean oibre don bhliain 
a chur i gcrích. Bhí 10 gcruinniú den Choiste Líonra agus 20 
cruinniú Fochoiste ann i rith na bliana 2014.

Lena chois sin, déanann foireann an Rannáin Pobail ionadaíocht 
thar ceann na Comhairle ar Bhoird Bhainistíochta agus ar 
Choistí éagsúla ar mhaithe le comhairle agus tacaíocht a 
thabhairt.

Bainistíocht Eastát
Tríd an gclár Bainistíochta Eastát, lean an Chomhairle de bheith 
ag obair le 12 fhóram bainistíochta eastát agus de bheith 
ag forbairt acmhainne go háitiúil trí oiliúint, tacaíocht agus 
maoiniúchán.

Rinne fóraim bhainistíochta Fhoirgnimh Ghlas Tuathail agus 
Eastát Chill an Chrosaire iarratas i ndáil le Mórtas Áite 2014 
agus, mar thoradh air sin, ghnóthaigh Foirgnimh Ghlas Tuathail 
Gradam Speisialta na mBreithiúna.

Ghnóthaigh Fóraim Bhainistíochta Chill an Chrosaire agus 
Eastát Bhaile Uí Ógáin gradaim de chuid Ghradaim na gCeantar 
Slachtmhar.

Forbairt Shóisialta agus Uilechuimsitheacht
Is é a bhí i bpríomhról an Aonaid Forbartha Sóisialta agus 
Uilechuimsitheachta sa bhliain 2014 ná forbairt a dhéanamh ar 
raon tacaíochtaí do phobail agus d’eagraíochtaí a fhéachann le 
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin atá níos uilechuimsithí ó thaobh 
cúrsaí sóisialta de a chur chun cinn.

Sa bhliain 2014, thacaigh an tAonad Forbartha Sóisialta & 
Uilechuimsitheachta le forbairt struchtúr pleanála straitéisí 
agus comhordúcháin trína sainaithnítear saincheisteanna 
tábhachtacha tosaíochta a bhaineann le forbairt shóisialta agus 
le huilechuimsitheacht sa chontae agus rinne sé gníomhartha 
comhoibríocha le heagraíochtaí éagsúla a chur chun cinn chun 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.

Coiste Áitiúil Forbartha Pobail
Leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, rinneadh 
socrú maidir le bunú Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (LCDC). 
Ar an 8 Meán Fómhair 2014, rith Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin rún chun DLR LCDC a bhunú. Is é 
atá i bpríomhfheidhm an LCDC ná comhordú agus pleanáil 
straitéiseach agus formhaoirseacht a sholáthar i ndáil le 
gníomhartha forbartha áitiúla trí fhorbairt a dhéanamh ar 
Phlean Straitéiseach do Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tar éis an 

Chomhairle nua a thoghadh, bhí an chéad chruinniú reachtúil de 
DLR LCDC ann ar an 17 Meán Fómhair 2014.

An Comhchoiste Póilíneachta/Fóraim 
Phóilíneachta Áitiúla
Le hAcht an Gharda Síochána 2005, déantar socrú maidir le 
bunú Comhchoiste Póilíneachta agus Fóraim Póilíneachta 
Áitiúla ar leibhéal Contae. Bainistíonn an tAonad Forbartha 
Sóisialta & Uilechuimsitheachta cur i bhfeidhm na struchtúr a 
bhaineann leis an gComhchoiste Póilíneachta agus leis na trí 
Fhóram Póilíneachta Áitiúla i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhghníomhartha na bliana 2014:
• Cruinnithe den Chomhchoiste Póilíneachta a éascú.

• Bunú tríú Fóram Póilíneachta Áitiúla i lárcheantar Dhún 
Laoghaire.

• Roinnt cruinnithe poiblí oscailte maidir le saincheisteanna 
Sábháilteachta Pobail a éascú.

• Tacaíocht a thabhairt i ndáil le forbairt Chumann an Gharda 
do Dhaoine Scothaosta, GOPA.

An Fóram Pobail & Deonach
Thug an tAonad Forbartha Sóisialta & Uilechuimsitheachta 
tacaíocht d’Fhóram Pobail agus Deonach Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin le linn tréimhse an athraithe go dtí an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhghníomhartha na bliana 2014:
• Éascaíodh cruinnithe faisnéise maidir le forbairt struchtúr 

nua

• Tugadh tacaíocht i ndáil le hIonadaíocht Phobail ar an mBord 
Forbartha Contae agus ar Struchtúir Rialachais éagsúla

• Tugadh tacaíocht i ndáil le Rannpháirtíocht Phobail ar an 
gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail (LCDC) nua-bhunaithe

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí DLR
•Leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, rinneadh socrú 
maidir le bunú Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) laistigh de 
gach limistéar Údaráis Áitiúil. Cumasaíonn an PPN don phobal 
ról gníomhach a bheith acu maidir le forbairt bheartais an 
Údaráis Áitiúil agus is é an príomhnasc é ar tríd a dhéanann an 
Chomhairle teagmháil leis an earnáil phobail, leis an earnáil 
dheonach agus leis an earnáil comhshaoil, gan dochar do 
phróisis chomhairliúcháin eile.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhghníomhartha na bliana 2014:
• Dhá chruinniú phoiblí faisnéise a sheoladh (Oirthear & 

Iarthar an Chontae)

• An cruinniú Iomlánach tionscnaimh a sheoladh ar an 3 
Nollaig

• Grúpa Stiúrtha Eatramhach (Rúnaíocht) a bhunú

Comhairle na nÓg
Is é an tAonad Forbartha Sóisialta agus Uilechuimsitheachta 
a bhainistíonn cur i ngníomh chlár Chomhairle na nÓg i nDún 
Laoghaire-Ráth an Dúin. Agus iad ag obair i gcomhpháirtíocht 
le heagraíochtaí eile (Crosscare, Seirbhís Óige Dhún Laoghaire, 
Southside Travellers agus Scoileanna Áitiúla etc.) soláthraíonn 
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Comhairle na nÓg fóram do leanaí agus do dhaoine óga chun 
plé agus beart a dhéanamh i ndáil le saincheisteanna de chineál 
áitiúil agus náisiúnta a bhaineann leo féin.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhghníomhartha na bliana 2014:
• Chuir Comhairle imeacht ceoil 1 lá dar teideal ‘CORE’ ar fáil do 

Dhaoine Óga sa Boylan Centre (Saoráid Óige Dhún Laoghaire)

• Ghlac ionadaithe ó Chomhairle na nÓg i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin páirt san Imeacht Suaitheanta Náisiúnta i 
bPáirc an Chrócaigh.

• Cuireadh roinnt gníomhartha i bhfeidhm chun Meabhair-
Shláinte Dhearfach a chur chun cinn i measc daoine óga

• Cuireadh Cothrom 25 Bliain Chairt na Náisiún Aontaithe um 
Chearta an Linbh

An tAonad Uilechuimsitheachta Sóisialta
Féachann an tAonad Uilechuimsitheachta Sóisialta le feasacht 
a mhéadú agus cuspóirí Uilechuimsitheachta Sóisialta a 
chur chun cinn i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin trí aetas 
comhpháirtíochta agus comhoibrithe le raon geallsealbhóirí 
inmheánacha agus geallsealbhóirí seachtracha araon.

Is é is príomhchuspóir don chomhoibriú na feasacht a mhéadú, 
feabhas a chur ar thuiscint agus rannpháirteachas agus rochtain 
ar sheirbhísí a fheabhsú dóibh sin a d’fhéadfadh a bheith eisiata, 
imeallaithe ná faoi mhíbhuntáiste thairis sin.

Áirítear iad seo a leanas i bpríomhghníomhartha na bliana 2014:
• Seachtain na hUilechuimsitheachta Sóisialta – 11 go 18 

Deireadh Fómhair 2014 – agus clár iomlán imeachtaí ann. 
I mbliana, bhí roinnt gníomhartha nua ann lena n-áirítear 
Seó Faisin, Sráidbhaile Domhanda agus imeacht do Dhaoine 
Scothaosta, lena n-áirítear daoine atá ag Maireachtáil le 
Néaltrú, ar imeacht é sin a d’eagraigh Ag Maireachtáil go 
maith le Néaltrú, FSS agus Genio.

• Thug Seachtain na hUilechuimsitheachta Sóisialta 
deiseanna do ghrúpaí a saothar a chur ar taispeáint 
agus a ngnóthachtálacha a cheiliúradh, chomh maith le 
teagmhálacha agus deiseanna nua a bhunú ar mhaithe le 
tuilleadh forbartha a dhéanamh.

• Tugadh tacaíocht i leith fhorbairt Fhóram Mionlach Eitneach 
DLR

• Cabhair a thabhairt do Choiste Stiúrtha Idirghníomhaireachta 
DLR don Lucht Siúil

• Tugadh cúnamh d’Fháilte Isteach chun a gclár tacaíochta 
teanga a chur ar bun i nDún Laoghaire

An Clár Aoischairdiúil
Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i measc 
shínitheoirí Dhearbhú Bhaile Átha Cliath maidir le Cathracha 
agus Contaetha Aoischairdiúla. Mar chuid den tionscnamh 
sin, gheall an Chomhairle forbairt a dhéanamh ar Straitéis 
Aoischairdiúil, agus Clár Forfheidhmithe ina leith, a fhorbairt 
trí chomhoibriú a dhéanamh le soláthróirí seirbhíse de chineál 
poiblí agus pobal-bhunaithe. Is é is cuspóir don straitéis ná “A 
chur faoi deara gur Áit Iontach é DLR le Dul in Aois ann”.

Rinneadh Comhghuaillíocht Aoischairdiúil, a bhfuil freagrachtaí 
formhaoirseachta aici i ndáil le hullmhú agus cur i bhfeidhm 
Straitéise Aoischairdiúla, a bhunú sa bhliain 2014, agus 
cuimsítear inti Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin, an Garda Síochána, FSS, an Bord Oideachais & Oiliúna, 
an Comhlachas Tráchtála, Southside Partnership, Southside 
Travellers agus Líonra na nDaoine Scothaosta. Cuirfear 
bailchríoch ar an Straitéis Aoischairdiúil sa bhliain 2015.

An Clár RAPID
Tá 51 chlár RAPID ann ar bhonn náisiúnta agus tá ceann amháin 
ann i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Bainistíonn an tAonad 
Forbartha Sóisialta agus Uilechuimsitheachta cur i bhfeidhm an 
chláir RAPID in DLR. Leis an gclár sin, féachtar le feabhas a chur 
ar cháilíocht na beatha do chónaitheoirí i mBaile Uí Lachnáin, i 
Seanchill agus sa Bhaile Breac trí chomhordú a fheabhsú agus 
trí fheabhas a chur ar an soláthar seirbhíse áitiúil. Leanadh 
den chlár sa bhliain 2014 agus an bhéim is mó ar thús áite a 
thabhairt don soláthar seirbhíse atá ann cheana féin.

Tionscadail AE
Sa bhliain 2014, ghlac Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin i dTionscadal de chuid an AE faoi Chlár URBACT II. 
Mar chuid den tionscadal sin, bhíothas ag obair in éineacht 
le cathracha comhpháirtíochta Albacete, sa Spáinn, Pori, san 
Fhionlainn, agus Eger, san Ungáir, agus ba é “Ag Cruthú Áit 
Shainiúil” téama an tionscadail. Ba é ‘Ag Cruthú Áit Shainiúil i 4 
Chathair’ teideal an tionscadail agus bhí sé dírithe ar a chur faoi 
deara gur áiteanna níos fearr iad cathracha trí dhíriú ar úsáid 
spásanna poiblí.

Taispeántas Sheachtain na hUilechuimsitheachta 2014
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Caisleán agus Ionad Oidhreachta Dheilginse

An Rannóg Seirbhísí Dlí
Déanann an Rannóg Seirbhísí Dlí, ar rannán seirbhíse inmheánach í, seirbhís 
ghníomhach agus riachtanach a sholáthar do rannóga uile na Comhairle agus do 
chleamhnaithe de chuid na Comhairle. Tá stór mór saineolais ag an Rannóg i ngach 
aon réimse de Dhlí Rialtais Áitiúil, idir chleachtadh agus riaradh an dlí sin.
Áirítear réimsí den chineál seo a leanas sna seirbhísí a 
sholáthraíonn an Rannóg Seirbhísí Dlí:

• Forfheidhmiú cód agus bainistiú saincheisteanna  
dlíthíochta

• Tíolacadh agus bainistiú maoine

• Comhairle ghinearálta

• Imeachtaí Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh

• Fiosrúcháin Phoiblí

• Saincheisteanna a bhaineann le Rialachas Corparáideach

• Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh

Le linn seirbhísí dlí a sholáthar, féachann an Rannóg lena 
hualach oibre a bhainistiú ar mhodh atá ar aon dul leis an tslí 
ina n-oibreodh aturnae príobháideach cleachtas de mhéid 
inchomparáide.

Cuid dhílis den tseirbhís a sholáthraítear is ea comhairliúcháin 
le lucht bainistíochta agus le foireann na Comhairle, chomh 
maith le rannpháirtíocht i bhforbairt mórthionscnamh de chuid 
na Comhairle agus i gcur i bhfeidhm beartas. Mar chuid d’obair 
na Rannóige, bíonn ar dhaoine den fhoireann dlúthchaidreamh 

a choimeád ar bun le cliant-Ranna agus oibriú mar fhoireann le 
hoifigigh de chuid na Ranna sin ar thionscadail a bhfuil leas acu 
iontu. Ina theannta sin, bhíonn daoine d’fhoireann na Rannóige 
i dteagmháil go rialta, thar ceann an chliaint, le Ranna Rialtais, 
leis an tSeirbhís Chúirteanna, leis an Údarás Cláraithe Maoine 
agus le líon mór aturnaetha, abhcóidí agus sainchomhairleoirí 
eile.

Tá méaduithe suntasacha ag teacht ar an méid dlíthíochta 
i gcónaí agus tá méadú seasta inbhraite ann i dtaca le 
hidirbhearta tíolacais.

Déantar comhaid a phróiseáil agus a bhainistiú trí Chóras 
Bainistithe cáis cothrom le dáta a úsáid in éineacht le Deachtú 
Digiteach.

Téann daoine den fhoireann i mbun gairmoiliúna gairme agus 
oiliúna forbartha gairmiúla agus pearsanta, ag féachaint go cuí 
do chuspóirí Phlean Corparáideach na Comhairle agus Phlean 
Foirne CBFF na Rannóige féin.

Déanann an Rannóg Seirbhísí Dlí athbhreithniú agus faireachán 
go tráthrialta ar a cuid córas chun a chinntiú go leanann an 
Rannóg dá cuid cásanna go léir a bhainistiú go héifeachtach 
agus de sheirbhís dlí chorparáideach a sholáthar ar mhodh 
éifeachtúil, forásach agus cost-éifeachtach.
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An Rannóg Pleanála & Fiontar

Pleanáil
Is í an Rannóg Pleanála atá freagrach as forálacha an Achta um 
Pleanáil & Forbairt 2000 (arna leasú), na Rialachán um Pleanáil 
& Forbairt 2001 (arna leasú) agus na reachtaíochta maidir le 
Rialú Foirgníochta a chur i bhfeidhm.

Is é atá i gceist leis an obair sin ná athbhreithniú a dhéanamh 
ar an bPlean Forbartha Contae atá i bhfeidhm faoi láthair agus 
Plean Forbartha nua a dhéanamh gach sé bliana, Pleananna 
Limistéir Áitiúil a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm, iarratais 
ar chead pleanála a bhreithniú, forbairt leanúnach a rialú, 
reachtaíocht phleanála a fhorfheidhmiú, agus comhairle a 
thabhairt maidir le hábhair atá bainteach le pleanáil maille leis 
an reachtaíocht maidir le Rialú Foirgníochta a fhorfheidhmiú.

Táscairí Seirbhíse maidir le Rialú Forbairtí
Fuarthas 1,332 iarratas pleanála sa bhliain 2013 agus b’ionann sin 
agus méadú 20.3% i gcomparáid le figiúr na bliana 2013.

Cinneadh 1,120 iarratas pleanála bailí.

D’eisigh an Bord Pleanála 109 gcinneadh san iomlán maidir le 
hachomhairc sa bhliain 2014 agus seasadh le cinneadh an Bhoird 
Pleanála, nó athraíodh cinneadh an Údaráis Pleanála, i gcás 87 
gcinn (79.8%) de na cinntí sin agus freaschuireadh cinneadh an 
Údaráis Pleanála i gcás 22 cheann (20.2%) de na cinntí sin.

I rith na bliana 2014, bhí 4 thogra de chuid na Comhairle 
Contae maidir le tabhairt faoi fhorbairt faoi réir ag próiseas 
comhairliúcháin phoiblí dá bhforáiltear faoi Chuid 8 de na 
Rialacháin um Pleanáil & Forbairt 2001.

Forfheidhmiú
Osclaíodh 214 chomhad nua san iomlán i rith na bliana 2014.

Réitíodh 133 chás san iomlán i gcaitheamh na bliana trí 
idirbheartaíocht.

Eisíodh 234 litir rabhaidh.

Eisíodh 13 Fhógra Forfheidhmithe. 

Tionscnaíodh 5 ionchúiseamh.

Alt 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000
Sa bhliain 2014, fuarthas 142 iarratas ar Dhearbhú nó ar Tharchur 
faoi Alt 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). 
Rinneadh 7 n-iarratas a tharchur chuig an mBord Pleanála lena 
n-athbhreithniú.

An Plean Forbartha Contae
Ráiteas scríofa agus sraith de 14 léarscáil atá sa Phlean 
Forbartha. Sa ráiteas scríofa, leagtar amach beartas ginearálta 
na Comhairle maidir le forbairt an Chontae. Tá caighdeáin 
mhionsonraithe le fáil ann maidir le forbairt a rialú agus maidir 
le cuspóirí sonracha do limistéir éagsúla.

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

Cuireadh tús i mí an Mhárta leis an Athbhreithniú ar an bPlean 
Forbartha Contae 2010-2016 agus le hullmhú Plean nua 
Forbartha Contae don tréimhse 2016-2022 agus foilsíodh fógra 

Bóthar Sydenham – Athrú Uimh. 16
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poiblí agus doiciméad dar teideal “Abair Leat – Bíodh Tionchar 
Agat ar Chruth do Chontae” ina leith sin.

Bhí 119 n-aighneacht faighte faoi dheireadh na tréimhse 
comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil 8 seachtaine.

Rinneadh Dréacht-Phlean an Phríomhfheidhmeannaigh a 
eisiúint chuig na Comhaltaí i mí na Nollag lena bhreithniú.

Leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas sa bhliain 2015 agus 
tabharfar chun críche é ag tús na bliana 2016

Athruithe
I rith na bliana 2014, moladh 2 athrú ar an bPlean Forbartha 
Contae 2010-2016 mar a leanas:

• Athrú Uimh. 16: Bailtíní agus Bóthar Sydenham agus Ardán 
Campfield, Dún Droma – Limistéar Caomhantais Ailtireachta.

• Athrú Uimh. 17: Cearnóg Arkle, An Fia, Baile na Lobhar – 
Limistéar Caomhantais Ailtireachta.

Glacadh an dá Athrú sin.

Pleananna Limistéir Áitiúil [LAP-anna]
Sa Phlean Forbartha Contae 2010-2016, tá cuspóirí ann maidir le 
roinnt Pleananna Limistéir Áitiúil agus Crios Forbartha Straitéisí 
a ullmhú.

I rith na bliana 2014, rinneadh dul chun cinn maidir le Plean 
Limistéir Áitiúil na Carraige Duibhe.

Cuireadh an Dréacht-LAP ar taispeáint go poiblí i Meán Fómhair 
ar feadh tréimhse 6 seachtaine agus fuarthas 25 aighneacht i 
rith na tréimhse sin.

Rinneadh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi na 
haighneachtaí a eisiúint chuig na Comhaltaí i mí na Samhna 
lena breithniú.

Tar éis do na Comhaltaí an breithniú a chríochnú, bhí Athrú 
Ábhartha amháin á mholadh agus cuireadh an méid sin ar 
taispeáint go poiblí i mí na Nollag.

An Scéim Ranníocaí Forbartha (Alt 48 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt 2000)
Ar an 14 Nollag 2009, ghlac an Chomhairle Scéim Alt 48 
maidir le Ranníocaí Forbartha 2010 – 2017. Ar an 14 Bealtaine 
2013, ghlac an Chomhairle Scéim leasaithe Alt 48 maidir le 
Ranníocaí Forbartha 2013 – 2015 lena ndearnadh na ranníocaí ab 
infheidhme a laghdú go suntasach. I rith na bliana 2014, bailíodh 
suim iomlán €11.66 milliún i leith Ranníocaí Forbartha Alt 48.

An Scéim Ranníocaí Forbartha Fhorlíontach (Alt 
49 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000).
Ar an 13 Eanáir 2003, ghlac an Chomhairle Scéim Alt 49 maidir 
le Ranníocaí Forbartha. Éilítear faoin scéim ranníocaíocht 
airgeadais a dhéanamh i dtreo chostas an Líne Luas B a shíneadh 
ó Stáisiún Áth an Ghainimh go dtí Coill na Silíní, eadhon Líne 
Luas B1. I rith na bliana 2014, bailíodh suim iomlán €2.2 milliún i 
leith Scéimeanna Ranníocaí Forbartha Forlíontacha.

An Scéim Ranníocaí Forbartha Fhorlíontach (Alt 
49 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 
2000-2006)
Ar an 10 Samhain 2008, ghlac an Chomhairle Scéim Fhorlíontach 
Alt 49 maidir le Ranníocaí Forbartha chun forbairt Scéim 

Bhóthar Dáileacháin Cheantar Ghleann na Muc agus Scéim na 
Linnte Bailithe Uisce Dromchla a mhaoiniú.

Bhí Rannán na Ranníocaí Airgeadais freagrach as riaradh a 
dhéanamh i ndáil le 150 comhaontú céimniúcháin arbh fhiú 
níos mó na €15 mhilliún iad. Ina theannta sin, bhí 89 gcás á 
bhforfheidhmiú agus luach iomlán €16.2 milliún acu.

An Rannán Rialaithe Foirgníochta
Is é an Rannán Rialaithe Foirgníochta atá freagrach as 
faireachán a dhéanamh ar na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 
1990 agus 2007 agus ar na Rialacháin atá déanta faoi na 
hAchtanna sin.

Déanann an Rannán Rialaithe Foirgníochta faireachán ar thart 
ar 15% de na hoibreacha foirgníochta nua go léir a gcuirtear tús 
leo sa Chontae gach bliain agus baineann an faireachán sin le 
comhlíonadh na Rialachán Foirgníochta, ach is ar na húinéirí 
agus ar na tógálaithe a thiteann an fhreagracht phríomha 
maidir le comhlíonadh na rialachán.

Comhordaíonn an Rannán Rialaithe Foirgníochta an próiseas 
reachtúil a bhaineann le bóithre i bhforbairtí nua a thógáil 
i gcúram. Áiríonn an próiseas sin faireachán a dhéanamh ar 
chríochnú bóithre, ar sheirbhísí, ar shoilsiúchán poiblí agus ar 
spásanna oscailte i bhforbairtí nua nuair a bhíonn na hoibreacha 
forbartha ar siúl. Nuair a bhíonn an fhorbairt críochnaithe, 
déantar cigireachtaí eile chun a chinntiú go gcomhlíonann na 
hoibreacha suímh caighdeáin na Comhairle i ndáil leis an tógáil 
i gcúram mar atá leagtha amach in “Oibreacha Forbartha i 
Limistéir Chónaithe agus Thionsclaíocha” (Treoirdhoiciméad).

Thóg an Chomhairle 2 eastát san iomlán i gcúram sa bhliain 
2014.

Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) 
2014

I.R. Uimh. 9 de 2014
Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm ar an 1 Márta 2014.

Is é atá i bpríomhghné na Rialachán ná iniúchadh agus 
deimhniú oibreacha a dhéantar ar fhoirgnimh ar ina leith a 
éilítear deimhnithe comhlíontachta faoi na Rialacháin um Rialú 
Foirgníochta.

Is é nó í úinéir an fhoirgnimh atá freagrach, i ndeireadh na dála, 
as a chinntiú go mbíonn foirgnimh agus oibreacha foirgníochta 
i gcomhréir le ceanglais na Rialachán Foirgníochta. I dtaca le 
dearadh

Bailtíní Sydenham – Athrú Uimh. 16
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agus tógáil foirgneamh de, is ceart don úinéir a chinntiú go 
gceaptar daoine inniúla mar Dhearthóirí, mar Thógálaithe agus 
mar Dheimhnitheoirí Sannta.

Is iad seo a leanas na foirmeacha nach mór iad a thíolacadh ag 
na céimeanna éagsúla:

• Deimhniú Comhlíontachta (Dearadh) ó Dheimhnitheoir an 
Dearaidh

• Deimhniú Comhlíontachta (gealltanas ón duine atá sannta 
chun na hoibreacha a iniúchadh agus a dheimhniú) ón 
Deimhnitheoir Sannta.

• Deimhniú Comhlíontachta (gealltanas ón Tógálaí)

• Deimhniú Comhlíontachta (Críochnú) ón Deimhnitheoir 
Sannta agus ón Tógálaí

An Córas Bainistíochta i ndáil le Rialú 
Foirgníochta [BCMS]
Rinneadh an Córas Bainistíochta i ndáil le Rialú Foirgníochta 
(BCMS) a chur i bhfeidhm i mí an Mhárta 2014 agus ligeann 
sé d’úinéirí maoine, do thógálaithe, d’ailtirí agus d’innealtóirí 
fógraí, iarratais agus deimhnithe comhlíontachta a thíolacadh 
ar líne. Soláthraíonn sé córas bainistíochta inmheánach maidir 
le próiseáil fógraí a fhaightear ar líne agus thar an gcuntar in 
údaráis áitiúla. Tá sé ag feidhmiú go rathúil anois i ngach ceann 
den 31 údarás áitiúil.

Dhéileáil an Rannán Rialaithe Foirgníochta le 362 Fhógra 
Tosaithe bhailí sa bhliain 2014.

Deimhnithe maidir le Rátáil Fuinnimh 
Foirgnimh [BER]
Faoi IR 666 de 2006, Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh) 2006, tá an Chomhairle 
freagrach as an bhfaireachán ar BER-anna. Déanann an Rannán 
Rialaithe Foirgníochta faireachán ar fhoirgnimh nua chun a 
chinntiú go mbíonn BER faighte i leith an fhoirgnimh sula 
n-áitítear é. Tá sé de nós ag an gComhairle cuairt a thabhairt ar 

ghníomhairí eastáit/cheantálaithe atá ann sa Chontae agus a 
ghníomhaíonn ar son díoltóirí. Sula ndéantar foirgneamh nua 
cónaithe nó tráchtála nó foirgneamh atá ann cheana atá le 
ligean ar cíos nó le díol a áitiú, ní mór BER a bheith ann ina leith.

Tá an Chomhairle sásta le leibhéal na comhlíontachta i ndáil leis 
an reachtaíocht a bhaineann leis an Deimhniú Rátála Fuinnimh 
Foirgnimh i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

I gcás nach gcomhlíontar na Rialacháin, tionscnóidh an 
Chomhairle imeachtaí forfheidhmiúcháin.

Suirbhé Náisiúnta ar Fhorbairtí Tithíochta atá 
ag dul ar aghaidh
Rinneadh tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le bearta chun 
aghaidh a thabhairt ar fhorbairtí tithíochta nach bhfuil 
críochnaithe, is é sin, “Réiteach a fháil ar Fhorbairtí Tithíochta 
nach bhfuil Críochnaithe” a fhoilsiú i mí Iúil 2012.

An Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil agus an 
Ghníomhaireacht Tithíochta a d’ullmhaigh an tuarascáil tar éis 
suirbhé a rinneadh i samhradh na bliana 2012.

Tugtar breac-chuntas sa Tuarascáil sin ar an dul chun cinn atá á 
dhéanamh i ndáiríre agus ar an dul chun cinn is gá a dhéanamh 
agus atá dírithe go háirithe ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
na gcónaitheoirí atá ina gcónaí sna forbairtí sin.

Ní dhearnadh aon saincheisteanna suntasacha a bhaineann leis 
na hoibreacha fóntais phoiblí (i.e. bóithre, soilsiúchán, uisce agus 
draenáil nó le sábháilteacht phoiblí a shainaithint ar aon cheann 
de na láithreáin sin i limistéar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Ag tús na bliana 2014, bhí 16 eastát neamhchríochnaithe ann 
san iomlán sa Chontae. I rith na bliana, rinneadh 3 cinn de 
na forbairtí sin a aicmiú mar fhorbairtí críochnaithe agus, dá 
dhroim sin, baineadh as liosta DECLG iad, rud a fhágann gur 13 
cinn atá ann san iomlán anois.

Leanann an Rannán Rialaithe Foirgníochta d’fhaireachán a 
dhéanamh ar na heastáit atá ann inár ndlínse agus bíonn 
comhráite aige go leanúnach leis na forbróirí faoi seach, nó lena 
ngníomhairí, chun a chinntiú go ndéantar cothabháil shásúil ar 
na heastáit seo.

An tAonad Fiontar
Rinneadh Oifig Fiontar Áitiúil (LEO) Dhún Laoghaire Ráth an 
Dúin a bhunú ar an 15 Aibreán 2014 tar éis líonra an Bhoird 
Fiontar Contae a dhíscaoileadh. Tá dhá oifig ag an LEO faoi 
láthair, ceann acu i nDún Laoghaire agus an ceann eile i sa 
Gharrán Cnó.

Tá an Oifig Fiontar Áitiúil ina cuid dhílis de Chomhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Is iad cuspóirí na hOifige

Fiontar Áitiúil gníomhú mar éascaitheoir i ndáil le rochtain 
ar sheirbhísí fiontair agus fiontraíocht a chur chun cinn ag 
an leibhéal áitiúil, agus tacaíocht a thabhairt ina leith sin, 
agus béim ar leith á leagan ar micrifhiontair. Baineann na 
príomhthacaíochtaí leis na réimsí seo a leanas:

• Seirbhísí Faisnéise agus Comhairle do Ghnóthaí

• Seirbhísí Tacaíochta d’Fhiontair

• Seirbhísí Tacaíochta d’Fhiontraithe

• Seirbhísí Forbartha Fiontar Áitiúil

Déanann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta an Oifig 
Fiontar Áitiúil a mhaoiniú trí Fhiontraíocht Éireann, trí 
Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus trí 
ioncam a fhaightear ó tháillí i leith clár. Faoi láthair, tá an Oifig 

An Pháirc, Carraig Mhaighin
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Fiontar Áitiúil ag gabháil do ghníomhaíochtaí a bhfaightear 
maoiniúchán AE ina leith ó chláir Interreg, Leonardo agus 
Erasmus.

I measc na bpríomhréimsí tosaíochta atá ag LEO, áirítear an 
méid seo a leanas:

• Roghanna maoiniúcháin a sholáthar d’fhiontraithe, do 
thionscnóirí luathchéime agus do ghnóthaí inmharthana 
agus forásacha chun tacú le fás agus le forbairt micrifhiontar.

• Teachtaireacht i leith fiontraíochta atá fabhrach do 
ghnóthaí a chur chun cinn go háitiúil agus, mar chuid de sin, 
forbairt a dhéanamh ar an tuiscint ar ról na hOifige Fiontar 
Áitiúil i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
agus comhoibriú le geallsealbhóirí áitiúla iomchuí chun 
tacaíochtaí agus beartas fiontraíochta a chur chun cinn.

• Oiliúint, líonrú agus meantóireacht de chineál oiriúnach 
ábhartha a sholáthar d’úinéirí gnóthaí beaga agus tacaíocht 
a thabhairt do ghrúpaí áitiúla gnó agus do thionscail áitiúla.

• Forbairt a dhéanamh ar Phlean Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin don Gheilleagar agus don Phobal Áitiúil. Cuireadh tús 

leis na céimeanna tosaigh de cheapadh an phlean sa bhliain 
2014 agus déanfar tuilleadh oibre air sa bhliain 2015 le go 
gcríochnófar é faoi dheireadh na bliana sin.

• Caidreamh agus naisc a fhorbairt chun maoiniúchán 
breise i leith tacaíochtaí fiontraíochta sa Chontae a fháil ó 
fhoinsí neamh-Státchiste, lena n-áirítear rannpháirtíocht i 
dtionscadail AE.

• Dún Laoghaire-Ráth an Dúin a chur chun cinn mar ionad 
den scoth i gcomhair infheistíochta dírí coigríche agus chun 
fiontair dhúchasacha a chruthú ann.

• Naisc le hinstitiúidí oideachais sa Chontae a chothabháil 
agus a spreagadh chun fiontraíocht a chur chun cinn ar gach 
leibhéal – ó bhunscoileanna go dtí an tríú leibhéal.

I measc na nithe a baineadh amach sa bhliain 2014, áirítear an 
méid seo a leanas:

Sa bhliain 2014, rinne an Oifig Fiontar Áitiúil Babhtaí Ceannais 
Contae an chomórtais chun teacht ar an bhFiontraí Óg is 
Fearr de chuid na hÉireann. Bunaíodh an clár nua sin chun 
gníomhaíochtaí fiontraíochta a chur chun cinn agus a spreagadh 
i measc daoine a bhfuil gnó tosaithe, nó á thosú, acu agus atá 
faoi bhun 30 bliain d’aois. Leagadh síos duaischiste €50,000 
ar leibhéal an chontae agus téann na buaiteoirí foriomlána ar 
aghaidh chuig babhta ceannais réigiúnach agus chuig babhta 
ceannais náisiúnta ina dhiaidh sin.

Tá géarghá le spreagadh a thabhairt do ghnóthaí beaga 
Éireannacha i leith forbairt a dhéanamh ar an ngné dhigiteach 
a bhaineann leo. Chun tacú leis an sprioc sin, is é is aidhm don 
Straitéis Náisiúnta Digiteach ná a chur faoi deara go mbeidh 
2,000 gnó breise ag trádáil ar líne faoi dheireadh na bliana 2015. 
Chuige sin, Sheol an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní 
Nádúrtha (DCENR) Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne agus tá sí ag 
obair i gcomhar le hOifigí Fiontar Áitiúil chun an scéim sin a chur 
i bhfeidhm

I láthair ag seoladh an LEO (ó chlé): Michael Johnson, Alex White, T.D., Eamon 
Gilmore, iar-Thánaiste, agus an Comhairleoir Carrie Smyth (An Cathaoirleach ó 
Mheitheamh 2014 go Meitheamh 2014)

Sráid Sheoirse, Dún Laoghaire
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i ngnóthaí Éireannacha ar leibhéal áitiúil. Tugann an Scéim 
Dearbhán Trádála Ar Líne deis do ghnóthaí beaga a suíomh 
gréasáin nó a straitéis margaíochta digití a fhorbairt trí 
leas a bhaint as dearbháin ar fiú suas go €2,500, nó 50% dá 
gcaiteachas cáilithe, iad. Rinneadh an scéim a sheoladh i nDún 
Laoghaire-Ráth an Dúin i mBealtaine 2014 agus, faoi dheireadh 
na bliana, bhí beagnach 30 gnó beag tar éis iarratas a dhéanamh 
go rathúil ar mhaoiniúchán.

Sa bhliain 2014, leanadh de Scéim na Comhairle maidir le 
Deontais Chur Chun Cinn Ceantar Gnó. Is é is príomhchuspóir 
don scéim ná tacú le grúpaí gnó gabháil do ghníomhaíochtaí 
bolscaireachta a tharraingeoidh níos mó daoine isteach ina 
limistéir thráchtála/mhiondíola faoi seach. Sa bhliain 2014, 
fuarthas 23 iarratas san iomlán.

I mí Aibreáin 2014, bhunaigh an Chomhairle an chéad siopa 
ócáideach sa Chontae i dTeach na Páirce, Sráid Sheoirse, Dún 
Laoghaire. Is iad seo a leanas aidhmeanna Thionscnaimh na 
Siopaí Ócáideacha:

• Méadú a dhéanamh ar an líon daoine agus cuairteoirí nua a 
thagann isteach i Lár an Bhaile

• Poiblíocht a ghiniúint do Lár an Bhaile

• Spás ísealchostais a thairiscint d’fhiontraithe agus d’fhiontair 
shóisialta chun smaointe nua a chur i bhfeidhm agus/nó 
teacht ar lucht féachana nua

• Maoin atá folamh a chur ar taispeáint do thionóntaí 
ionchasacha

Tríd an siopa ócáideach, tá rannchuidiú suntasach á dhéanamh 
ag an gComhairle i ndáil le tacú le ceardaithe agus dearthóirí an 
Chontae leathnú a dhéanamh ar na margaí dá gcuid táirgí.  San 
iomlán, bhain 16 thionónta siopa ócáidigh leas as an deis a bhí ar 
fáil i dTeach na Páirce sa bhliain 2014.

Rinne an Chomhairle tabhairt isteach na Scéime maidir le hÁitiú 
Áitreabh Folamh Tráchtála a cheadú ar an 10 Márta 2014 agus 
bunaíodh an scéim sin chun spreagadh a thabhairt do ghnóthaí 
nua áitreabh tráchtála atá folamh le tréimhse is faide ná sé mhí 
a áitiú.

Bhí an scéim infheidhme maidir le háitreabh nach mó a luacháil 
rátaí ná €40,000; ach, i Meán Fómhair 2014; ach, i Meán Fómhair 
2014, méadaíodh tairseach na luachála rátaí go €60,000. Ón 
tráth a margaíodh an scéim leasaithe, tá méadú tagtha ar 
an líon fiosrúchán faoin scéim agus táthar ag súil go leanfar 
ar aghaidh leis an scéim seo chun spreagadh a thabhairt do 
ghnóthaí nua i leith gnó a chur ar bun i nDún Laoghaire-Ráth an 
Dúin.

Tionscadail AE
Sa bhliain 2014, bhí LEO-dlr páirteach i 5 Thionscadal AE ar 
leithligh. Seo a leanas mionsonraí faoi na tionscadail sin:

Is é atá in 2Inno (www.2inno.eu) ná tionscadal a mhaoinítear 
faoi Chlár Leonardo Da Vinci an AE, ar Clár Foghlama ar feadh 
an tSaoil é. Déanann an tionscnamh seo dea-chleachtas i ndáil 
le straitéisí nuálaíochta a chur chun cinn i measc úinéirí gnóthaí 
beaga trí chóitseáil duine-le-duine a sholáthar. Cuireadh tús 
leis i mí Dheireadh Fómhair 2013 agus tagann deireadh leis go 
hoifigiúil i mí Mheán Fómhair 2015. Faigheann úinéirí gnóthaí 
áitiúla Éireannacha tairbhe as rochtain a bheith acu ar an ábhar 
foghlama ar fad.

Is é atá in Erasmus d’Fhiontraithe Óga (www.erasmus-
entrepreneurs.eu) ná clár malartaithe trasteorann trína dtugtar 
seans d’fhiontraithe nua nó uaillmhianacha chun foghlaim 
ó fhiontraithe a bhfuil taithí acu ar reáchtáil gnóthaí beaga 
i mballstáit rannpháirteacha eile san AE. Is é an Coimisiún 
Eorpach a mhaoiníonn an clár agus tá sé á oibriú go rathúil ó bhí 
an bhliain 2009 ann.

Entrepreneur 2.0 (www.entrepreneur2.eu). Tá an Oifig Fiontar 
Áitiúil – dlr ar cheann de na 7 gcomhpháirtí Eorpacha atá 
páirteach i dTionscnamh Entrepreneur 2.0 a bhfuil mar aidhm 
aige scileanna a chur ar fáil do dhaoine aonair, go háirithe 
daoine óga dífhostaithe agus úinéirí FBM, chun leas a bhaint 
as uirlisí Web 2.0 (uirlisí idirghníomhacha gréasán-bhunaithe) 
le gur féidir leo teacht chun bheith ina bhfiontraithe rathúla i 
margaí lasmuigh dá dteorainneacha náisiúnta. Tá an tionscadal 
seo á mhaoiniú faoi Chlár Leonardo Da Vinci an AE, ar Clár 
Foghlama ar feadh an tSaoil é. Cuireadh tús leis i mí Lúnasa 2013 
agus tagann deireadh leis go foirmiúil i mí Iúil 2015.

An Gréasán Bóithre i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin
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Tionscadal SITE (www.site-project.eu). Tá an Oifig Fiontar 
Áitiúil – dlr ar cheann de na 9 gcomhpháirtí Eorpacha atá 
rannpháirteach i dTionscadal SITE (Ticéadú Cliste Comhtháite 
don Eoraip). Is é is aidhm do SITE ná roinnt údarás iompair 
réigiúnach atá ionadaitheach do na 5 bhallstát sa Limistéar 
Atlantach a thabhairt le chéile chun obair le chéile ar fhorbairt 
táirgí tícéadithe chliste agus chun aghaidh a thabhairt ar na 
bacainní ar idir-inoibritheacht ticéad. Tá an tionscadal seo á 
mhaoiniú faoi Chlár Trasnáisiúnta Limistéar Atlantach an AE. Bhí 
an tionscadal á reáchtáil ó bhí an bhliain 2012 ann agus tháinig 
deireadh leis i mí na Nollag 2014.

 An Tionscadal Turasóireachta Allamuigh (http://www.
outdoortourism.org/). Tá an Oifig Fiontar Áitiúil – dlr ar cheann 
de na 6 chomhpháirtí as Éirinn agus as an mBreatain Bheag atá 
ag obair le céile ar an Tionscadal Turasóireachta Allamuigh.

Is seisiúin thrialacha iad na gníomhartha insoláthartha chun 
feasacht an phobail a mhéadú maidir le gníomhaíochtaí 
turasóireachta allamuigh áitiúla; clár forbartha gnó do ghnóthaí 
áitiúla atá ann cheana agus do ghnóthaí áitiúla nua in earnáil 
na turasóireachta allamuigh; clár oiliúna agus printíseachta 
d’fhostaithe san earnáil; agus straitéis mhargaíochta agus plean 
gníomhaíochta chun an turasóireacht allamuigh áitiúil a chur 
chun cinn. Tá an tionscadal seo á mhaoiniú trí Chlár Interreg IVA 
na hÉireann-na Breataine Bige.

Turasóireacht
Osclaíodh Ionad Eolais do Thurasóirí nua i Meitheamh 2013 i 
Halla an Chontae. Bíonn an tIonad seo oscailte le linn uaireanta 
a oireann do thurasóirí, lena n-áirítear ar an deireadh seachtaine. 
Tugann an oifig Eolas ar gach cineál cóiríochta, imeachtaí, 
áiteanna siopadóireachta agus áineasa sa Chontae. Tá 
príomhfhreagrachtaí ar Ionad Eolais do Thurasóirí (TIC) dlr as an 
gContae a chur chun cinn do mhargaí baile agus idirnáisiúnta trí 
na modhanna margaíochta traidisiúnta agus digiteach. 

Chruthaigh Fáilte Ireland, i gcomhar leis na ceithre Údarás 
Áitiúil i mBaile Átha Cliath agus príomhgheallsealbhóirí eile 
(e.g. Cuideachtaí Calafoirt agus Cuain agus Comhlachais 
Tráchtála) an Tascfhórsa Grow Dublin chun taighde a dhéanamh 
ar bhranda turasóireachta Bhaile Átha Cliath le súil agus an 

branda a atreisiú i ndiaidh blianta inar tháinig laghdú ar an líon 
turasóirí.  Mar thoradh air sin seoladh Destination Dublin i mí na 
Nollag 2013, ar straitéis nua é chun Baile Átha Cliath a dhíol le 
margaí na Stát Aontaithe, na Ríochta Aontaithe, na Gearmáine 
agus na Fraince mar chathair bhríomhar spleodrach lán le réimsí 
eispéireas iontach – áit is féidir leas a bhaint as buntáistí na 
cathrach taobh leis an dúlra.  Is mórthionscnamh comhoibríoch 
é an fóram leis na príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear 
Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath, Fáilte Ireland, Comhlachas 
Tráchtála Bhaile Átha Cliath agus an tionscal turasóireachta 
agus eagraíochtaí forbartha.

Bunaíodh Grúpa Oibre Cúrsála i mí na Nollag 2014 i gcomhar le 
Cuideachta Cuain Dhún Laoghaire agus Ceantar Feabhsúcháin 
Gnó Dhún Laoghaire (BID). Is é príomhaidhm an ghrúpa seo 
plean fáilte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don 100,000+ 
cuairteoir cúrsála a bhfuiltear ag súil leo sa Chontae in 2015. 
Tá sé ceaptha go spreagfaidh an plean fáilte do na cuairteoirí 
fanacht sa cheantar áitiúil le linn a gcuairte agus, ar an dóigh 
sin, tabharfar tacaíocht do réimse áitiúil miondíola agus 
turasóireachta.

Chuir an Chomhairle tús le córas aimsithe slí do choisithe, ar 
córas é a dearadh agus a ullmhaíodh chun cabhrú le cuairteoirí 
céaduaire a mbealach a dhéanamh ó áit go háit i gceantair 
chósta na Carraige Duibhe, Bhaile an Mhanaigh, Dhún Laoghaire 
agus Chuas an Ghainimh/Ghlas Tuathail.  Mar chuid den chóras, 
tá léarscáileanna ardsonraíochta ann, mar aon le méaracha 
eolais, agus tá an córas bunaithe ar chórais den tsamhail 
chéanna i lár cathracha de chuid na hEorpa. Tá an tionscadal ar 
siúl fós agus tá sé le tabhairt chun críche sa bhliain 2015.

Comhoibriú Idirghníomhaíochta - Dublinked
Is é atá in Dublinked ná tionscnamh comhroinnte sonraí 
atá dírithe ar chomhroinnt smaointe agus faisnéise agus 
ceanglaíonn sé na ceithre údarás áitiúla de chuid réigiún Bhaile 
Átha Cliath le hollscoileanna, le cuideachtaí agus le fiontraithe. 
Déantar méideanna móra sonraí a bhaineann le saol na 
saoránach ó lá go lá a ghiniúint i gcathracha amhail Baile Átha 
Cliath agus tarraingíonn Dublinked daoine le chéile chun tástáil 
a dhéanamh ar smaointe trí úsáid a bhaint as na sonraí sin le 
gur féidir forbairt a dhéanamh ar tháirgí agus ar sheirbhísí nua 
a chumascann nualaíocht agus cruthaitheacht chun iarracht a 
dhéanamh teacht ar bhealaí níos fearr chun rudaí a dhéanamh.

Comhghuaillíocht Chruthaitheachta Bhaile Átha Cliath
Is é atá i gComhghuaillíocht Chruthaitheachta Bhaile Átha 
Cliath ná líonra a bhfuil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
i gceannas air agus tá roinnt geallsealbhóirí éagsúla páirteach 
inti. Is iad cuspóirí na comhghuaillíochta fís shoiléir a chruthú 
maidir le láidreachtaí agus Réigiún Chathair Bhaile Átha Cliath 
agus faoina acmhainn amach anseo; Réigiún Bhaile Átha Cliath 
a chruthú ina spreagtar nuálaíocht agus fiontraíocht; leanúint 
de mhéadú a dhéanamh ar an earnáil ardoideachais agus 
taighde atá ann; deis a thabhairt do dhaoine chun gabháil do 
thionscnaimh éagsúla fiontraíochta atá ar siúl i Réigiún Chathair 
Bhaile Átha Cliath.

Springboard
Is é atá in Springboard ná tionscnamh atá á oibriú i gcomhar 
le IDAT mar chuid de chiste Gníomhachtaithe an Mhargaidh 
Saothair. Cumasaítear d’iarratasóirí cáilitheacha céim onórach 
bhreise i nGnó & Fiontraíocht a fháil tar éis dianchúrsa aon 
bhliain amháin a chríochnú. Glacann suas go 50 mac léinn páirt 
sa chúrsa in aghaidh na bliana.

Fáiltiú do Lúthchleasaithe Cluichí Oilimpeacha Speisialta a d’eagraigh an 
Cathaoirleach, an Comhairleoir Marie Baker
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An Rannóg Iompair agus Seirbhísí Uisce

Áirítear an méid seo a leanas i measc 
phríomhghníomhaíochtaí na Rannóige 
Iompair:
• bóithre agus mótarbhealaí a dhearadh, a thógáil agus a 

chothabháil

• acomhail a fheabhsú agus trácht a bhainistiú

• bearta tosaíochta do bhusanna a sholáthar

• áiseanna do choisithe agus áiseanna rothaíochta a 
chothabháil agus a fheabhsú

• áiseanna a fheabhsú do dhaoine maolghluaiste agus 
d’úsáideoirí míchumasaithe bóthar

• páirceáil agus rialú páirceála a bhainistiú;

• bóithre a phleanáil

• taisteal inbhuanaithe a chur chun cinn

• bearta sábháilteachta ar bhóithre agus bearta Imscrúdaithe 
agus Coiscthe Timpistí a thabhairt isteach

• an tseirbhís maor scoile a oibriú

An Rannán Páirceála ‘Íoc & Taispeáin’
Oibríonn an Chomhairle Scéim Rialaithe Páirceála, ‘Íoc & 
Taispeáin’, ar roinnt bóithre poiblí/carrchlós laistigh dá limistéar 

riaracháin. Déantar an Scéim a oibriú faoi Fhodhlíthe na 
Comhairle um Rialú Loctha 2007 go 2011.

Sa bhliain 2014, rinneadh an Scéim Rialaithe Páirceála, ‘Íoc agus 
Taispeáin’, a leathnú chuig na háiteanna seo a leanas:

• Carrchlós Charrchlós Stáisiún DART Sheanchille

• Páirc Dornden, Baile an Bhóthair

• Lynwood, Dún Droma

• Dún Eimhire, Dún Droma

• Ceantar miondíola Bhóthar Braemor [1171 go 125a]

Eisíodh 32,324 fhíneáil sa bhliain 2014 de bharr cionta a bhain le 
páirceáil agus trácht ar bhóithre.

Íocadh 23,520 fíneáil páirceála bailí sa bhliain 2014.

Ciontaíodh 824 dhuine sa Chúirt Dúiche de bharr nár íocadh 
fíneálacha páirceála i gcaitheamh na bliana 2014.

Tá an conradh maidir le forfheidhmiú rialacha páirceála á oibriú 
thar ceann Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag 
ParkRite t/a DLR Parking 

Tosaíochtaí Straitéiseacha:
Áirítear an méid seo a leanas i measc na bhfeabhsúcháin a 
soláthraíodh i rith na bliana 2014:

Leanadh de mhéadair pháirceála ‘Íoc & Taispeáin’ lena ngabhann 
saoráid íocaíocaíochta le cárta creidmheasa a shuiteáil.

Feachtas ‘Bí Sofheicthe’ 2014
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Leanadh de mheasúnú a dhéanamh ar sheirbhísí ar mhaithe 
le sábháil costas agus barainneachtaí a bhaint amach agus 
cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh le húsáideoirí.

Oifig na dTionscadal Caipitiúla
Is iad seo a leanas na mórscéimeanna caipitiúla atá á 
ndearadh/á dtógáil nó a chríochnaigh an Chomhairle le 
deireanas agus a mhaoinítear tríd an Roinn Iompair agus trí 
Thobhaigh Forbartha

Scéimeanna atá á dtógáil / atá críochnaithe:

• Fadú Bhóthar Halla an Bhurtúnaigh

• Bóthar na Potaireachta

• Carrchlós DART Sheanchille

• Uasghrádú ar an mBealach Amach as Páirc Gnó Dheisceart an 
Chontae

• Athchumrú Nascbhóthar agus Thimpeallán Bhaile na Lobhar

Scéimeanna atá ag Céim an Dearaidh:
• Nascbhóthar BSL

• Droichead Nascachta an M50 do Choisithe agus do Rothaithe

• Rian Rothaíochta agus Cosán Ghleann Bhríde go Seanchill

• Carrchlós Shráidbhaile Charraig an tSionnaigh

Fadú Bhóthar Halla an Bhurtúnaigh – osclaíodh ar an 28 Eanáir 
2014

An Rannán Pleanála Iompair
• Tuairisc tugtha ar 881 iarratas pleanála

• Tuairisc tugtha ar 5 iarratas faoi Chuid 8

• Tuairisc tugtha ar 1 achomharc chuig an mBord Pleanála agus 
ar 1 iarratas maidir le Bonneagar Straitéiseach

• Os cionn 180 comhairliúchán réamhphleanála le hailtirí, 
innealtóirí agus pleanálaithe ar mhaithe le dul chun cinn a 
éascú i ndáil le hiarratais pleanála

• Ionchur ón rannán Iompair i nDréacht-Phlean Forbartha an 
Chontae, i bPlean Limistéir Áitiúil na Carraige Duibhe agus i 
bPlean Limistéir Áitiúil Dhún Laoghaire.

Trácht & Sábháilteacht ar Bhóithre

I measc phríomhghníomhaíochtaí an Rannáin Tráchta agus 
Sábháilteachta ar Bhóithre, áirítear an méid seo a leanas:
• Dearadh, tógáil agus uasghrádú ghréasán bóithre na 

Comhairle, feabhsú acomhal agus bainistiú tráchta

• Bainistiú chóras na gcomharthaí tráchta (SCATS)

• Síneacha & Líneáil Reachtúil a sholáthar

• Soláthar agus uasghrádú saoráidí do choisithe agus do 
rothaithe ar fud an Chontae agus feabhsú saoráidí do 
dhaoine maolghluaiste agus d’úsáideoirí míchumasaithe 
bóthar

• Measúnacht a dhéanamh ar iarratais pleanála ar an leibhéal 
áitiúil agus ról ullmhúchán a chur i bhfeidhm maidir le 
pleananna Áitiúla agus Náisiúnta araon e.g. an Plean 
Forbartha Contae agus Straitéis Iompair Mhórlimistéar Bhaile 
Átha Cliath

• Rothaíocht agus taisteal inbhuanaithe a chur chun cinn

• Bearta sábháilteachta ar bhóithre agus bearta Imscrúdaithe 
agus Coiscthe Timpistí (AIP) a thabhairt isteach

• Oideachas Sábháilteachta ar Bhóithre & oibriú na seirbhíse 
maor scoile

• Bearta tosaíochta do bhusanna/Stadanna Bus/Faisnéis 
Fíorama do Phaisinéirí

Ní bheifí in ann na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích gan 
rannpháirtíocht na nGeallsealbhóirí go léir atá ann, lena 
n-áirítear Ionadaithe Poiblí, An Garda Síochána, Bus Átha Cliath, 
An tÚdarás Náisiúnta Iompair, Bord Cuain Dhún Laoghaire, na 
Seirbhísí Éigeandála, Gnóthaí agus Pobail.

Cruthaíodh bealach isteach nua go Páirc Mharlaí ó Bhóthar an Choláiste

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2014 73



Faoi chreat infheistíochta an Údaráis Náisiúnta 
Iompair (NTA) i réimse na mbeart iompair 
inbhuanaithe maidir le Rothaíocht agus Siúl a 
chur chun cinn

Cuireadh na scéimeanna seo a leanas i gcrích:
• An Nasc ó UCD go dtí an Luas do Rothaithe agus do Choisithe

• Páirceáil Rothar ar fud an Chontae agus laistigh de UCD

Scéimeanna Tréscaoilteachta, lena n-áirítear 
trasrianta do choisithe agus síneacha ag gabháil 
leo
• Bóthar Ghleann na Muc, ó dheas ón timpeallán i gCarraig 

Mhaighin chun fónamh d’eastáit chónaithe

• Bóthar Halla na gCarraeirí, ag an acomhal le Bóthar 
Ballymoss, trasrian nua chun fónamh d’úsaideoirí Luas

Rinneadh dul chun cinn maidir leis na scéimeanna seo a leanas:
• Bealach Rothaíochta agus Cosán Ghleann Bhríde go Seanchill 

(féidearthacht/dearadh imlíneach)

• Scéim Feabhsaithe Bhealach Bhóthar Feascati/Chnoc an 
Teampaill

• Feabhsú Chonair an N11/Bhóthar Stigh Lorgan (Belfield go 
Bóthar Pháirc Stigh Lorgan)

• Feabhsú Acomhal an N11/Bhóthar Bhaile Sheáin

• Scéim Rothaíochta an N11/Bhóthar Stigh Lorgan/Lár na 
Cathrach (Bóthar na Grúdlainne go Carraig an tSionnaigh, 
lena n-áirítear réamhdhearadh White’s Cross agus Faiche na 
Rás) 

• Scéim Rothaíochta an N11 go Lár na Cathrach (Bóthar na 
Grúdlainne go Bóthar Pháirc Stigh Lorgan)

• Scéim Feabhsúcháin Newvale, Seanchill

• Scéim Feabhsúcháin Bhealach Rothaíochta Pháirc Stigh 
Lorgan

• Scéim Feabhsúcháin Bóthar Wyattville (Scéim Sábháilteachta 
& Nasc Tréscaoilteachta chuig Páirceanna)

Faoi Chlár Údaráis um Bóithre Náisiúnta (NRA) 
maidir le Feabhsú Sábháilteachta ar Chostas 
Íseal le haghaidh oibreacha ar Bhóithre 
Réigiúnacha agus ar Bhóithre Áitiúla
Cuireadh na scéimeanna seo a leanas i gcrích:

• Saoráid U-chasadh ar Charrbhealach Ó Dheas an N11/Bhóthar 
Stigh Lorgan ag Teampall Charraig an tSionnaigh

• Acomhal Bhóthar an Choláiste, Bhóthar na Gráinsí & Bhóthar 
Ghráinseach an Araltaigh – (Ceangal le Páirc Mharlaí)

Rinneadh dul chun cinn maidir leis an scéim seo a leanas:
• Ascaill Rinn na Mara – Roghanna maidir le dearadh

Clár Uasghrádaithe Acomhal
Uasghrádaíodh na hacomhail seo a leanas:

• Bóthar Braemor (Cuid de) – Oibreacha feabhsúcháin, córas 
aon bhealaigh agus Íoc agus Taispeáin os comhair éadanas 
aonad siopa

• Ailíniú, páirceáil, síneacha agus líneáil feabhsaithe ag 
acomhal Bhóthar Bhaile an Teampaill Uachtarach/Bhóthar 
Mhullán na Darach 

• Feabhas curtha ar shábháilteacht agus ar inléiteacht 
acomhail ag Lambs Cross

• Feabhas curtha ar shábháilteacht agus ar inléiteacht 
acomhail ag Bóthar Chill Mochuda Íochtarach san áit a 
mbuaileann sé le Céide an Ghleanntáin

• Feabhas curtha ar shábháilteacht agus ar inléiteacht 
acomhail ag Bóthar Chill Mochuda Íochtarach/Bailtíní 
Sydenham

• Acomhal Bhóthar an Choláiste, Bhóthar na Gráinsí & Bhóthar 
Ghráinseach an Araltaigh

Comharthaí Tráchta & Córais Chliste Iompair 
(ITS)
• Faoi láthair, tá 141 acomhal ar fud an Chontae á rialú ag SCATS, 

is é sin, an córas oiriúnaitheach rialaithe tráchta.

• Déanann an Rannán Tráchta & ITS 20 trasrian do choisithe a 
uasghrádú in aghaidh na bliana

Scéim Feabhsaithe Bhóthar na Potaireachta le linn na n-oibreacha Scéim Feabhsaithe Bhóthar na Potaireachta tar éis na n-oibreacha
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• Rinneadh cothabháil ar 330 áit ina bhfuil acomhail faoi 
shoilse tráchta nó trasrianta do choisithe

• Tá 70% de na soilse tráchta sa Chontae ar chóras SCATS anois 
agus cuirtear fabhtanna in iúl go huathoibríoch dár gCóras 
Bainistithe Fabhtanna

• Déanann an Rannán ITS bainistiú ar 57 km de Ghréasán 
Snáthoptaice

• Ina theannta sin, cothabhálann agus bainistíonn an Rannán 
Comharthaí Tráchta ar ardchóras na gComharthaí Rabhaidh 
Scoile chomh maith le cothabháil agus bainistiú a dhéanamh 
ar Chomharthaí Foláirimh Luais ar fud an Chontae agus tá 138 
gcomhartha den sórt sin san iomlán.

Sábháilteacht ar Bhóithre
Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, i gcomhar 
lenár gcuid príomhgheallsealbhóirí, tiomanta i leith a chinntiú 
go bhforbraíonn gach úsáideoir bóthair dearcadh cuí agus 
iompar sábháilte.

Déanann an Fhoireann Sábháilteachta ar Bhóithre eolas faoin 
réimse seo a scaipeadh trí roinnt tionscnamh:

• An tSeirbhís Maor Scoile a sholáthar

• Oiliúint rothaíochta ar an láthair do thuairim is 2,000 mac 
léinn in aghaidh na bliana

• Seó Bóthair DLR/AXA, Bí Sábháilte ar Bóthar, do Mhic Léinn 
Idirbhliana

• Laethanta oscailte atá dírithe ar Shábháilteacht ar Bhóithre

• Cainteanna agus taispeántais faoi shábháilteacht ar bhóithre 
á reáchtáil ar an láthair i scoileanna ar fud an Chontae

I measc na n-oibreacha Innealtóireachta Sábháilteachta ar 
Bhóithre a cuireadh i gcrích, áirítear na nithe seo a leanas:

• 4 Fheabhsúchán Sábháilteachta Ísealchostais

• Cás amháin ina ndearnadh oibreacha feabhsaithe 
sábháilteachta do Dhaoine Maolghluaiste

• 22 scéim feabhsaithe sábháilteachta do Scoileanna

• Rinneadh staidéar ar leithead na lánaí tráchta ar an N11/
Bhóthar Stigh Lorgan, lena n-áirítear suirbhéanna ar luas

• Mullaird sholúbtha agus luasmharcálacha bóthair a chur ar 
fáil i suímh éagsúla feadh an N11/Bhóthar Stigh Lorgan

Rothaíocht
Tionscadail agus tionscnaimh rothaíochta de bhreis ar na cinn 
atá liostaithe thuas

• Rinneadh 100 seastán rothair Sheffield a shuiteáil in áiteanna 
éagsúla sa Chontae, lena n-áirítear Dún Laoghaire, Baile na 
Manach, Átha an Ghainimh, Páirc Mharlaí, Baile Nua Mhic 
Gabhann, An Chéim agus Páirc an Phobail

• Tar éis próisis iarratais ar dheontas, rinneadh raca-sheastáin 
pháirceála rothair a sheachadadh ar 12 scoil sa Chontae

• Seachtain Náisiúnta na Rothar i Meitheamh 2014

• Soláthraíodh oiliúint scileanna rothaíochta i scoileanna to 
thuairim is 2000 mac léinn

• Ullmhaíodh Dréacht-Tuarascáil Féidearthachta i gcomhair 
Scéime Poiblí Rothaíochta i Lár Bhaile Dhún Laoghaire

• Fuarthas 4,000 solas rothair chun rothaíocht shábháilte i rith 
an gheimhridh a chur chun cinn

• Seoladh & dáileadh 5,000 Léarscáil den Ghréasán 
Rothaíochta

• Seoladh bileog nua faoin mbealach rothaíochta ó UCD go dtí 
Luas agus DART

An Rannán Seirbhísí Uisce
Tá an Rannán Seirbhísí Uisce freagrach as bainistiú an Ghréasáin 
Uisce Dromchla sa Chontae. Bailítear uisce dromchla agus 
scaoiltear é isteach in aibhneacha in aice láimhe nó isteach san 
fharraige.

Ina theannta sin, seolann an Rannán Seirbhísí Uisce scéimeanna 
maolaithe tuilte i gcomhar lei hOifig na nOibreacha Poiblí arb é 
an comhlacht é ar a bhfuil an bhunfhreagracht maidir le tuiliú ó  
aibhneacha.

Oiliúint Scileanna Rothaíochta i Scoileanna
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Bainistíonn agus cothabhálann an Rannán Seirbhísí Uisce 
na córais phoiblí uisce agus bréanuisce sa Chontae faoi 
Chomhaontú Leibhéil Seirbhíse le hUisce Éireann.

Bainistiú Dramhaíola

An tAonad Forfheidhmithe
Déanann an tAonad Forfheidhmithe faireachán ar 
chomhlíonadh Rialachán a bhaineann le (a) bainistiú 
dramhaíola, (b) truailliú aeir agus (c) truailliú ó thorann agus 
forfheidhmíonn sé na Rialacháin sin.

I measc réimsí na ngníomhaíochtaí tosaíochta sa bhliain 2014, 
áiríodh an méid seo a leanas:

• Bainistiú agus diúscairt Dramhaíola Bia Tráchtála agus 
Teaghlaigh

• Bailitheoirí Dramhaíola Neamhúdaraithe, agus iad siúd atá 
freagrach as diúscairt mhídhleathach dramhaíola, a bhrath 
agus a ionchúiseamh

• Tionscnaimh fíorúcháin i ndáil le Comhlíonadh a 
bhFreagrachtaí ag Táirgeoirí: Dramhphacáistíocht; 
Dramhbhoinn; Cadhnraí agus Taisc-Chadhnraí/
Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach

• Clárú gnóthaí a úsáideann Comhdhúile So-ghalaithe 
Orgánacha/Tuaslagóirí (An Earnáil Tirimghlantacháin 
agus an earnáil Deisithe Feithiclí Damáistithe), mar aon le 
miondíoltóirí breosla mótair (faoi na Rialacháin maidir le 
hAstú Gaile Peitriliam)

• Forfheidhmiú na Rialacháin maidir le Breoslaí Soladacha 
(srianta ar mhargú, ar dhíol, ar dháileadh agus ar dhó guail 
bhiotúmanaigh)

• Tacaíocht do thionscadal P.U.R.E.

Cosaint Shibhialta agus an tSeirbhís Dóiteáin
Soláthraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an Chosaint 
Shibhialta do Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire Ráth an 
Dúin. Is é a bhí i sciar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin sa bhliain 

2014 ná €79,069.00. Chomh maith leis sin tá an tSeirbhís 
Dóiteáin i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin á soláthar ag Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath de bhun comhaontaithe faoi Alt 59 
den Acht Rialtais Áitiúil 1955.

Gradaim EnviroCom 2014
Seo an t-ochtú bliain de na Gradaim seo a eagraíonn 
Comhlachas Tráchtála Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i gcomhpháirt 
lena chéile agus tá iomrá orthu mar gheall ar sármhaitheas agus 
nuálaíocht, ó thaobh cúrsaí comhshaoil de, in eagraíochtaí a 
oibríonn sa Chontae, gan spleáchas dá méid, a chur ar taispeáint.

An tOifigeach Gnó Ghlais a ghníomhaigh mar ionadaí 
na Comhairle ar an bpainéal moltóireachta i leith na 
nGradam. Bhain na buaiteoirí le hearnálacha éagsúla amhail 
soláthróirí cúraim sláinte agus oideachais, cuideachtaí 
teicneolaíochta faisnéise agus tógála, oibrithe deonacha 
comhshaoil, an tseirbhís phoiblí, trádálaithe aonair agus 
sainchomhairleoireachtaí. Ar leith ón gComhairle, is iad seo a 
leanas urraitheoirí eile na nGradam: Utilitywise, WEEE Ireland, 
Amgen, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI), an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ESB Ecars agus 
RPS Consulting Engineers. Ba chomhpháirtí meán é Grúpa 
Nuachtán Dublin People.

Is é atá i gClár €coMerit ná clár trí bliana tacaíochta agus 
deimhniúcháin comhshaoil do ghnóthaí á chumasú dóibh 
sábháil a bhaint amach ó bhainistiú dramhaíola, uisce agus 
fuinnimh. Comhpháirtíocht atá ann idir Econcertive, an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ceithre 
údarás áitiúla, lena n-áirítear Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin. I measc na rannpháirtithe as an gContae áirítear 
cuideachtaí sna hearnálacha miondíola, cógaisíochta, cúraim 

FREE  
ELECTRICAL  
RECYCLING DAY

’

 DÚN LAOGHAIRE
 

OLD PIER, WEST HARBOUR
 

10am-4pm

 
 

Kettles & Toasters
All Waste Batteries 

Saturday 8th March 2014

‘  We’ll accept anything household
with a plug or a battery

TVs & Aerials | Microwaves | IT Equipment | Dishwashers
Fridges & Freezers | Power Tools
Battery Operated Toys

& Many More......

www.recyclefree.ie

anything
household
with a plug

‘We’ll accept 

or a battery’

Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin
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sláinte agus oideachais. Sa bhliain 2014, faoi scéim deontais an 
SEAI, Pobal Fuinnimh Níoc Fearr, fuair 13 thionscadal de chuid 
chlár €coMerit maoiniúchán €280,000 chun feabhas a chur ar 
éifeachtúlacht fuinnimh, rud a ghin sábháil €120,000 agus rud 
beag faoi bhun 2 mhilliún creidmheas carbóin mar go meastar 
go bhfuil rannpháirtithe sa chlár ina bpobail cháilithe i ndáil le 
tacaíocht deontais ón SEAI.

I gcomhar le WEEE Ireland, rinneadh 11 Lá Bailithe 
Dramhthrealaimh Leictrigh agus Leictreonaigh (WEEE) sa 
Chontae a eagrú sa bhliain 2014 chun athchúrsáil dhramhaíl 
WEEE a chur chun cinn. Bhí na himeachtaí sin ar siúl

i gcarrchlóis éagsúla agus fuarthas 97 dtona WEEE ar fad 
mar thoradh orthu. D’iarr Lucht Bainistíochta na nEastát ar 
Thionscnamh Athchúrsála Phobal Chluain Dolcáin dul ó dhoras go 
doras chun ábhar a bhailiú ó thionóntaí de réir mar ba ghá agus 
bailíodh dramhaíl ó scoileanna nuair a iarradh amhlaidh. Mar 
thoradh ar na bailiúcháin sin, bhíothas in ann 18 dtona eile WEEE 
a athchúrsáil sa Chontae de bhreis ar an méid a thug cónaitheoirí 
chuig Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin.

Ionaid Athchúrsála

Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin
Ba é 8,202 thona an tonnáiste ábhair in-athchúrsáilte a tugadh 
chuig Páirc Athchúrsála Bhaile Uí Ógáin sa bhliain 2014.

Bíonn araidí múirín agus bairillí uisce ar díol i bPáirc Athchúrsála 
Bhaile Uí Ógáin. Díoladh 109 nAraid Mhúirín agus 329 mBairille 
Uisce sa bhliain 2014.

Ionad Athchúrsála Pháirc Éidin
Tugadh 395 thona d’ábhar in-athchúrsáilte chuig Ionad 
Athchúrsála Pháirc Éidin sa bhliain 2014.

Ionad Athchúrsála Sheangánaí
Tugadh 223 thona d’ábhar in-athchúrsáilte chuig Ionad 
Athchúrsála Sheangánaí sa bhliain 2014.

Ionaid ‘Fág Anseo’
Soláthraíonn an Chomhairle 38 n-ionad. Tugadh 2,121 tona 
d’ábhair in-athchúrsáilte chuig na hionaid i rith na bliana.

SCEIDEAL 1 – 2014

Saoráidí atá Cláraithe/Ceadanna a 
Eisíodh

Forfheidhmiú na Rialachán maidir le 
Dramhaíl

513

Cigireachtaí

Forfheidhmiú na Rialachán maidir le 
Dramhaíl 842

Gearáin a Fuarthas

Forfheidhmiú na Rialachán maidir le 
Dramhaíl            

Uisce Dromchla

Truailliú

180 

20

92
Gníomhartha Forfheidhmithe

Forfheidhmiú na Rialachán maidir le 
Dramhaíl

45
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Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2014
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Ráiteas ar an Staid Airgeadais (Clár 
Comhardaithe) amhail ar an 31 Nollaig 2014

Nótaí
2014 

€
2013 

€
Sócmhainní Dochta 1
Oibríocht 1,314,129,049 1,290,306,244
Bonneagar 1,780,034,270 1,982,599,077
Pobal 58,202,375 49,410,418
Neamh-Oibríocht 102,065,024 97,448,425

3,254,430,719 3,419,764,164
Obair Idir Lámha agus Réamhchostais 2 53,004,774 193,538,248

Féichiúnaithe Fadtéarma 3 129,747,211 128,585,918

Sócmhainní Reatha
Stoc 4 752,134 775,456
Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí 5 20,447,000 27,180,118
Infheistíochtaí Bainc 126,153,099 129,561,257
Airgead Tirim sa Bhanc 550,899 149,672
Airgead Faoi Bhealach 742,072 1,062,725
Cuntas Uirbeach 7 - -

148,645,204 158,729,228
Dliteanais Reatha
Rótharraingt Bhainc - -
Creidiúnaithe agus Fabhruithe 6 54,154,907 58,530,062
Cuntas Uirbeach 7  –  – 
Léasanna Airgeadais  –  – 

54,154,907 58,530,062

Glansócmhainní/(Dliteanais) Reatha 94,490,297 100,199,167

Creidiúnaithe (Méideanna níos mó ná bliain amháin)
Iasachtaí atá Iníoctha 8 150,679,876 147,477,389
Léasanna Airgeadais  –  – 
Éarlaisí In-aisíoctha 9 8,647,342 6,197,237
Eile 45,177,575 40,936,147

204,504,793 194,610,773

Glansócmhainní/(Dliteanais) 3,327,168,206 3,647,476,723

Arb é atá iontu
Caipitliú 10 3,254,430,719 3,419,764,164
Ioncam ó Obair Idir Lámha 2 17,188,539 151,716,444
Cúlchiste Áirithe Ioncaim 18,452,967 18,452,967
Cúlchiste Ginearálta Ioncaim 9,699,927 9,648,544
Iarmhéideanna 11 27,396,056 47,894,605
Cúlchistí Iomlána 3,327,168,206 3,647,476,724
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach (Ráiteas ar 
Ioncam agus ar Chaiteachas) don Bhliain 
dar Chríoch an 31 Nollaig 2014
Sa Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais, tarraingítear le chéile an teacht isteach go léir a bhaineann le hioncam agus 
caiteachas. Taispeánann sé an barrachas/(an t-easnamh) don bhliain.

Déantar aistrithe ó/go dtí na cúlchistí a thaispeáint ar leithligh agus ní leithroinntear iad de réir rannáin seirbhíse.

Nóta

Ollchaitea-
chas  
2014 

€

Ioncam 
2014 

€

Glanchait-
eachas  

2014 
€

Glanchait-
eachas 2013 

€
Caiteachas de réir Rannáin € € € €

Tithíocht agus Tógáil 26,873,072 25,431,204         1,441,868 2,086,206

Bóithre, Iompar & Sábháilteacht 27,605,265 12,174,237 15,431,028 14,921,201

Seirbhísí Uisce 12,606,553 9,927,735 2,678,819 22,633,168

Bainistíocht Forbartha 12,003,361 3,538,420 8,464,941 9,385,554

Seirbhísí Comhshaoil 27,183,997 7,025,875 20,158,122 19,596,925

Áineas agus Taitneamhacht 23,913,889 4,132,894 19,780,995 19,817,582

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 1,638,937 1,141,946 496,990 762,913

Seirbhísí Ilghnéitheacha 16,125,616 4,408,068 11,717,548 10,309,159

Muirir Lárbhainistíochta -  –  –  – 

Caiteachas/Ioncam Iomlán 16-17 147,950,693 67,780,380

Glanchostas na Rannán atá le maoiniú ó Rátaí 
agus ón gCiste Rialtais Áitiúil 80,170,313 99,512,708

Rátaí 83,497,572 83,345,888

Ciste Rialtais Áitiúil 5,597,049 24,644,977

Asbhaint a bhaineann le Pinsin 2,546,340 2,765,408

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain roimh 
Aistrithe 11,470,648 11,243,564

Aistrithe ó na/(go dtí na) Cúlchistí 15 (11,419,265) (11,196,955)

Barrachas/(Easnamh) Foriomlán don Bhliain 51,383 46,610

An Cúlchiste Ginearálta ar an 1 Eanáir 9,648,544 9,601,934

An Cúlchiste Ginearálta ar an 31 Nollaig 9,699,927 9,648,544
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Táscairí Feidhmíochta 2014

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Táscairí Feidhmíochta: 01/01/14 - 31/12/14

C:  CORPARÁID

C1 / C2:  Líon iomlán na foirne i gCoibhéis Lánaimseartha / Laethanta Oibre a Cailleadh de bharr Tinnis   

C1-A. Coibhéis lánaimseartha na foirne amhail an 31 Nollaig 2014 (ag teacht 
le figiúirí a cuireadh ar fáil don DECLG i bhfoirm tuairisceáin foirne do mhí 
na Nollag 2014)

951

C2-A. Céatadán de laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht tinnis 
a raibh teastas liachta ann ina leith 3.67

C2-B. Céatadán de laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht tinnis 
ar féindheimhniú a bhí i gceist ina leith 0.41

An líon laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht tinnis a raibh 
teastas liachta ann ina leith 7930

An líon laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht tinnis ar 
féindheimhniú a bhí i gceist ina leith 891

An líon laethanta oibre gan íoc de bharr asláithreacht tinnis a áirítear sa 
líon iomlán laethanta saoire breoiteachta a raibh teastas liachta ann ina 
leith 

1932

An líon laethanta oibre gan íoc de bharr asláithreacht tinnis lena n-áirítear 
an líon iomlán saoire breoiteachta féindeimhnithe 44

C3: Líon na gcuairteanna chuig leathanaigh ar láithreán gréasáin an Údaráis Áitiúil   

A. An líon carnach babhtaí ar féachadh ar leathanaigh sa tréimhse 
01/01/2014 go 31/12/2014 mar a léiríonn seirbhís anailísíochta clibeála 
leathanach ar an láithreán

3376564

C4: Costas iomlán an tsoláthair ICT de réir Coibhéis Lánaimseartha   

A. Gach caiteachas ioncaim ar chrua-earraí agus ar bhogearraí móide 
dímheas roinnte ar Choibhéis Lánaimseartha faoi ‘C1’ thuas 2930
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E:  DRAMHAÍL / COMHSHAOL

E1: Líon na Saoráidí Dramhaíola atá údaraithe ag an Údarás Áitiúil

A. An líon ceadúnas agus deimhnithe saoráidí dramhaíola a bhí deonaithe ag an 
Údarás Áitiúil agus nach raibh imithe in éag an 31/12/2014 8

An Oifig Náisiúnta do Cheadanna 
Bailithe a thugann ceadúnas do 
gach bailitheoir dramhaíola tí 
(NWCPO)

E2: Líon/% líonta tí a bhfuil teacht acu ar sheirbhís bruscair 3 bhosca

A. Líon na líonta tí, bunaithe ar Dhaonáireamh 2011, atá ag fáil seirbhís bruscair 3 
bhosca amhail an 31/12/2014 34537 Arna sholáthair ag an NWCPO

B. Céatadán na líonta tí laistigh de limistéar an Údaráis Áitiúil (de réir 
Dhaonáireamh 2011 freisin) ar ionann iad agus 'A' thuas 45.57

E3: An Líon gearán faoi Dhramhaíl a rinneadh le hOifig Forghníomhaithe Comhshaoil an EPA

A. An líon gearán soiléir a rinneadh maidir le dramhaíl laistigh de limistéar an 
Údaráis Áitiúil agus a cuireadh ar aghaidh chuig an OEE sa tréimhse  01/01/2014 
go 31/12/2014 mar gur lean an fhadhb tar éis don ghearán a bheith fiosraithe ag 
an Údarás Áitiúil

0

E4: Céatadán de ghearáin eile faoi thruailliú comhshaoil a dúnadh

Céatadán cásanna truailliú ó Bhruscar dúnta faoi 31/12/2014 100

Céatadán cásanna truailliú Aeir dúnta faoi 31/12/2014 100

Céatadán cásanna truailliú ó Thorann dúnta faoi 31/12/2014 96.43

Céatadán truailliú Uisce dúnta faoi 31/12/2014 98.78

An líon iomlán cásanna Truailliú ó Bhruscar i ndáil le gearán/gearáin a rinneadh 
ar bhealach ar bith le linn 2014 a thionscain an pobal nó an tÚdarás Áitiúil féin 2434

An líon gearán faoi thruailliú ó Bhruscar a fuarthas sa bhliain 2014 ar rinneadh 
cinneadh nár ghá é a imscrúdú nó ar tugadh imscrúdú ina leith chun críche (cibé 
trí ionchúiseamh nó ar bhealach ar bith eile) le linn na bliana

2434

An líon iomlán cásanna truailliú Aeir i ndáil le gearán/gearáin a rinneadh ar 
bhealach ar bith le linn na bliana 2014 a thionscain an pobal nó an tÚdarás Áitiúil 
féin

20

An líon gearán faoi thruailliú Aeir a fuarthas sa bhliain 2014 ar rinneadh cinneadh 
nár ghá é a imscrúdú nó ar tugadh imscrúdú ina leith chun críche (cibé trí 
ionchúiseamh nó ar bhealach ar bith eile) le linn na bliana

20

An líon iomlán cásanna truailliú ó Thorann i ndáil le gearán/gearáin a rinneadh 
ar bhealach ar bith le linn na bliana 2014 a thionscain an pobal nó an tÚdarás 
Áitiúil féin

112

An líon gearán faoi thruailliú ó Thorann a fuarthas sa bhliain 2014 ar rinneadh 
cinneadh nár ghá é a imscrúdú nó ar tugadh imscrúdú ina leith chun críche (cibé 
trí ionchúiseamh nó ar bhealach ar bith eile) le linn na bliana

108

An líon iomlán cásanna truailliú Uisce i ndáil le gearán/gearáin a rinneadh ar 
bhealach ar bith le linn na bliana 2014 a thionscain an pobal nó an tÚdarás Áitiúil 
féin

82

An líon gearán faoi thruailliú Uisce a fuarthas sa bhliain 2014 ar rinneadh 
cinneadh nár ghá é a imscrúdú nó ar tugadh imscrúdú ina leith chun críche (cibé 
trí ionchúiseamh nó ar bhealach ar bith eile) le linn na bliana

81

E5: Céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil atá laistigh den 5 leibhéal de thruailliú ó bhruscar

Ó TOBIN CONSULTING ENGINEERS A THÁINIG NA SONRAÍ SEO

An céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil nach raibh truaillithe nó a bhí saor ó 
bhruscar nuair a rinneadh suirbhé air 43

An céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil a bhí beagán truaillithe nuair a 
rinneadh suirbhé air 43

An céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil a bhí measartha truaillithe nuair a 
rinneadh suirbhé air 12

An céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil a bhí truaillithe go maith nuair a 
rinneadh suirbhé air 2

An céatadán de limistéar an Údaráis Áitiúil a bhí thar a bheith truaillithe nuair a 
rinneadh suirbhé air 0
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F: SEIRBHÍS DÓITEÁIN

F1: Costas na Seirbhíse Dóiteáin per Capita

A. Costas per Capita N/A
Sonraí 2014 Chlár E sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil atá comhdhéanta de E11 
- Feidhmiú na Seirbhíse Dóiteáin agus E12 - Cosc ar Dhóiteán agus an cion 
cuí de mhuirear na lárbhainistíochta do Chlár E

N/A

F2: An tSeirbhís a Shlógadh

A. An meán-am, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin i Stáisiúin Lán-
aimseartha a shlógadh i gcás dóiteáin N/A

B. An meán-am, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin i Stáisiúin Pháirt-
Aimseartha (seirbhís dóiteáin choinnithe)  a shlógadh i gcás dóiteáin N/A

C. An meán-am, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin i Stáisiúin Lán-
aimseartha a shlógadh i gcás gach eachtra éigeandála eile (nach dóiteán 
atá i gceist)

N/A

D. An meán-am, i nóiméid, chun briogáid dóiteáin i Stáisiúin 
Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin coinnithe) a shlógadh i gcás gach 
eachtra éigeandála eile (nach dóiteán atá i gceist)

N/A

F3: Céatadán freastail ar láthair

A. An céatadán cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair 
laistigh de 10 nóiméad N/A

B. An céatadán cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair 
in os cionn 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad N/A

C. An céatadán cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair 
in os cionn 20 nóiméad N/A

D. An céatadán cásanna i gcás gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad N/A

E. An céatadán cásanna i gcás gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair in os cionn 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad N/A

F. An céatadán cásanna i gcás gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair in os cionn 20 nóiméad N/A

An líon iomlán glaonna maidir le dóiteáin ón 01/01/2014 go 31/12/2014 N/A
An líon cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair laistigh 
de 10 nóiméad N/A

An líon cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair in os 
cionn 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad N/A

An líon cásanna i gcás dóiteáin a raibh céad fhreastal ar an láthair in os 
cionn 20 nóiméad N/A

An líon iomlán glaonna maidir le gach eachtra eile seachas eachtraí 
éigeandála (i.e. Gan dóiteán san áireamh) ó 01/01/2014 go 31/12/2014 N/A

An líon cásanna maidir le gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad N/A

An líon cásanna maidir le gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair in os cionn 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad N/A

An líon cásanna maidir le gach eachtra éigeandála eile a raibh céad 
fhreastal ar an láthair in os cionn 20 nóiméad N/A
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H:  Tithíocht

H1 / H2:  Soláthar Tithe Sóisialta/Easnaimh Tithíochta

H1-A. An líon iomlán teaghaisí arna soláthar ag an údarás áitiúil sa 
tréimhse 01/01/2014 go 31/12/2014; comhdhéanta de: 85

H1-B. An líon teaghaisí arna soláthar go díreach (a tógadh nó a ceannaíodh) 
ag an Údarás Áitiúil sa bhliain 2014 19

H1-Ba. An líon a tógadh (ó B. thuas) 0

H1-Bb. An líon a ceannaíodh (ó B. thuas) 19
aonad faighte faoi chomhaontuithe chuid 
V

H1-C. An líon aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos sa 
bhliain 2014 55

H1-D. An líon aonad arna soláthar faoin Scéim Íocaíochta Cúnamh 
Tithíochta sa bhliain 2014 má feidhmíodh í (nó sin cuir in iúl mura bhfuil an 
scéim curtha i bhfeidhm go fóill ag an Údarás Áitiúil)

N/A

H1-E. An líon aonad a soláthraíodh faoin Tionscnamh um Thithíocht 
Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear aonaid faoin Scéim Incheannaithe nár 
díoladh agus maoin ó NAMA agus an Scéim Morgáiste go Cíos) sa bhliain 
2014

11

H1-F. An líon foriomlán teaghaisí tithíochta sóisialta san Údarás Áitiúil 
amhail an 31/12/2014; comhdhéanta de: 4957

H1-G.  An líon iomlán teaghaisí arna soláthar go díreach (a tógadh nó a 
ceannaíodh) ag an Údarás Áitiúil 4384

H1-H. An líon aonad arna soláthar faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos 407

H1-I. An líon aonad arna soláthar faoin Scéim Íocaíochta Cúnamh Tithíochta 
sa bhliain 2014 má feidhmíodh í (nó sin cuir in iúl mura bhfuil an scéim 
curtha i bhfeidhm go fóill ag an Údarás Áitiúil

N/A

H1-J. An líon aonad a soláthraíodh faoin Tionscnamh um Thithíocht 
Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear aonaid faoin Scéim Incheannaithe nár 
díoladh agus maoin ó NAMA agus an Scéim Morgáiste go Cíos)

166

H2-A. An céatadán de líon iomlán teaghaisí ag H1-G thuas a bhí folamh 
amhail an 31/12/2014 0.71

Lion na n-aonad teaghais laistigh den stoc foriomlán nach raibh tionóntaí 
iontu amhail an 31/12/2014 31

H3: An meán-am chun áit a Athligean agus Costas

A. An t-am a ghlac sé ón dáta ar folmhaíodh an teaghais go dtí an dáta sa 
bhliain 2014 ar cuireadh tús le tionóntacht nua sa teaghais, meánaithe ar 
fud gach aonad a rinneadh a athligean sa bhliain 2014

13.36

B. An costas a  bhain leis na haonaid a bhí le hathligean a ullmhú le 
hathligean sa bhliain 2014,  meánaithe ar fud gach aonad a bhí le 
hathligean sa bhliain 2014

4978.82

An líon aonad a athligeadh ar aon dáta sa bhliain 2014 (ach gan na haonaid 
sin a bhí folamh san áireamh de bharr scéim athchóirithe a bheith ar bun 
ar fud an eastáit)

118

An líon seachtainí ó d'imigh an tionónta a bhí ann as an teaghais go 
dtí dáta chéad chíosa an tionónta nua agus deachúlú déanta ar aon 
pháirtseachtain go dhá áit deachúlach agus curtha le chéile i gcás gach 
aonad atá san áireamh thuas

1576.43

Caiteachas iomlán ar dheisiú ba ghá chun na haonaid a áirítear thuas a 
athligean 587500.56

H4: Costas Cothabhála Tithíochta

A. Caiteachas sa bhliain 2014 ar dheisiú agus ar chothabháil tithe a 
cheannaigh nó a thóg an tÚdarás Áitiúil curtha i dtoll a chéile ar bhonn 
leanúnach ó 01/01/2014 go 31/12/2014, roinnte ar an líon aonad a cuireadh 
ar fáil go díreach i stoc an Údaráis Áitiúil amhail an 31/12/2014 (H1G thuas)

1727.93

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2014 85



L:  SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE/ ÁINEASA

L1: Cuairteanna chuig Leabharlanna

An líon cuairteanna a tugadh ar leabharlanna de réir an 1,000 daonra 2821.32

D'oscail Leabharlann na Carraige 
Duibhe arís an 16/06/14; líon na 
gcustaiméirí méadaithe faoi 34 
seachtain agus sin amháin. Dhún 
Leabharlann Dhún Laoghaire an 12/9/14; 
níl aon chomhaireamh san áireamh i 
dtuairisceáin 2014.

An líon iomlán cuairteanna a tugadh ar leabharlanna 581928

D'oscail Leabharlann na Carraige 
Duibhe arís an 16/06/14; líon na 
gcustaiméirí méadaithe faoi 34 
seachtain agus sin amháin. Dhún 
Leabharlann Dhún Laoghaire an 12/9/14; 
níl aon chomhaireamh san áireamh i 
dtuairisceáin 2014.

L2: An Costas a bhain le Seirbhís Leabharlainne a reáchtáil

A. An Costas a bhain le Seirbhís Leabharlainne de réir an 1,000 daonra 33020.61

An Ráiteas Airgeadais Bliantúil (AFS) agus Clár F sonraí 2014 ina bhfuil F02 - 
Seirbhís Leabharlainne agus Cartlainne a reáchtáil agus an cion iomchuí de 
mhuirear na lárbhainistíochta do chlár F

6810865

H5: Cigireachtaí sa Earnáil Cíosa Phríobháideach

A. An líon iomlán tionóntachtaí i limistéar an Údaráis Áitiúil atá cláraithe 
(faighte ón PRTB) 14850

B. Líon cigireachtaí a rinneadh 683 Áirítear 188 faoi IIP.

H6: Daoine Fásta gan Dídean go Fadtéarmach

A. An líon daoine fásta aonair atá gan dídean go fadtéarmach mar 
chéatadán den líon iomlán daoine fásta aonair atá gan dídean

San áireamh cheana i bhfigiúirí Chathair 
Bhaile Átha Cliath.

An líon daoine fásta atá rangaithe mar gan dídean sa Chóras Cóiríochta 
agus Tacaíochta (PASS) amhail an 31/12/2014

San áireamh cheana i bhfigiúirí Chathair 
Bhaile Átha Cliath.

An líon daoine fásta aonair, a bhí i gcóiríocht éigeandála le 6 mhí as a 
chéile, nó ar feadh 6 mhí ar fad as na 12 mí roimhe sin amhail an 31/12/2014

San áireamh cheana i bhfigiúirí Chathair 
Bhaile Átha Cliath.

J: FORBAIRT GHEILLEAGRACH

J1: An líon post a cruthaíodh

A. An líon post a cruthaíodh le cabhair ón Oifig Fiontair Áitiúil le linn na 
tréimhse 01/01/2014 go 31/12/2014 125.5
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M:  AIRGEADAS

M1: Achoimre 5 Bliana ar an Iarmhéid sa Chuntas Ioncaim

A. An iarmhéid dochair/sochair an 31/12/2010 sa Chuntas Ioncaim ón 
Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (AFS)

9109484 Iarmhéid Sochair

B. An iarmhéid dochair/sochair an 31/12/2011 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas 
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
(AFS)

9550465 Iarmhéid Sochair

C. An iarmhéid dochair/sochair an 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ón 
Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (AFS)

9601934 Iarmhéid Sochair

D. An iarmhéid dochair/sochair an 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ón 
Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (AFS)

9648543 Iarmhéid Sochair

E. An iarmhéid dochair/sochair an 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ón 
Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil (AFS) - (fiú mura bhfuil iniúchta)

9699927
Iarmhéid Sochair. Bunaithe ar Dhréacht 
AFS

M2: Achoimre 5 Bliana ar % na leibhéal bailithe i gcás mórfhoinsí ioncaim

2010
Rátaí 81

Cíos agus Blianachtaí 81

Iasachtaí Tithíochta 81

2011
Rátaí 76

Cíos agus Blianachtaí 80

Iasachtaí Tithíochta 73

2012
Rátaí 75

Cíos agus Blianachtaí 79

Iasachtaí Tithíochta 64

2013
Rátaí 78

Cíos agus Blianachtaí 77

Iasachtaí Tithíochta 64

2014 (fiú mura bhfuil iniúchta)

Rátaí 78
Bunaithe ar Dhréacht-AFS don bhliain 
2014

Cíos agus Blianachtaí 80

Iasachtaí Tithíochta 57
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P:  PLEANÁIL

P1: Foirgnimh Nua a Scrúdaíodh

A. Foirgnimh a scrúdaíodh mar chéatadán d'fhoirgnimh a cuireadh in iúl 
don údarás áitiúil 23.28

Líon iomlán d'fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 769

Líon na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil in 2014 a bhí 
faoi réir scrúdú amháin ar a laghad ar thug an t-údarás áitiúil faoi,  faoi alt 
11 den Acht um Rialú Foirgníochta 1990

179

P2: Líon/% de Chinntí Pleanála arna ndeimhniú ag an mBord Pleanála

A. Líon na gcinntí pleanála de chuid an údaráis áitiúil a bhí faoi réir 
achomhairc chuig an mBord Pleanála agus a chinn an Bord ar aon dáta le 
bliain anuas

40

B. Céatadán de na cinntí ag 'A' thuas a dheimhnigh, le hathrú nó gan athrú, 
cinneadh an Údaráis Áitiúil 60

Líon na gcinntí ar deimhníodh cinneadh an Údaráis Áitiúil, le hathrú nó gan 
athrú. 24

P3: Céatadán de Chásanna Forfheidhmithe Pleanála a dúnadh ó tharla iad réitithe

A. Líon iomlán na gcásanna pleanála (seachas gearáin) a tarchuireadh 
chuig an údarás áitiúil nó a thionscain an t-údarás áitiúil sa tréimhse 
01/01/2014 go 31/12/2014 a imscrúdaíodh

215

B. Líon iomlán na gcásanna a dúnadh le linn na bliana 2014 228
Áirítear sa bhfigiúr seo cásanna ó bhlianta 
roimhe seo

C. % cásanna i 'B' thuas a caitheadh amach faoi alt 152(2), An tAcht um 
Pleanáil agus Forbairt 2000 0

D. % cásanna i 'B' thuas a réitíodh de bharr idirbheartaíochta agus chun 
sástachta an údaráis áitiúil 18.86

E. % cásanna i  'B' thuas a dúnadh mar thoradh ar imeachtaí 
forghníomhaithe 50

F. Líon iomlán na gcásanna atá á n-imscrúdú amhail an 31/12/2014 172

Líon na gcásanna i  'B' thuas a caitheadh amach faoi alt 152(2), An tAcht um 
Pleanáil agus Forbairt 2000 0

Líon na gcásanna i  'B' thuas a réitíodh de bharr idirbheartaíochta agus 
chun sástachta an údaráis áitiúil 43

Líon na gcásanna i 'B' thuas a dúnadh mar thoradh ar imeachtaí 
forghníomhaithe 114

Curtha ina cheart ar Litir Rabhaidh, Fógra 
Forghníomhaithe a fháil nó sa chás is go 
tionscnaíodh imeachtaí ionchúisimh nó 
urghaire.

P4: Costas na Seirbhíse Pleanála per capita

A. Costas per Capita 35.55

Sonraí Chlár D an Ráitis Airgeadais Bhliantúil (AFS) atá comhdhéanta de 
D01 - Pleanáil Chun Cinn, D02 - Bainistíocht Forbartha, D03 - Forfheidhmiú 
agus an cion cuí de mhuirear na lárbhainistíochta maidir le Clár D

7332784
Is ollchaiteachas atá sa bhfigiúr seo, 
gan ioncam san áireamh ach figiúr CMC 
2,798,085 san áireamh
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R:  BÓITHRE

R1: Rátálacha san Innéacs ar Bhail Dromchla Cosán

DROMCHLA NA MBÓITHRE RÉIGIÚNACH

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI1

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 2

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 3

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 4

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 5

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 6

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 7

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 8

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 9

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 10

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Céatadán iomlán (bunaithe ar fhad) de staid an bhóthair a taifeadadh ar 
MapRoad

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

DROMCHLA NA BPRÍOMHBHÓITHRE ÁITIÚLA

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 1

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 2

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 3

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 4

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 5

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 6

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 7

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 8

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 9

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 10

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Céatadán iomlán (bunaithe ar fhad) de staid an bhóthair a taifeadadh ar 
MapRoad [GACH BÓTHAR ÁITIÚIL]

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

DROMCHLA NA MBÓITHRE ÁITIÚLA DEN DARA GRÁD

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 1

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 2

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 3

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 4

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 5

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 6

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 7

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 8

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 9

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 10

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

DROMCHLA NA MBÓITHRE ÁITIÚLA DEN TRÍÚ GRÁD

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 1

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 2

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Tuarascáil Bhliantúil 2014 95



Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 3

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 4

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 5

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 6

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 7

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 8

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 9

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag catagóir rátála PSCI 10

Thug an pearsanra Cothabháil Bóithre 
traenáil PSCI chun críche amach sa 
bhliain 2014.  Tugadh faoin traenáil 
maidir le bóithre uirbeacha solúbtha agus 
coincréite chomh luath agus a d'fhéad 
foireann DLR. Tá dlús faoi shuirbhéanna 
in 2015.  Níl aon sonraí cearta PSCI ar 
fáil chun táblaí na tuarascála a líonadh.  
Meastar gur sa bhliain 2015 a chuirfear 
rátálacha PSCI ar fáil don chontae don 
chéad uair. Ag deireadh na bliana 2015 
mar sin a bheidh táscairí feidhmíochta ar 
fáil.

R2: Céatadán d'idirbhearta mótarchánach a rinneadh ar líne

FUARTHAS NA SONRAÍ SEO GO DÍREACH ÓN AONAD CLÁRAITHE FEITHICLÍ

A. Céatadán d'idirbhearta mótarchánach a rinneadh ar líne (i.e. Déantar an 
t-idirbheart a phróiseáil agus eisítear an diosca mótarchánach) N/A

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a rinneadh thar an gcuntar N/A
Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a rinneadh sa phost N/A
Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a rinneadh ar líne N/A
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Y:  ÓIGE/ POBAL

Y1: Rannpháirteacht i Scéim Chomhairle na nÓg

Céatadán de scoileanna áitiúla agus grúpaí óige atá páirteach i scéim 
áitiúil Chomhairle na nÓg 82.5

Líon na scoileanna dara leibhéal agus grúpaí óige i gceantar an Údaráis 
Áitiúil amhail an 31/12/2014 40 31 scoil dara leibhéal agus 9 nGrúpa Óige

Líon na scoileanna dara leibhéal agus grúpaí óige i gceantar an Údaráis 
Áitiúil ónár fhreastail ionadaithe ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil 
Chomhairle na nÓg in 2014.

33
D'fhreastail 29 scoil agus 4 Ghrúpa 
Óige ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil 
Chomhairle na nÓg

Y2: Líon rannpháirtithe Gateway fostaithe mar % den sprioc

A. Líon na rannpháirtithe Gateway a thosaigh ar shocrúchán oibre le linn 
na bliana 2014 tugtha mar chéatadán de na socrúcháin a leithroinneadh ar 
an Údarás Áitiúil

30.91

Líon rannpháirtithe Gateway atá i bhfostaíocht a thosaigh ar shocrúchán 
oibre tráth ar bith le linn na bliana 2014 (iadsan a thit amach roimh 
dheireadh na bliana san áireamh)

34

Líon na socrúchán Gateway a leithroinneadh ar an Údarás Áitiúil mar a 
aontaíodh idir an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an CCMA 110

Y3: % na n-ainmniúchán ar bhallraíocht LCDC tríd na struchtúir PPN ó na grúpaí SICAP is imeallaithe

Líon foriomlán na mball ón earnáil phríobháideach ar an LCDC amhail 
an 31/12/2014 a hainmníodh via na struchtúir PPN ar daoine den; Lucht 
Siúil, Roma, Dífhostaithe, Daoine faoi Mhíchumas, Tuismitheoirí Aonair nó 
Teaghlaigh ó Limistéir faoi Mhíbhuntáiste

0

Y4: An líon atá ag dul ar aghaidh chuig FT, PT nó féin-fhostaíocht laistigh de 6 mhí á fuarthas tacaíocht fostaíochta Sprioc 3

An líon daoine sa chatagóir 'Daoine aonair ag fáil tacaíocht i bhfostaíocht 
nó féinfhostaithe' a thosaigh an fhostaíocht sin laistigh de 6 mhí ó 
fuarthas tacaíocht Sprioc 3, a áirítear i dTuarascáil Bhliantúil an Chláir 
Forbartha Pobail Áitiúil 2014

339

W: UISCE

W1: Uisce gan tásc mar chéatadán den mhéid iomlán uisce a soláthraíodh faoi Scéimeanna an Údaráis Áitiúil

Uisce gan tásc (UFW) mar chéatadán den mhéid iomlán uisce a 
soláthraíodh in 2014 faoi scéimeanna soláthair uisce dá raibh an t-údarás 
áitiúil freagrach faoi Chomhaontú Seirbhíse

50

Toirt iomlán uisce (m3) a soláthraíodh ó 01/01/2014 go 31/12/2014 faoi 
scéimeanna soláthair uisce dá raibh an t-údarás áitiúil freagrach faoi 
Chomhaontú Seirbhíse, á roinnt ar 365 lá

60809

Toirt uisce gan tásc (m3) a chuaigh le fána ó 01/01/2014 go 31/12/2014  
faoi scéimeanna soláthair uisce dá raibh an t-údarás áitiúil freagrach faoi 
Chomhaontú Seirbhíse, á roinnt ar 365 lá

30404

W2: Céatadán d'uisce le hól atá ag comhlíonadh ceanglais reachtúla

DÍREACH ÓN EPA A FUARTHAS NA SONRAÍ SEO

Scéimeanna Poiblí 99.7

Scéimeanna Príobháideacha 100
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Bainistíocht Fuinnimh / Feasacht ar 
Fhuinneamh

Léargas ar an Úsáid Fuinnimh
Is iad seo a leanas na príomhúsáideoirí fuinnimh i gComhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: Soilsiúchán Poiblí, 
Flít dlr, Foirgnimh Chorparáideacha dlr (lena n-áirítear Halla 
an Chontae, Cearnóg an Chuain, Ionad Oibríochtaí Bhaile Uí 
Ógáin, na Leabharlanna, Foirgnimh Pobail, etc.) agus Seirbhísí 
Fóillíochta dlr.

Na Gníomhartha a Rinneadh sa bhliain 2014:
Sa bhliain 2014, chuaigh Dún Laoghaire-Ráth an Dúin i mbun 
raon tionscnamh, nó glacadh páirt i raon tionscnamh, chun 
feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, agus na nithe seo 
a leanas san áireamh sna tionscnaimh sin:

Ginearálta:
• Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, ghlac Uisce Éireann cúram 

chuige féin i ndáil le gach stáisiún uisce/caidéil de chuid DLR.

• Leanadh den oiliúint faoi Fheasacht ar Fhuinneamh i measc 
na foirne.

• D’fhreastail pearsanra teicniúil de chuid na foirne fuinnimh 
ar chúrsa bainistíochta fuinnimh ISO 50001 agus ar raon 
cúrsaí inbhuanaitheachta.

• Leanadh de Chur I Láthair Fuinnimh a eagrú do chumainn 
chónaitheoirí agus le linn cainteanna réamhthionóntachta.

• Leanadh ar aghaidh le Tionscnaimh – Clár na Scoileanna 
Glasa

• Leanadh ar aghaidh le tionscnaimh Taistil Inbhuanaithe.

• Rinneadh iarratas ar dheontas chuig Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI) faoin scéim dar teideal 
‘Pobail Fuinnimh Níos Fearr’ agus faoin scéim dar teideal 
‘Deontas don Chlár Ceantar-Bhunaithe agus d’éirigh leis an 
dá iarratas.

Foirgnimh Chorparáideacha:
• Halla an Chontae – rinneadh uasghrádú soilsiúcháin LED ar 

an soilsiúchán a bhí ann, feistíodh cúl-chomhlaí de choirí 
(garbhshábháil bhliantúil 592,028kWh de shábháil phríomha 
fuinnimh).

• Fuarthas Deimhnithe Fuinnimh Taispeántais (DEC) do Halla 
an Chontae agus do Chearnóg an Chuain agus d’Oifigí 
Cathartha Dhún Droma agus cuireadh ar taispeáint iad.

Páirceanna agus Reiligí:
• Teach Mharlaí - rinneadh siorradh-dhíonadh ar na 

saisfhuinneoga ar fad a bhí ann (sábháil bhliantúil 12,500kWh 
de shábháil phríomha fuinnimh)

• Teach Pháirc Uí Mhóráin – cuireadh isteach taiscthéitheoirí 
nua lena ngabhann córas GFCH maille le rialuithe, rinneadh 
siorradh-dhíonadh ar na saisfhuinneoga ar fad a bhí ann, 
inslíodh an t-áiléar (sábháil bhliantúil 42,500kWh de shábháil 
phríomha fuinnimh).

Foirgnimh Phobail:
• Ionad Óige & Pobail Chois Cairn – Cuireadh isteach 

taiscthéitheoirí nua lena ngabhann téamh lárnach gás-
adhainte maille le rialuithe.

Halla Baile Dheilginse Athfheistithe
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• Tionscadal Ionad Pobail an Bhaile Bhric – Rinneadh 
uasghrádú go córas téimh lárnaigh gás-adhainte atá 
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de, agus rialuithe ag gabháil 
leis.

• Seomraí Pobail Bhaile Uí Lachtnáin – Rinneadh uasghrádú go 
córas téimh lárnaigh gás-adhainte, agus rialuithe ag gabháil 
leis.

• Seomraí Pobail Theach Naithí – Rinneadh uasghrádú go córas 
téimh lárnaigh gás-adhainte, agus rialuithe ag gabháil leis.

• Halla Pobail Ghleann Cuilinn – feistíodh insliú dín. 
(Garbhshábháil bhliantúil 19,500kWh de shábháil phríomha 
fuinnimh).

• Fuarthas Deimhnithe Fuinnimh Taispeántais (DEC) d’Ionaid 
Phobail Lambscross agus Bhaile an Chnoic agus cuireadh ar 
taispeáint iad.

• Rinneadh iniúchadh fuinnimh ar Ionad Pobail Sheangánaí ag 
deireadh na bliana 2014.

Leabharlanna:
• Rinneadh an LexIcon, an t-ionad nua lárleabharlainne agus 

cultúir, a chríochnú agus a oscailt sa bhliain 2014. Rinneadh 
an fhoireann cheannoifige a aistriú ó Chearnóg an Chuain 
agus ó Leabharlann Dhún Laoghaire chuig an Leabharlann 
Chontae nua i nDún Laoghaire.

• Rinneadh méadú Leabharlann Ghráinseach an Déin a 
chríochnú i mí Iúil 2013, fuarthas Deimhniú Fuinnimh 
Taispeántais (DEC) ina leith agus cuireadh ar taispeáint é - 
samhradh 2014.

• Rinneadh Leabharlann athfheistithe na Carraige Duibhe a 
athoscailt i Meitheamh 2014.

Tithíocht:
Tithe Aonair – Lean an Rannóg Tithíochta ar aghaidh le clár 
uasghrádaithe tithe (1,058 n-aonad) ar mhaithe leis an áititheoir 
trí na ballaí agus an t-áiléar a insliú agus trí aerúchán balla 
agus dín a sholáthar chun BER feabhsaithe agus caighdeáin 
fuinnimh níos airde a bhaint amach, rud as a leanann sábháil 
fheabhsaithe fuinnimh. De bhreis air sin, fuair 4 aonad aon leapa 
insliú ballaí seachtracha agus áiléir, mar aon le haerúchán balla 
agus dín.

Cuireadh tús le hathfheistiú agus le méadú Theach Bhaile an 
Róistigh, is é sin, Céim 2 de na hoibreacha, agus, mar thoradh air 
sin, déanfar 34 aonad cóiríochta a bheidh éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh de a sholáthar do dhaoine scothaosta sa bhliain 2016 
mar chuid de scéim phíolótach Europhit.

Soilsiúchán Poiblí:
Lean an Rannán Soilsiúcháin Phoiblí de bheith ag feabhsú an 
tsoilsiúcháin sráide i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin trí úsáid a 
bhaint as clár uasghrádaithe réamhbheartaithe chun uasghrádú 
a dhéanamh ar níos mó ná 1,180 lóchrann chuig leibhéal 
soilsiúcháin atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de, agus é mar 
aidhm aige sin soilse nua a chur in ionad soilse níos sine nach 
bhfuil chomh héifeachtúil ná chomh héifeachtach céanna. De 
bhreis air sin, rinneadh uasghrádú soilsiúcháin LED ar Ascaill 
an Gharráin Chnó, ar Bhealach an Gharráin Chnó, ar Bhóthar 
Ghort an Bhreithimh agus ar Chéide Bhaile Uí Lachtnáin 
(garbhshábháil bhliantúil 679,918kWh de shábháil phríomha 
fuinnimh).

TF:
Lean an Chomhairle de threalamh a chomhlíonann caighdeán 
Energy Star a cheannach nuair atá seantrealamh á ionadú, rud 
as a leanann garbhshábháil 4.85mWh.

Meicniúil / Uisce:
• Ghlac Uisce Éireann cúram chuige féin ar an 1 Eanáir 2014 i 

ndáil le Stáisiúin Uisce/Caidéalaithe dlr.

• Bhí 2 uasghrádú ar Thaiscumar Bhaile Uí Ógáin agus ar 
Stáisiún Caidéil na Cé Thiar, chun uasghrádú fuinnimh a 
dhéanamh ar chaidéil a bhí ann cheana féin, san áireamh i 
scéim uasghrádaithe fuinnimh 2014 an SEAI maidir le Pobail 
Fuinnimh Níos Fearr, a raibh DLR i gceannas air (sábháil 
bhliantúil 1.364gWh de shábháil phríomha fuinnimh).

• Iosta Oibríochtaí Bhaile Uí Ógáin – rinneadh iniúchadh 
fuinnimh.

Seirbhísí Fóillíochta dlr:
Thuairiscigh Cuideachta Sheirbhísí Fóillíochta dlr go ndearnadh 
an méid seo a leanas:

Rinneadh iniúchtaí fuinnimh ar Fhoirgnimh Sheirbhísí 
Fóillíochta dlr i mBaile na Manach, i mBaile Uí Lachtnain agus i 
Sruthán na Cluana.

Rinneadh nithe a sainaithníodh de bharr na n-iniúchtaí sin 
a chur san áireamh, thar ceann Sheirbhísí Fóillíochta dlr, in 
iarratas i ndáil le Pobail Fuinnimh Níos Fearr an SEAI 2014, ar 
iarratas é a raibh DLR i gceannas air. I measc na n-oibreacha 
fuinnimh, áiríodh insliú ar na comhlaí ar fad agus ar na 
píopaí ar fad i seomraí gléasra, suiteáil braiteoirí chun rialú 
a dhéanamh ar ghaothráin AHU le go bhfeidhmeoidh siad i 
gcás leibhéil áirithe bogthaise & CO2 a bheith ann, coimisiúnú 
braiteoirí a shuiteáiltear i nduchtanna, idir bhraiteoirí srutha 
aeir agus bhraiteoirí CO2, agus athchoimisiúnú cylon BMS. 
Suiteáladh méadair sna trí ionad ar fad chun Tomhailt CHP a 
cheapadh agus chun aschur ó ghléasra a cheapadh, agus iad 
ceangailte lena chéile ar mhaithe le cianfhaireachán ar na nithe 
sin. Cuireadh trealamh nua in ionad ríomhairí BMS in Ionaid 
Fóillíochta Shruthán na Cluana agus Bhaile na Manach (sábháil 
bhliantúil 763,500kWh de shábháil phríomha fuinnimh).

Fuarthas Deimhnithe Fuinnimh Taispeántais (DEC) do na trí 
Ionad Fóillíochta ar fad agus cuireadh ar taispeáint iad.

Bainistíocht Fuinnimh/Feasacht ar 
Fhuinneamh – Gníomhartha atá 
beartaithe do 2015:
Sa bhliain 2015, tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin tuilleadh feabhais a chur ar ár 
bhfeidhmíocht fuinnimh trí dhul i mbun na dtionscnamh seo a 
leanas:

Ginearálta:
• Leanadh ar aghaidh le Tionscnaimh – Clár na Scoileanna 

Glasa Éifeachtúlacht fuinnimh a chur san áireamh sa chlár 
réamhthionóntachta.

• Leanadh ar aghaidh le tionscnaimh Taistil Inbhuanaithe.

• Tá sé beartaithe ag SEAI iarratas a dhéanamh chuig SEAI ar 
dheontais éifeachtúlachta fuinnimh faoin scéim maidir le 
Pobail Fuinnimh Níos Fearr (BEC) 2015.
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• Iniúchtaí fuinnimh leanúnacha ar fhoirgnimh de chuid na 
Comhairle.

• Leanúint de bheith ag uasdátú an liosta Foirgneamh 
Corparáideach chun an limistéar ina bhfuil an foirgneamh 
a thaispeáint. Tiomantas i leith leanúint de Dheimhnithe 
Fuinnimh Taispeántais (DEC) a chomhordú agus a fháil. 
Athbhreithniú a dhéanamh ar thomhailt fuinnimh sna 
foirgnimh is sine.

• D’fhéadfadh sé go mbeidh tairiscint ann maidir le bainistiú 
saoráidí i gcás foirgneamh corparáideach.

• Clár éifeachtúlachta fuinnimh a fhorbairt i gcomhair 
comhairliúcháin phoiblí.

Foirgnimh Chorparáideacha:
• Déanfar iniúchadh fuinnimh ar Halla an Chontae agus 

déanfar beart maidir le liosta na dtionscadal a bhféadfadh 
sábháil fuinnimh leanúint astu.

• Athnuachan DEC i samhradh 2015 i gcás Halla an Chontae, 
Chearnóg an Chuain agus Oifigí Cathartha Dhún Droma.

Páirceanna agus Reiligí:
• Fuinneoga siorradh-shéalaithe i gCaisleán agus Ionad 

Oidhreachta Dheilginse. (Sábháil ionchasach bhliantúil 
10,000kWh de shábháil phríomha fuinnimh).

Foirgnimh Phobail:
• Athbhreithniú ar iniúchadh fuinnimh Ionad Pobail 

Sheangánaí agus gníomhú i leith an liosta éifeachtúlachta 
fuinnimh.

• Athnuachan DEC i samhradh 2015 i gcás Ionaid Phobail 
Lambscross agus Bhaile an Chnoic.

Leabharlanna:
• LexIcon – An tIonad Nua Lárleabharlainne agus Cultúir 

a críochnaíodh sa bhliain 2014; tá Deimhniú Fuinnimh 
Taispeántais le lorg i bhFómhar na bliana 2015.

• Deimhniú Fuinnimh Taispeántais Leabharlann Ghráinseach 
an Déin a athnuachan i samhradh 2015.

• Athbhreithniú ar mhéadrú fuinnimh Leabharlann na Carraige 
Duibhe mar chuid de léamh tiarna talún.

Tithíocht:
• Leanfaidh an Rannóg Tithíochta ar aghaidh lena clár chun 

tithe a uasghrádú le go mbainfidh siad BER feabhsaithe 
caighdeáin fuinnimh níos airde amach ionas go spárálfar níos 
mó fuinnimh in aghaidh na bliana.

• Déanfar athfheistiú agus méadú Theach Bhaile an Róistigh, 
is é sin, Céim 2 de na hoibreacha, a chríochnú chun 34 aonad 
cóiríochta a bheidh éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a 
sholáthar do dhaoine scothaosta sa bhliain 2015 mar chuid 
de scéim phíolótach Europhit. (Sábháil bhliantúil réamh-
mheasta 838,852,500kWh de shábháil phríomha fuinnimh).

TF:
• Leanfaidh an Chomhairle de threalamh a chomhlíonann 

caighdeán Energy Star a cheannach nuair atá seantrealamh á 
ionadú, rud as a leanann garbhshábháil 4.85mWh.

Soilsiúchán Poiblí:
• Leanfaidh an Rannán Soilsiúcháin Phoiblí de bheith 

ag feabhsú an tsoilsiúcháin sráide i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin trí úsáid a bhaint as clár uasghrádaithe 
réamhbheartaithe agus an soilsiúchán is éifeachtúla ó 
thaobh fuinnimh de á shuiteáil in ionad soilsiúcháin níos 
sine nach bhfuil chomh héifeachtúil ná chomh héifeachtach 
céanna.

Eastát Chnoc na Raithní – ceannaithe ag an gComhairle sa bhliain 2014
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• Leanfar den chlár uasghrádaithe LED agus beidh Bóthar Dhún 
Droma, Bóthar Theach Naithí, Bóthar Bhaile an Teampaill 
Uachtarach agus Bóthar Braemor san áireamh ann, chomh 
maith le tionscadail atá le comhaontú fós.

Meicniúil / Uisce:
• Athbhreithniú ar iniúchadh fuinnimh Iosta Oibríochtaí Bhaile 

Uí Ógáin agus gníomhú i leith an liosta éifeachtúlachta 
fuinnimh.

Seirbhísí Fóillíochta dlr:
Tá tuairisc tugtha ag Cuideachta Sheirbhísí Fóillíochta dlr maidir 
leis an méid seo a leanas:

• Athnuachan an Deimhnithe Fuinnimh Taispeántais (DEC) sna 
trí Ionad Fóillíochta ar fad, i samhradh 2015.

• Athbhreithniú ar an gClár Sócmhainní agus ar Chothabháil 
Réamhbheartaithe, agus éifeachtúlachtaí fuinnimh san 
aireamh.
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