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1.1 RÁITEAS AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Ár dtionchar a thógáil
Níl aon amhras ach gur chuir an éigeandáil sláinte poiblí 
dúshláin mhóra bhreise roimh gach duine a bhfuil baint 
acu le tithe a sheachadadh. Bhí rochtain theoranta ar 
láithreáin agus frámaí ama pleanála níos faide ina 
gconstaicí don Ghníomhaireacht sa bhliain atá faoi 
athbhreithniú, agus caithfear srianta an tslabhra soláthair 
a shárú agus muid ag dul ar aghaidh, agus muid ag cur 
tús le céim tógála ár gclár seachadta.

Cé go bhfuil éifeachtaí na paindéime ar an timthriall 
seachadta tithíochta fós le himirt go hiomlán, níl aon 
cheist ach gur méadaíodh éiginnteacht agus luaineacht. 
D’athdhearbhaigh an paindéim an gá atá le hidirghabháil 
Stáit i soláthar tithíochta a bhféadfadh éifeacht 
chobhsaithe a bheith aige ar an margadh, beag beann 
ar an timthriall eacnamaíoch. Tá an LDA, lena shainordú 
chun tailte Stáit a oscailt chun tithe nua inacmhainne 
a sheachadadh, i riocht uathúil chun cabhrú le haon 
luaineacht ionchasach sa todhchaí a mhaolú agus píblíne 
inbhuanaithe níos fadtéarmaí a sholáthar maidir le 
seachadadh talún agus tithe inacmhainne in Éirinn, 
trí garbh agus mín.

D’ainneoin na ndúshlán follasach, tá dul chun cinn 
suntasach déanta againn i rith na bliana faoi 
athbhreithniú. Táimid tar éis

l	 D’fhás ár n-ardán foirne do 37 gairmí ardcháilíochta;

l	 Dúbailt líon na dtithe atá á gcur ar aghaidh againn 
go dtí os cionn 6,000;

l	 Díobh seo, phleanáil a thaisceadh nó a bhaint amach 
do níos mó ná 1,000 teach, agus 2,500 eile le leanúint 
faoi dheireadh 2021;

l	 Chuir an Ghníomhaireacht tús le tógáil ar a céad 
fhorbairt mhór de 600 teach inacmhainne agus 
sóisialta, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ;

l	 Rinne ár gcaidrimh luachmhara le húdaráis áitiúla 
a dhoimhniú trí roinnt comhpháirtíochtaí nua a 
dhéanamh.

Déanaimid tuilleadh mionléirithe ar chuid de na héachtaí 
seo agus ar fhorbairtí tábhachtacha eile thíos.

D’éirigh leis an 
nGníomhaireacht 
Forbartha Talún (LDA) 
bliain dhúshlánach a 
stiúradh. Táimid tar éis fás 
ceithre huaire a dhéanamh ar 
ár mbonn foirne, beagnach 
dúbailt a dhéanamh ar ár 
bpunann tionscadail agus 
líon suntasach ceadanna 
pleanála a thaisceadh nó 
a bhaint amach, a chuir an 
Ghníomhaireacht ar tí tús a 
chur le mórchlár seachadta 
tithe inacmhainne agus 
sóisialta.
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An tArdán a Thógáil
Tá scálú ár n-ardán oibríochta ríthábhachtach do chumas 
na Gníomhaireachta talamh a athrú go tithe. Tá ardán 
foirne á oibriú againn anois ag druidim le 50 duine, 
ar earcaíodh a bhformhór tríd an tréimhse paindéime, 
agus tá an saineolas inmheánach riachtanach ag an 
nGníomhaireacht anois san innealtóireacht, forbairt, 
dearadh inbhuanaithe, pleanáil, bainistíocht tionscadail, 
riarachán poiblí, soláthar, dlí, eacnamaíocht agus 
airgeadas.

Tá an Ghníomhaireacht, a bhfuil sainchúram náisiúnta 
uirthi, tiomanta d’oifigí a oscailt lasmuigh de Bhaile Átha 
Cliath, ag tosú le Corcaigh agus Luimneach a ligfidh 
níos mó solúbthachta dár bhfoireann agus a mhéadóidh 
gníomhaíochtaí gnó an LDA in áiteanna nach Baile Átha 
Cliath iad freisin.

Scálú ar ár bPunann Tionscadail
Tá sé riachtanach go gcinnteoidh soláthar leanúnach 
suíomhanna tionscadail don LDA a phíblíne de thithe nua 
a thógáil. Go ginearálta, maidir le talamh a choinnítear 
go sonrach le haghaidh seachadadh tithíochta, is leis 
na húdaráis áitiúla nó an Ghníomhaireacht Tithíochta é. 
Sin é an fáth gur dhírigh muid ar chomhoibrithe leis na 
comhpháirtithe seo, agus muid ag obair go dícheallach 
freisin ar thalamh breise a scaoileadh sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma ó chomhlachtaí Stáit eile.

Bhí an-áthas orainn comhpháirtíochtaí breise a fhógairt 
le húdaráis áitiúla i rith na bliana, lena n-áirítear an 
mórthionscadal athghiniúna athfhorbraíochta ag Dugaí 
Chorcaí le Comhairle Cathrach Chorcaí, agus tionscadal 
Gairdíní Naomh Teresa le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath.

Táimid ag obair anois ar thionscadail ar féidir leo breis 
agus 6,000 teach a sheachadadh sa ghearrthéarma agus 
sa mheántéarma, beagnach dhá oiread an ama seo 
anuraidh. Táimid dírithe ar ár bpunann tionscadail a fhás 
go leanúnach agus táimid ag díriú ar phunann iomlán 
suíomhanna faoi dheireadh na bliana ar féidir leo 10,000 
teach a sheachadadh.

Talamh Stáit a Chlaochlú go Tithe Nua
Tá tionscadail réidh le sluasaid ríthábhachtach do chumas 
an Stáit infheistíocht a dhéanamh i dtithíocht inacmhainne 
agus sóisialta a thógáil go díreach agus is féidir a thógáil 
amach sa ghearrthéarma. Bhí foireann an LDA dírithe ar 
thionscadail tiomána a bheith réidh le sluasaid a fhorbairt 
chomh luath agus is féidir. Mar thoradh air sin, tá cead 
pleanála curtha isteach nó bainte amach againn do níos 
mó ná 1,000 teach agus leanfaidh 2,500 eile gan mhoill.

D’éirigh leis an nGníomhaireacht cloch mhíle eile a bhaint 
amach sa mhéid go bhfuilimid ar tí tairiscintí a dhéanamh 
do chonraitheoirí 600 teach inacmhainne agus sóisialta 
a thógáil ag Seangánach Co. Baile Átha Cliath i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin. Tá súil againn an tionscadal seo a bhriseadh 
gan mhoill, an tionscadal tógála tithe inacmhainne agus 
sóisialta is mó in Éirinn.

Reachtaíocht a Chur Chun Cinn
Go luath i 2021 chuireamar fáilte roimh fhoilsiú an Bhille 
um Ghníomhaireacht Forbartha Talún 2021. Deimhneoidh 
a achtachán sainordú na Gníomhaireachta agus 
soláthróidh sé na hacmhainní agus an neamhspleáchas 
dúinn chun ár misean a chomhlíonadh.

Cuimsíonn an Bille, nuair a achtaíodh é, ár dtiomantas 
i leith oibriú le húdaráis áitiúla, ag éileamh ar an LDA 
seirbhísí a sholáthar dóibh chun cabhrú lena mbainc 
talún a sheachadadh mar thithe nua.

Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí agus Pobail
Is mian leis an LDA cáil a thógáil ar a bheith furasta 
teagmháil a dhéanamh leis agus trédhearcach ina 
ghníomhaíochtaí. Uaireanta beidh imní ar phobail áitiúla 
agus ar gheallsealbhóirí eile mar gheall ar nádúr ár róil. 
Cé go bhfuil sainordú soiléir againn scéimeanna móra, 
dlúth agus inbhuanaithe tithíochta a sholáthar, éistimid 
go cúramach leis na saincheisteanna a ardaíonn na pobail 
áitiúla agus déanaimid iarracht iad a mhaolú a oiread 
agus is féidir agus ár sainordú á chomhlíonadh againn 
freisin.

Cé go ndearnadh an teagmháil seo níos deacra le bliain 
anuas, rinneamar comhairliúcháin phoiblí fíorúla fairsing 
agus seimineáir ghréasáin faisnéise dár bhforbairtí a 
chabhraigh le heolas, éisteacht ó agus oibriú leis an 
bpobal áitiúil.
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Tionól Straitéiseach Talún
Tá défhócas ag an LDA: Tionscadail tithíochta a bhfuil 
géarghá leo a sheachadadh sa ghearrthéarma agus 
sa mheántéarma, agus chun an fhís agus an cur chun 
feidhme a spreagadh chun ceantair mhórscála 
bunathraithe inár bpríomhchathracha a athghiniúint. 
Beidh ról ríthábhachtach ag an obair seo i múnlú na háite 
ina mbeidh na milliún duine breise a mheastar a bheidh 
ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann sna 20 bliain amach 
romhainn ina gcónaí, ag obair agus ag súgradh. Ar 
mhaithe lenár stíleanna maireachtála agus ár n-aeráide, 
caithfidh sé seo a bheith níos mó agus níos mó laistigh 
de lorg tógtha ár gcathracha.

Tá an Ghníomhaireacht ag obair faoi láthair ar cheithre 
réimse bunathraithe den sórt sin: Téann Dugthailte 
Chorcaí, Luimneach Cholbaird, Bóthar Sandy na Gaillimhe 
agus an Mol Digiteach i Saoirsí Bhaile Átha Cliath. Le 
chéile, seachadfaidh na réimsí seo c. 15,000 teach nuair 
a thagann siad i gcrích agus tá sé beartaithe ag an LDA 
tacú lena rún le fíor-ghealltanais chaipitil i mbonneagar 
cumasaithe criticiúil chun go n-éireoidh go maith leis 
na ceantair.

Caithfimid díriú ar níos mó réimsí den sórt sin, agus dá 
bhrí sin chuireamar tús le tionscadal ar a dtugaimid ár 
Straitéisí Cathrach, a dhéanfaidh anailís ar cheantair 
ardchumais ach tearcfheidhmíochta inár gcathracha, 
a ndíreoidh muid orthu sna blianta amach romhainn. 
Cuireadh an cleachtadh seo i gcrích den chuid is mó i rith 
na bliana do na cathracha réigiúnacha, agus cuirfimid tús 
lenár n-athbhreithniú ar Bhaile Átha Cliath gan mhoill.

Ag féachaint chun cinn
Is príomhbhliain í 2021 don LDA. Léiríonn sé idirthréimhse 
ón nGníomhaireacht nua-thionscanta go heagraíocht níos 
aibí atá anois ag taispeáint fianaise infheicthe ar a 
hacmhainn. Le linn 2021, déanfaimid:

l	 An bhfuil pleananna curtha isteach nó ceadaithe do 
c. 3,500 teach, faoi réir na straitéise pleanála deiridh;

l	 Máistirphlean a fhoilsiú do Stáisiún Cholbaird 
i Luimneach, ár gcéad limistéar straitéiseach 
claochlaitheach cathrach;

l	 Nuair atá sé sábháilte déanamh amhlaidh, oscail 
oifigí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath – i gCorcaigh 
agus i Luimneach;

l	 Ár bpunann tionscadail a fhás go tailte atá in ann 
10,000 teach a sheachadadh;

l	 Leanúint ar aghaidh ag cur suíomhanna atá ann 
cheana chun tithe nua a bhfuil géarghá leo a 
sholáthar;

l	 Bunachar sonraí talún an Stáit a thabhairt chun críche 
agus tús a chur le hobair ar thuarascáil don Rialtas ag 
tabhairt mionsonraí ar acmhainneacht bhanc talún an 
Stáit tithe nua a sheachadadh;

l	 Féach an Ghníomhaireacht a bunaíodh ar bhonn 
reachtúil le hachtú an Bhille um Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár ngeallsealbhóirí 
uile, lena n-áirítear an Rialtas, ranna Rialtais (go háirithe 
an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta), 
gníomhaireachtaí Stáit agus údaráis áitiúla. Táimid buíoch 
freisin as tacaíocht agus díograis an Aire Darragh O’Brien 
TD. Thar ceann bhord agus bhainistíocht an LDA, táimid 
buíoch as do ranníocaíocht luachmhar agus do 
rannpháirtíocht imbhuailte ó bunaíodh an 
Ghníomhaireacht. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil le foireann an LDA, a d’fheidhmigh 
go hiontach i bhfianaise cúinsí dúshlánacha.

1.1 RÁITEAS AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH (AR LEAN)

John Coleman 
Príomhfheidhmeannach
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1.2 BAILL AN BHOIRD

Timothy Bouchier-Hayes

Michelle Norris

Michael Stone 

Clare Costello

John O’ Connor

Frank Curran 

Caroline Timmons

Conn Murray

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

John Coleman

Príomhoifigeach

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

Baill an Bhoird

John Moran

Cathaoirleach
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ÁR GCUID LUACHANNA SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA

Rannpháirtíocht 
agus Comhoibriú
Leis an iliomad geallsealbhóirí atá 
againn, lena n-áirítear an rialtas, 
údaráis áitiúla, comhlachtaí stáit 
agus comhlachtaí tithíochta 
inacmhainne agus sóisialta

Trédhearcacht
Inár n-oibríochtaí agus cuntasacht 
dár ngeallsealbhóirí agus don 
phobal mar chaomhnóirí acmhainní 
cáiníocóirí agus sainordú criticiúil 
talún agus forbartha

Nuáil
Trí smaointe nua a spreagadh 
agus bealaí níos inbhuanaithe 
agus níos inacmhainne chun 
tithe a sheachadadh

Ag gníomhú ar mhaithe 
le leas na sochaí
A aithint gurb é ár bpríomhchuspóir 
a chinntiú go n-úsáidtear talamh 
poiblí chun leasa an phobail agus go 
gcomhlíontar riachtanais tithíochta 
gach cuid den daonra

Inbhuanaitheacht
Ag croílár gach a ndéanaimid, le 
fócas láidir ar an athrú aeráide a 
chomhrac ach soláthar inbhuanaithe 
talún agus tithíochta a chinntiú freisin

Ionad oibre uilechuimsitheach 
agus éagsúil a sholáthar do 
chách
Timpeallacht oibre dearfach a 
chruthú a chuireann ar chumas ár 
gcomhghleacaithe go léir luach a 
bheith orthu agus iad a spreagadh 
chun oibre chun a gcumas a bhaint 
amach

1 
Talamh Stáit 

a ghníomhachtú 
agus a fhorbairt

2 
Soláthar talún 
straitéiseach a 
chur le chéile

3 
Torthaí a bhaint 

amach trí 
chomhoibriú

4 
Soláthar tithíochta 

inacmhainne 
agus sóisialta a 

chumasú

5 
Tacú le soláthar 

leanúnach 
agus seasmhach 

tithíochta

1.3 LUACHANNA & SPRIOCANNA LDA
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1.4 CÉ MUID & CAD A DHÉANAIMID

Is comhlacht stát-urraithe í an Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún, a cruthaíodh i Meán Fómhair 
2018, chun talamh atá faoi rialú an Stáit a 
chomhordú le haghaidh na n-úsáidí is fearr is féidir 
– go príomha chun tithe inacmhainne agus sóisialta 
a sholáthar, agus freisin chun athghiniúint na 
bpríomhréimsí bunathraithe inár bpríomh ionaid 
uirbeacha a spreagadh. 

Tá sé mar aidhm againn:

l	 Oibriú le comhlachtaí Stáit agus údaráis áitiúla chun 
úsáid éifeachtach a bhaint as tailte Stáit ag soláthar 
soláthar inbhuanaithe talún le haghaidh tithíochta

l	 Talamh a ghníomhachtú ar bhealach straitéiseach 
chun soláthar tithe agus forbairt ghaolmhar a 
mhéadú

l	 Soláthar tithe tionachta measctha nua in Éirinn a 
mhéadú, mar chíos costais agus tithe ceannaigh 
inacmhainne

l	 Infheistiú i dtaighde agus i nuálaíocht chun bealaí 
nua agus níos fearr a aithint chun tithe nua a 
sheachadadh

Tá tacar tréithe ag an nGníomhaireacht a chuireann ar 
leith í chun a sainordú a chomhlíonadh: 1) Caipitliú ar 
mhórscála 2) sainordú chun rochtain a fháil ar thalamh 
Stáit; agus 3) ardán foirne oilte agus taithí.

Maoiniú: Tá an rialtas tiomanta do chaipitliú cothromais 
an LDA de suas le €1.25 billiún, ar féidir leis an Oireachtas 
a leathnú amach anseo. Mar sin féin, is féidir leis an 
nGníomhaireacht cineálacha eile maoinithe a chruinniú 
chun a cuid gníomhaíochtaí a mhaoiniú, mar shampla trí 
iasachtaí a fháil.

Talamh: Tríd ár sainordú rochtain a fháil ar thailte Stáit, 
is féidir linn soláthar comhsheasmhach seasmhach den 
amhábhar criticiúil seo a chinntiú dár ngníomhaíochtaí.

Ardán: Tá foireann thiomnaithe de ghairmithe maoine, 
dlí, airgeadais agus eile ag an nGníomhaireacht chun 
a sainordú a bhaint amach.

Tugann Bille Gníomhaireacht Forbartha Talún 2021 
breac-chuntas ar roinnt príomhfheidhmeanna don 
Ghníomhaireacht agus léiríonn sé a sainordú sa todhchaí, 
faoi réir a dhaingnithe ag an Oireachtas. Is iad seo a 
leanas príomhghnéithe an Bhille:

1) Talamh: Tá infhaighteacht talún oiriúnach 
ríthábhachtach chun tithe inacmhainne a sholáthar 
agus d’fhás dlúth comhleanúnach ár gceantair 
uirbeacha san fhadtéarma. Tugann an Bille sainordú 
don LDA tuairisciú don Rialtas ar mhéid na dtailte 
poiblí agus moltaí a dhéanamh maidir le forbairt 
talún poiblí. Cuimsíonn an Bille foráil freisin go 
bhféadfaidh an LDA orduithe ceannaigh éigeantacha 
teoranta a úsáid in imthosca áirithe.

2) Forbairt Tithe: Foráiltear leis an mBille don LDA 
suíomhanna a mheas, máistirphleananna a ullmhú, 
iarratais phleanála a dhéanamh, forbairt inbhuanaithe 
a chur chun cinn, agus tacú le cur i bhfeidhm an 
Chreat Pleanála Náisiúnta.

3) Inacmhainneacht: Ceanglófar ar an LDA díriú ar 
thithe inacmhainne agus sóisialta a sholáthar mar 
choinníoll chun rochtain a fháil ar thalamh Stáit.

4) Comhoibriú: Féadfaidh an LDA socruithe a 
dhéanamh le húdaráis áitiúla agus le daoine eile 
chun tithe nua a sholáthar. Féadann sé feithiclí 
infheistíochta a chruthú chun tithe nua a sholáthar 
agus éilítear air seirbhísí a sholáthar d’údaráis áitiúla.

Ar an iomlán, is éard atá i gceist leis an LDA ná forbairt 
a chumasú chun tarlú nuair agus nuair ba cheart go 
mbeadh sí ag tarlú, le fócas ar sholáthar tithe nua 
inacmhainne a mhéadú. Déanaimid é seo ar dhá 
bhealach, tionscadail seachadta níos giorra agus 
tionscadail trasfhoirmithe cathrach níos fadtéarmaí. 
Tá na tionscadail ghearrthéarmacha, cosúil le Seangánach 
i gContae Bhaile Átha Cliath agus Ospidéal Naomh 
Caoimhín i gCorcaigh, níos lú le scála ama níos giorra le 
seachadadh, agus tógfaidh sé níos mó ama tionscadail 
mar Dhugthailte Chorcaí agus Luimneach Cholbaird 
a sheachadadh mar gheall ar a gcumas agus a scála.
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Ag Seangánach seachadfaidh an LDA 597 teach i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin, an chéad chomhpháirtíocht dá leithéid. 
Seachadfar níos mó ná 300 de na tithe mar thithe ar cíos 
ar chostas, a sheachadfar ar chíosanna inacmhainne agus 
beidh 91 aonad ar fáil mar thithe ceannaigh inacmhainne. 
Seo an fhorbairt tithíochta inacmhainne is mó in Éirinn 
faoi láthair. Tá an próiseas tairisceana chun conraitheoir 
tógála a fháil chun an scéim a sheachadadh ar siúl tráth 
scríofa.

Tá an LDA, i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, ag dul ar aghaidh le pleananna d’fhorbairt 
iar-láithreán Gairdíní Naomh Teresa a shíneann go dtí 
timpeall 5.87 heicteár. Tá an láithreán suite in aice le 
hOspidéal Ollscoile an Choim, Ascaill Dhún Uabhair, agus 
an SCR, agus tá sé thart ar 2km ó Lár Chathair Bhaile Átha 
Cliath. Tá sé mar aidhm ag an LDA thart ar 600 teach nua 
inacmhainne agus sóisialta a sheachadadh ar an láithreán. 
Tá an tionscadal ag céim an mheasúnaithe dearaidh 
tosaigh faoi láthair agus tá lóisteáil iarratais phleanála 
dírithe i R1 2022.

Síneann láithreán Bheairic Devoy go dtí thart ar 4.14ha. 
Tá sé suite siar ó dheas ó Lár Bhaile an Náis. Cuireadh 
iarratas pleanála um Fhorbairt Tithíochta Straitéiseach do 
221 teach agus naíolann faoi bhráid an Bhoird Phleanála 
in Aibreán 2021 agus táthar ag fanacht le cinneadh. 
Cuireadh an tionscadal seo chun cinn i gcomhar leis 
an nGníomhaireacht Tithíochta.

Tionscadal Dhún Uabhair Baile Átha Cliath 8

Seangánach Baile Átha Cliath 18

Beairic Uí Dhubhuí An Nás, Co. Chill Dara

2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)
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2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)

The Devoy Barracks site extends to approximately  
4.14ha. It is located to the southwest of Naas Town 
Centre. A Strategic Housing Development planning 
application for 221 homes and a creche was submitted  
to An Bord Pleanála in April 2021 and a decision is 
awaited. This project has been advanced in  
collaboration with the Housing Agency.

Ceathrú Cholbaird Luimneach

Baile an 
Haicéadaigh

Na Sceirí,  
Co. Baile Átha Cliath

Tá an láithreán suite 2.5km siar ó Lár Chathair Chorcaí ar 
shuíomh cnoic feiceálach ó dheas agus beidh 266 teach ann, 
in aice le Droichead Wellington trasna ó Óstán Kingsley agus 
Halla Contae Chorcaí. Cuimsíonn an suíomh feiceálach seo 
iar-Ospidéal Naomh Caoimhín, atá anois i ndroch-chaoi agus a 
rinne an LDA a athainmniú mar árasáin. Tugadh cead d’iarratas 
pleanála um Fhorbairt Tithíochta Straitéiseach in Aibreán 2021.

Cuimsíonn Ceathrú Stáisiún Cholbaird réimsí suntasacha de 
thailte Stáit ar le CIÉ agus FSS iad, chomh maith le tailte eile 
atá faoi úinéireacht phoiblí. Tháinig na heagraíochtaí Stáit 
seo le chéile chun tacú agus iniúchadh a dhéanamh ar 
acmhainneacht an cheantair ríthábhachtach seo sa todhchaí, 
agus chun machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí 
codanna tearcúsáidte de na tailte a athnuachan. Clúdaíonn 
an limistéar forbartha féideartha níos mó ná 50 heicteár agus 
tá príomh-mhol iompair phoiblí ann cheana féin chomh 
maith le raon úsáidí oideachais, sláinte, pobail agus áineasa.

Tá an láithreán 7.3 ha seo suite ar an taobh theas de 
bhaile na Sceirí. Tionóladh cruinniú réamhiarratais do 344 
teach agus naíolann leis an mBord Pleanála i mí na Nollag 
2020. Táthar ag súil go gcuirfear iarratas Straitéiseach um 
Fhorbairt Tithíochta faoi bhráid an Bhoird Phleanála i R3 
2021. Cuireadh an tionscadal seo chun cinn i gcomhar leis 
an nGníomhaireacht Tithíochta.

Ospidéal Naomh Caoimhín, Corcaigh Corcaigh
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Beairic Columb An Muileann gCearr, 
Co. na hIarmhí

Síneann an láithreán go dtí thart ar 11.3 ha agus tá sé uathúil 
sa mhéid is gur láithreán iomlán iata é, timpeallaithe ag ballaí 5 
mhéadar ar airde den chuid is mó a dhícheanglaíonn an láithreán 
ón tithíocht máguaird agus ón spás oscailte. Tá an suíomh suite 
c.800m ó thuaidh ó Shráidbhaile Dhún Droma. Tá Stad Luas na 
nGlasán (Líne Ghlas) thart ar 450 méadar thiar uaidh agus beidh 
c. 1,259 teach ann.

Tá roinnt foirgneamh ann cheana ar an láithreán lena n-áirítear 
an an Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar féin a tógadh i 1852.

Tugann na tailte deis uathúil chun an láithreán seo atá ag breathnú 
isteach a athrú go pobal uirbeach nua fáilteach le haitheantas 
sainiúil a bheidh comhtháite le pobal níos leithne Dhún Droma.

Tá an suíomh c. 9.8 ha agus folaíonn sé iar-Bheairic 
Columb, a dúnadh i Márta 2012. Tá tábhacht stairiúil 
suntasach ag an láithreán, agus tá Beairic Columb 
liostaithe ar Thaifead ar Dhéanmhais Chosanta. Tá an LDA 
ag comhoibriú faoi láthair le roinnt páirtithe leasmhara 
chun Plean Athghiniúna a fhorbairt don láithreán.

Dundrum Central Baile Átha Cliath 14

2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)

Fearann an 
Chaisleáin

Baile Brigín, 
Co. Bhaile Átha Cliath 

Cuimsíonn suíomh Fhearann an Chaisleáin thart ar 24.2 ha 
de láithreán úrnua, tailte droimneacha a bhaineann leas as 
radharcanna farraige. Tá iarratas straitéiseach um fhorbairt 
tithíochta á chur chun cinn faoi láthair le haghaidh 815 
teach atá beartaithe. Cuireadh an tionscadal seo chun 
cinn i gcomhar leis an nGníomhaireacht Tithíochta.
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Cuimsíonn láithreán Bhóthar an Ghainimh limistéar 8.63 ha 
agus tá sé suite ar imeall thuaidh Chathair na Gaillimhe, 
in aice le hEastát Tionscail Liosbán. Chomhaontaigh 
LDA agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe don LDA 
Máistirphlean/Creat Dearaidh agus plean seachadta 
gaolmhar a ullmhú don deis straitéiseach athfhorbartha 
athfhorbraíochta seo. Éascóidh an Máistirphlean soláthar 
athfhorbartha rathúil, inbhuanaithe, nuálaíoch agus dlúth 
atá rathúil ó thaobh na tráchtála de agus cruthóidh sé 
comharsanacht bheoga agus éagsúil nua a nascfaidh le 
Lár Chathair na Gaillimhe, Bóthar na Díge , Páirc Foraoise 
Thír Oileáin, Glasbhealach Chonamara agus líonra glas 
níos leithne. Tá sé beartaithe go seachadfaidh an LDA 
iarratas ar Chéim 1 faoi stiúir tithíochta inacmhainne ar 
chríochnú rathúil an Mháistirphlean. Ceapadh an 
Fhoireann Dearaidh don Mháistirphlean i R2 2021.

Bóthar an Ghainimh Gaillimh

2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)

Cuimsíonn Bóthar na Díge limistéar c.2 ha ó thuaidh 
ó Lár na Cathrach Gaillimh agus in aice le hIonad 
Siopadóireachta Rover Corrib agus na Gaillimhe / Páirc 
Miondíola Bhóthar Áth Cinn. Chomhaontaigh LDA agus 
Comhairle Cathrach na Gaillimhe don LDA iarratas 
pleanála a chur ar aghaidh d’athfhorbairt chéimnithe ar an 
láithreán chun scéim úsáide measctha a sholáthar a bhfuil 
an cumas aici tithe inacmhainne c.200-250 a sholáthar.

Bóthar na Díge Gaillimh
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2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)

Aithnítear An Pháirc Thiar – Gort na Silíni i bPlean 
Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2016-2022 mar 
phríomhlimistéar forbartha straitéisí agus athghiniúna 
atá in ann méid suntasach tithe nua agus deiseanna 
fostaíochta a sholáthar don cheantar. Tá an LDA, i 
gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 
ag cur tús le pleananna d’fhorbairt c. 13 heicteár de 
thailte in aice le stáisiún traenach An Pháirc Thiar agus 
Gort na Silíni a bhfuil an cumas ann c a sheachadadh. 900 
teach mar aon le háiseanna pobail tacaíochta agus úsáidí 
fiontraíochta agus tráchtála. Tá an tionscadal ag céim 
réamhphleanála agus táthar ag súil go gceapfar foireann 
deartha i R3 2021 chun máistirphlean agus iarratais 
phleanála a ullmhú d’fhorbairt chéimnithe na dtailte.

Tá an LDA ag obair leis an Roinn Cosanta agus Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann chun athfhorbairt Ospidéal Míleata 
Naomh Bricín agus na foirgnimh lasmuigh a ghabhann leis 
a thabhairt ar aghaidh. Tá staidéar cumais coimisiúnaithe ag 
an LDA chun na húsáidí is fearr don láithreán a iniúchadh 
lena n-áirítear cóiríocht inacmhainne chomh maith le 
spásanna agus áiseanna pobail. Samhlaítear go gcoinneofar 
an t-ospidéal míleata mar chuid d’aon athfhorbairt. Déanfar 
claochlú ar an gceantar seo in éineacht le forbairtí 
tadhlacha, ag soláthar cóiríochta inacmhainne a bhfuil 
géarghá leis i lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

Gort na Silíní Baile Átha Cliath 10

Ospidéal Naomh Bricín Baile Átha Cliath 7
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2.1 SCEIDEAL NA DTIONSCADAL AGUS AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO (AR LEAN)

Tá an LDA, i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, ag cur tús le pleananna chun láithreán 0.75 ha a 
fhorbairt ar choirnéal Bhóthar Oscair Mhic Thréinir agus 
Bóthar na Coille Móire sa Chúlóg. Tá an láithreán laistigh 
den Lárionad Ceantair Eochair ainmnithe (KDC) 2 – Ionad 
Siopadóireachta an Taobh Thuaidh, mar a shainaithnítear i 
bPlean Forbartha na Cathrach. Tá toilleadh c ar an suíomh. 
125 teach nua agus bheadh sé comhlántach leis an scéim 
tithíochta sóisialta atá á cur chun cinn ag Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath ó dheas ón láithreán. Tá an 
tionscadal ag céim réamhphleanála agus táthar ag súil go 
gceapfar foireann deartha i R3 2021 chun máistirphlean agus 
iarratais phleanála a ullmhú d’fhorbairt chéimnithe na dtailte.

Bóthar Chaisleán 
na Croma

Baile Átha Cliath 17

Tá an LDA ag obair i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Forbartha An Mhoil Digiteach, Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath agus Oifig na nOibreacha Poiblí chun 
máistirphlean a thabhairt ar aghaidh do dhá shuíomh ar 
fud champas DHDA agus tailte eile sna Saoirsí ag tabhairt 
an talamh forbartha iomlán go 3.7 ha. Ghlac an LDA an 
phríomhról maidir le máistirphleanáil na dtailte sa chéad 
chéim lárnach in athfhorbairt na bpríomhthailte Stáit seo 
i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath chun tithe nua 
inacmhainne tionachta measctha, cóiríocht d’fhiontar 
agus thráchtáil a sholáthar in éineacht le taitneamhacht, 
fóillíocht , spásanna cathartha, pobail agus oscailte a 
thuigfeadh buntáistí inláimhsithe, sóisialta, eacnamaíocha 
agus pobail a chomhtháthú sna Saoirsí. Is iad 
príomhaidhmeanna aon athfhorbartha ar na tailte seo sa 
deireadh forbairt inbhuanaithe cónaithe agus tráchtála 
a bhaint amach agus a chinntiú go gcoinnítear agus 
go gcuirfear an oidhreacht ailtireachta ar ais.

An Mol Digiteach Baile Átha Cliath 8
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10 
Eanáir 
2020

22 
Eanáir 
2020

29 
Eanáir 
2020

10 
Márta 
2020

23 
Aibreán 

2020

16 
Meitheamh 

2020

2.2 AMLÍNE NA BHFÓGRAÍ EOCHAIR 2020

Fógraíonn LDA agus 
Comhairle Cathrach 

na Gaillimhe pleananna 
do staidéar forbartha 

i lár na cathrach

Fógraíonn LDA agus a 
chomhpháirtithe pleananna 
athbhreithnithe dearaidh 
do Luimneach Cholbaird

Foilsíonn LDA dréacht-
athbhreithniú dearaidh 

do Ghaillimh agus 
do chomhairliúchán 

poiblí oscailte

“D’fhógair Gníomhaireacht 
Forbartha Talún agus 

Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe pleananna chun 
Institiúid Ríoga Ailtirí na 

hÉireann (RIAI) a fhostú chun 
athbhreithniú dearaidh a 

dhéanamh ar shuíomh 20 acra 
1km ón Fháiche Mhór”

“Fógraíonn an 
Ghníomhaireacht Forbartha 

Talún i gcomhar le 
comhpháirtithe i CIÉ, FSS agus 

Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh painéal 

saineolaithe athbhreithnithe 
dearaidh do Stáisiún Cholbaird”

“Fógraíonn an LDA i gcomhar 
le hInstitiúid Ríoga Ailtirí 

na hÉireann (RIAI) 
dréachtphleananna ardleibhéil 

do Bhóthar an Ghainimh, 
Gaillimh”

LDA agus Comhairle 
Contae Dhún Laoghaire-

Ráth an Dúin iarratas 
pleanála a thaisceadh 

do Sheangánach

Ceapann LDA foireann 
deartha don Phríomh-

Ospidéal Meabhair-Ghalar 
i nDún Droma

“Chuir Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire Ráth an Dúin 

i gcomhpháirtíocht leis an 
nGníomhaireacht Forbartha 
Talún (LDA) iarratas pleanála 
isteach inniu chun 597 teach 

nua a fhorbairt ag Shanganagh, 
Co Bhaile Átha Cliath.”

“Ceapann an LDA foireann 
deartha ina bhfuil raon 

saineolaithe Éireannacha agus 
idirnáisiúnta chun an fhorbairt 
a chur chun cinn de níos mó 

ná 1,200 teach”

Meabhrán Comhthuisceana 
a shíniú do Stáisiún 

Cholbaird, Luimneach

“Shínigh an Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún, CIÉ, FSS agus 

Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh Meabhrán 

Comhthuisceana chun 
máistirphlean a chruthú do 
50 heicteár de thalamh faoi 

úinéireacht an stáit ag Stáisiún 
Cholbaird i Luimneach“
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19 
Meitheamh  

2020

16 
Iúil 

2020

3 
Meán 

Fómhair 
2020

23 
Meán 

Fómhair 
2020

25 
Samhain  

2020

25 
Samhain 

2020

11 
Nollaig 
2020

Cuireann LDA iarratas 
comhairliúcháin 

réamhiarratais faoi bhráid 
an Bhoird Phleanála do 

Shuíomh Ospidéal Naomh 
Caoimhín i gCorcaigh

Cead Pleanála Deonaithe 
do Sheangánach

Fógraíonn LDA 
comhpháirtíocht le 
Comhairle Cathrach 

Chorcaí chun Dugthailte 
Chorcaí a fhorbairt

“Fógraíonn an 
Ghníomhaireacht Forbartha 

Talún réamhphleananna 
chun tithe a fhorbairt, naíolann 

agus ionad fiontar ag 
seanfhoirgneamh tréigthe 

Naomh Caoimhín”

“Chuir Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire Ráth an Dúin 

i gcomhpháirtíocht leis an 
nGníomhaireacht Forbartha 

Talún (LDA) iarratas 
pleanála isteach inniu 

chun 597 teach nua a fhorbairt 
ag Seangánach, Co Bhaile 

Átha Cliath.”

“Deimhníonn Comhairle 
Cathrach Chorcaí agus an 

Ghníomhaireacht Forbartha 
Talún gur bunaíodh Oifig 

Seachadta nua do Dhugthailte 
Chathair Chorcaí chun na mílte 

teach a fhorbairt sna blianta 
amach romhainn”

Fógraíonn LDA tús na 
rannpháirtíochta poiblí don 

Phríomh-Ospidéal 
Meabhair-Ghalar 

“Tosaíonn LDA trí fhaisnéis 
agus suirbhé a sheoladh chuig 
níos mó ná 5,000 teach laistigh 
de gha 1km ón bhforbairt ag 

lorg tuairimí cónaitheoirí”

Dréacht-athbhreithniú 
dearaidh agus an dara 
comhairliúchán poiblí 

seolta do Stáisiún 
Cholbaird

Vótálann Baill Tofa de 
Chomhairle Contae DLRD 

chun diúscairt talún a 
cheadú don LDA

“Seolann LDA dréacht-
athbhreithniú dearaidh le 

cúig fhís ar leith don láithreán 
agus iarr tuairimí an phobail 

ar na dearaí.”

“Formheasann Comhaltaí Tofa 
diúscairt chuid de na tailte 
ag Seangánach chuig an 

nGníomhaireacht Forbartha 
Talún, chun tithe nua 

a fhorbairt”

Nochtadh Pleananna chun 
266 teach a fhorbairt in 

Ospidéal Naomh Caoimhín 
i gCorcaigh

“Eisíonn LDA fógra poiblí 
chun 266 teach a fhorbairt 
thar sé heicteár ar thailte 

stairiúla”

2.2 AMLÍNE NA BHFÓGRAÍ EOCHAIR 2020
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2.3 PRÍOMHGHNÓTHACHTÁLACHA OIBRIÚCHÁIN 2020

Méadú ó Scálú
Tá an LDA tar éis bogadh níos faide ná a chéim tosaigh tosaigh agus tá sé ag aibiú in eagraíocht inscálaithe 
atá in ann forbairtí mórscála tithe nua a sheachadadh. In 2020, d’fhásamar ár bhfoireann agus ár scála chun 
muid féin a shuíomh chun tionchar suntasach a imirt ar mhaithe le margadh tithíochta na hÉireann.

Tá cuid den dul chun cinn atá déanta againn leagtha amach thíos:

Tá an LDA tar éis méid na dtionscadal forbartha atá 
á dtiomáint ag an nGníomhaireacht anois a dhúbailt. 
Chuireamar mórthionscadail Tionscadal Dhún Uabhair, 
an Mol Digiteach agus eile lenár bpunann, agus iad uile 
dírithe ar thithe inacmhainne a sholáthar

Ag Fás ár bPunann

D’ainneoin na ndúshlán a bhaineann le paindéim 
Covid, tá ár n-ardán foirne méadaithe go mór 
againn le níos mó ná 37 gairmí oilte chun ár 
gcuid gníomhaíochtaí a stiúradh

Ár bhFoireann a Scálú
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2.3 PRÍOMHGHNÓTHACHTÁLACHA OIBRIÚCHÁIN 2020 (AR LEAN)

Tá sainordú ag an nGníomhaireacht 
ar fud na tíre, agus tá cinneadh 
déanta aici bunáiteanna réigiúnacha 
nua a oscailt i gCorcaigh agus i 
Luimneach, agus tuilleadh le leanúint.

Tá dul chun cinn mór déanta i ngach tionscadal LDA. 
Rinneadh pleanáil a thaisceadh nó a bhaint amach do 
níos mó ná 1,000 teach, agus 2,500 eile le leanúint faoi 
dheireadh 2021. B’fhéidir gurb é an dá bhuaicphointe ná an 
tús beartaithe le tógáil 597 teach ag Seangánach gan mhoill 
agus scaoileadh máistirphleanphlean do 1,259 teach ag 
Dundrum Central, mar réamhchúrsóir ar iarratas pleanála.

Ár dTionscadail a Chur Chun Cinn

Fócas Réigiúnach
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Tagann freagrachtaí do phobail áitiúla a mbíonn tionchar 
orthu ar mhórthionscadail a thiomáint. Sin é an fáth go 
bhfuil foireann thiomnaithe idirchaidrimh pobail ag an LDA 
agus go ndearna sé trí mhórphróiseas comhairliúcháin 
phoiblí do thionscadail Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar 
Dhún Droma, Dún Uabhair agus Luimneach Cholbaird.

Tá an LDA i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla chun 
oifig seachadta tiomnaithe a bhunú do Dugthailte 
Chorcaí agus máistirphlean a scaoileadh do Cheathrú 
Luimnigh Cholbaird.

Ba í an phríomhfhoinse le dul chun cinn an LDA go dtí 
seo oibriú le comhlachtaí eile san earnáil phoiblí. D’oscail 
an Ghníomhaireacht comhoibrithe nua i rith na bliana le 
Comhairle Cathrach Chorcaí (Oifig Seachadta na 
nDugthailte), an Mol Digiteach (tionscnamh máistirphlean) 
agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Tionscadal Dhún 
Uabhair), chomh maith leis na comhoibrithe atá ann cheana le 
húdaráis áitiúla eile agus leis an nGníomhaireacht Tithíochta.

Tionól straitéiseach fadtéarmach talún 
a thiomáint

Dul i dTeagmháil le Pobail

Comhoibriú le comhpháirtithe 
eile san earnáil phoiblí

(CD) 1) John Moran, Gníomhaireacht Forbartha 
Talún 2) John Coleman, Príomhfheidhmeannach, 
Gníomhaireacht Forbartha Talún, 3) Lorcan O’Connor, 
Príomhfheidhmeannach, CIÉ, 4) An Comhairleoir 
Adam Tesky, Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh 5) Vincent Murray , Stiúrthóir Cúnta 
Forbartha Eacnamaíochta, Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh agus 6) Joe Hoare, Stiúrthóir 
Náisiúnta Cúnta, Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte.
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2.4 BUNACHAR SONRAÍ TAILTE STÁIT

Ceanglóidh an Bille LDA, nuair a achtaítear é, ar an 
LDA tuairisc a thabhairt don Rialtas ar na tailte Stáit 
ábhartha go léir mar aon leis an bhféidearthacht na 
tailte sin a fhorbairt. Éilíonn an mórchleachtadh seo, 
an chéad cheann dá chineál, tuiscint chuimsitheach 
shaibhir ar na tailte atá faoi rialú an Rialtais agus na 
gcomhlachtaí Stáit. Sin é an fáth go bhfuil Bunachar 
Sonraí Tailte Stáit cruthaithe againn.

Is mapa gréasáin idirghníomhach cuimsitheach é an 
Bunachar Sonraí a thaispeánann na tailte uile faoi 
úinéireacht an Stáit. Tacóidh sé seo leis an tuiscint níos 
fearr ar thailte atá faoi rialú an Stáit, ar a n-acmhainneacht 
forbartha a mheas, agus ar seo a thuairisciú don Rialtas. 
Taispeánann an léarscáil suíomhanna faoi úinéireacht 
agus neamhfhorbartha faoi úinéireacht an Stáit a 
thabharfaidh uirlis don LDA chun tailte atá oiriúnach 
d’fhorbairt tithíochta a aithint.

(thuas) Úsáid Foirgníochta agus Sócmhainní faoi 
úinéireacht an Stáit i gCorcaigh

(thuas) Amharc ón aer ar Fhoirgnimh Phobail agus 
Sócmhainní faoi úinéireacht an Stáit i Luimneach

(thuas) Forbhreathnú ar Úsáid Foirgníochta i nGaillimh

(thuas) Forbhreathnú ar Shócmhainní faoi úinéireacht an 
Stáit i mBaile Átha Cliath
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Mar thacaíocht don Chreat Pleanála Náisiúnta, 
don Phlean Forbartha Náisiúnta, don Phlean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus dá gcuspóirí 
agus a ngníomhartha straitéiseacha, chomh maith 
leis na riachtanais reachtacha atá le teacht ón 
Acht um Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt 
Ísealcharbóin leasaithe, tá an LDA dírithe ar 
ísealcharbóin, ceangailte a bhaint amach. pobail trí 
fhás dlúth uirbeach. Éascófar é seo trí thosaíocht 
a thabhairt d’fhorbairt suíomhanna le rochtain 
éasca ar chineálacha taistil inbhuanaithe agus 
gníomhacha agus ar bhonneagar iompair phoiblí 
atá ann cheana. Tá an LDA ag forbairt straitéis 
dearaidh agus seachadta inbhuanaithe a bhunóidh 
bealach soiléir chun pobail inbhuanaithe a réadú 
agus ar féidir í a chur i bhfeidhm ar fud an raon 
éagsúil suíomhanna, dálaí socheacnamaíocha agus 
fisiciúla a bhfuilimid gníomhach orthu. Ailíneofar 
an straitéis lenár bpróiseas forbartha chun príomh-
mhéadrachtaí agus céimeanna tuairiscithe a aithint 
chomh maith le príomhréimsí a aithint inar féidir 
tacú le nuálaíocht agus taighde.

Cuimseoidh straitéis dearaidh inbhuanaithe an LDA 
fócas ar imscrúdú agus céim luath a dhéanamh ar 
acmhainneacht gach láithreáin maidir le laghdú carbóin 
ionchorpraithe agus oibríochtúil chomh maith le 
bithéagsúlacht agus feabhsú éiceolaíoch. Cuirfidh 
imscrúduithe láithreáin luathchéime, lena n-áirítear 
suirbhéanna éiceolaíochta, bonn eolais faoi dhearadh 
spásanna taitneamhachta agus sainaithneoidh siad an 
fhéidearthacht bonneagar glas a ionchorprú i ndearadh 
an tírdhreacha chun rioscaí tuile a mhaolú agus brú ar 
chórais draenála áitiúla a laghdú. Cuirfidh na bearta seo 
luach taitneamhachta agus gnáthóg ar fáil freisin mar 
chuid dár n-iarrachtaí chun bithéagsúlacht agus luach 
éiceolaíoch ár suíomhanna agus na bpobal níos leithne 
a chomhtháthú linn.

2.5 INBHUANAITHEACHT

Tá bonneagar glas ar Bheairic Uí Dhubhuí, An 
Nás, Co. Chill Dara, mar shampla bith-luascáin, 
agus bearta feabhsúcháin bithéagsúlachta atá 
comhtháite i ndearadh an tírdhreacha.
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Beidh forbairtí LDA freagrúil dá gcomhthéacs i dtéarmaí 
cruth foirgnimh agus cúinsí carbóin saoil iomláine. Chomh 
maith le foirgnimh a fhorbairt le carbón ionchorpraithe 
laghdaithe féachfaimid le carbón gafa a ghiaráil i 
bhfoirgnimh agus i struchtúir oidhreachta atá ann cheana 
trí athúsáid oiriúnaitheach, nuair is iomchuí, seachas 
comhdhlúthú nó scartáil. Beidh athúsáid oiriúnaitheach 
agus uasghrádú fuinnimh na bhfoirgneamh atá ann 
cheana ar shuíomhanna LDA ina phríomhchuid den 
straitéis LDA níos fadtéarmaí chun próifíl charbóin ár 
bpunann a laghdú agus struchtúir agus áiteanna atá 
leabaithe i mothú pobail a chaomhnú, a athrú agus 
a fheabhsú. féiniúlacht.

Ní bheidh ach fíorbheagán fuinnimh de dhíth ar ár 
bhforbairtí, trína ndearadh agus a dtógáil, chun iad 
a théamh agus a aeráil agus soláthróidh siad tithe 
compordach, sláintiúla agus costéifeachtacha dár 
dtionóntaí agus dár bpobail thar na glúnta.

Bainfear na haidhmeanna seo amach trí roinnt beart lena 
n-áirítear straitéis laghdaithe éilimh fuinnimh faoi threoir 
dearaidh a dhíríonn ar bhearta feabhsaithe fabraice 
tógála a sháraíonn riachtanais reatha an NZEB. Éascóidh 
an t-éileamh laghdaithe ar fhuinneamh cion níos mó den 
fhuinneamh riachtanach inár bpobail a ghiniúint ag 
fuinneamh in-athnuaite ar an láthair. Áireofar orthu seo 
gréine PV agus úsáid caidéal teasa agus córais téimh 

2.5 INBHUANAITHEACHT (AR LEAN)

ceantair. Le leanúnachas idir ár bhfeidhm forbartha agus 
bainistíochta is féidir linn an straitéis fuinnimh a phleanáil 
dár suíomhanna ón tús agus foinsiú fuinnimh in-athnuaite 
a bhainistiú ar an láthair agus ón eangach thar shaolré ár 
bhforbairtí.

Mar thacaíocht lenár n-uaillmhianta maidir le forbairt 
inbhuanaithe, leanfaidh an LDA lenár gcomhoibriú agus 
lenár rannpháirtíocht le gníomhaireachtaí stáit eile agus 
le saineolaithe tionscail chun réitigh nuálacha láidre a 
fhorbairt ar an dúshlán tithíochta inacmhainne agus 
inbhuanaithe. Táimid i gcomhpháirtíocht faoi láthair le 
saineolaithe tionscail chun uirlis saor in aisce a fhorbairt, 
chun tacú leis an tionscal dearaidh agus tógála chun 
ríomh an charbóin ionchorpraithe a chomhtháthú sa 
phróiseas dearaidh ón gcéim is luaithe inar féidir leis 
an tionchar is mó a bheith aige. I dtreo dheireadh 2021 
beimid ag comhtháthú ríomh an charbóin ionchorpraithe 
i gcéimeanna dearaidh mionsonraithe ár dtionscadal 
chun tuiscint agus bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar 
impleachtaí carbóin saoil iomlán na bpobal a thógfaimid 
anois agus sa todhchaí. Beidh fócas ar leith ag an obair 
seo ar 2030 sprioc gníomhaíochta aeráide atá ailínithe 
le spriocanna agus uaillmhianta Náisiúnta agus AE atá 
le teacht chomh maith le dea-chleachtas an tionscail.

I gcomhar le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Rath Dúin, tá an LDA ag forbairt beagnach 500 
árasán ag Seangánach atá deartha de réir 
chaighdeán an Tí Éighníomhach. Ar chríochnú 
dó, beidh sé seo ar cheann de na forbairtí is 
mó ar domhan atá deartha de réir chaighdeán 
an Tí Éighníomhach.

I measc mholtaí LDA d’fhorbairt láithreán 
Iar-Ospidéal Naomh Caoimhín i gCorcaigh 
tá athúsáid oiriúnaitheach agus uasghrádú 
fuinnimh ar roinnt struchtúr cosanta lena 
n-áirítear príomhfhoirgneamh an ospidéil 
mar árasáin agus an séipéal mar ionad fiontar.
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Go bunúsach oibríonn an LDA ar dhá chineál 
tionscadail: Tionscadail forbartha gearrthéarmacha 
agus meántéarmacha, agus réimsí bunathraithe 
fadtéarmacha ar mhórscála. B’fhéidir gurb é an 
fhorbairt is fearr ar an dá chineál tionscadail seo ná 
forbairt Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar Dhún 
Droma agus limistéar straitéiseach Ceathrú 
Cholbaird Luimnigh.

Luimneach – Ceathrú Stáisiún Cholbaird
Tá an LDA, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe, Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus na príomhúinéirí 
talún CIÉ agus FSS, ag obair le chéile chun Creat Spásúil 
a scaoileadh don réimse seo a bhfuil tábhacht 
straitéiseach leis.

Tá an obair seo críochnaithe go ginearálta agus scaoilfear 
saor í in éineacht leis an Dréachtphlean Forbartha. 
Tabharfaidh an Creat treoir agus tacaíocht do dhíghlasáil 
agus comhordú acmhainneacht chlaochlaithe cheantar 
Colbert. Is í an aidhm ná deiseanna a shainaithint chun 
forbairt an cheantair a bharrfheabhsú go fadtéarmach 
agus roinnt príomhmhianta a bunaíodh sa phróiseas 
Athbhreithnithe Dearaidh níos luaithe a bhaint amach, 
agus tacú le cuspóirí beartais Chomhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh a chur i bhfeidhm.

Obair Chúlra go dtí seo

 
DEIREADH FÓMHAIR 2019 

Pleananna fógartha

I mí Dheireadh Fómhair 2019, d’fhógair an LDA, i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh, CIÉ agus FSS pleananna chun tosú ag scrúdú 
na féidearthachta d’fhorbairt láithreán c.65-heicteár atá 
suite i lár Chathair Luimnigh agus timpeall ar phríomh-
mhol iompair Stáisiún Cholbaird. 

EANÁIR 2020  
Meabhrán Comhthuisceana (MoU) Sínithe

Ba é an chéad chéim sa phróiseas seo Meabhrán 
Comhthuisceana a shíniú a tharla i Luimneach i mí Eanáir 
2020. Ag an gcéim seo, deimhníodh go raibh foireann 
athbhreithnithe dearaidh le ceapadh agus go mbeadh 
David Browne, Stiúrthóir Ailtirí RKD agus iar-Uachtarán 
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) ina Cathaoirleach 
air. Bhí sé mar aidhm ag an Athbhreithniú Dearaidh 
smaointeoireacht ailtireachta ardleibhéil a chur i 
bhfeidhm ar an láithreán chun a chumas a scrúdú. 

MÁRTA 2020  
Fógraíodh an Fhoireann Athbhreithnithe Dearaidh

I Márta 2020 ceapadh foireann de chúig ailtire 
neamhspleácha ó chúig chleachtas ailtireachta chun an 
próiseas athbhreithnithe dearaidh a dhéanamh. I measc 
na gcúig ailtirí bhí Grafton Architects, Seán O’Laoire ó 
Ailtireacht MOLA, Anne Kiernan, Piotr Mach agus Merritt 
Bucholz. Bhí an RIAI i gceannas agus ag comhordú an 
phróisis athbhreithnithe dearaidh. Tionóladh babhta 
comhairliúcháin phoiblí ag an bpointe seo inar tugadh 
cuireadh do bhaill an phobail aighneachtaí a dhéanamh 
ar a bhfíseanna do cheantar Cholbaird. Fuarthas 83 
aighneacht san iomlán.

2.6 CÁS-STAIDÉIR – STÁISIÚN CHOLBAIRD AGUS PRÍOMH-OSPIDÉAL MEABHAIR-GHALAR DHÚN DROMA
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MEÁN FÓMHAIR 2020 
Dréacht-Doiciméad Athbhreithnithe Dearaidh Foilsithe

I mí Mheán Fómhair 2020, chuir an RIAI, i gcomhar leis 
an LDA agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, 
an dréachtcháipéis athbhreithnithe dearaidh i láthair 
comhairleoirí limistéar cathrach Chathair Luimnigh. 
Tionóladh comhairliúchán poiblí inar tugadh cuireadh 
do bhaill an phobail aighneachtaí a dhéanamh agus 
tionóladh seimineár gréasáin trínar féidir le páirtithe 
leasmhara smaoineamh na gcúig ailtirí a chloisteáil. 
Fuarthas 12 aighneacht san iomlán ar an Dréacht-
Athbhreithniú ar Dhearadh.

 
DEIREADH FÓMHAIR 2020 

Obair Leanúnach

Ar chúl an Athbhreithnithe Dearaidh, tá Foireann Dearaidh 
ceaptha againn chun tacú le poitéinseal Cheathrú Stáisiún 
Cholbaird a scópáil tuilleadh agus chun Dréachtchreat 
Spásúlachta a fhorbairt don Cheathrú nua. Féachfaidh an 
Creat seo leis an bhfís agus an poitéinseal chun codanna 
suntasacha de Cheathrú Stáisiún Cholbaird a oscailt agus 
comharsanacht bheoga ilchineálach agus geata nua chun 
na cathrach a chruthú. Soláthraíonn Ceathrú Stáisiún 
Cholbaird deis fíor uathúil chun comharsanacht uirbeach 
nua, claochlaitheach, beoga agus inbhuanaithe a fhorbairt, 
i gcroílár na cathrach. I measc roinnt príomhthéamaí atá á 
n-iniúchadh againn agus a bhfuil sé mar aidhm ag an 
Dréachtchreat iad a thaispeáint, tá:

l	 Tithíocht Inbhuanaithe – tithe nua ardchaighdeáin, 
ísealcharbóin agus tíosach ar fhuinneamh, lena 
n-áirítear tithíocht inacmhainne le meascán tionachta 
do na glúine go léir.

l	 Nascacht agus Iompar – treisiú le húsáidí tráchtála 
agus meascán i dtimpeallachtaí an Stáisiúin, chun mol 
beoga a chruthú agus líonra uathúil atá dírithe ar siúl 
agus rothaíocht a fhorbairt le bealaí ag fíodóireacht trí 
ráithe nua na cathrach, ag nascadh comharsanachtaí, 
sean agus nua.

l	 Fostaíocht, Tráchtáil agus Oideachas – tá an 
fhéidearthacht ann limistéar a chruthú a thacaíonn 
le maireachtáil inbhuanaithe agus obair i gcroílár na 
Cathrach, áit a bhféadfaí na mílte post nua a lonnú 
sa todhchaí lena n-áirítear oifigí ar ardchaighdeán, 
bórú/nuálaíocht moil agus spás taighde mar aon 
le háiseanna nua miondíola, bia agus dí.

l	 Pobal agus Cultúr – Ag tógáil ar oidhreacht agus 
cultúr saibhir Luimnigh, sainaithneoidh an Creat 
deiseanna chun an limistéar lárnach seo a fheabhsú 
agus a chomhtháthú agus nascfaidh agus feabhsóidh 
sé le raon áiseanna nua pobail, cultúrtha agus áineasa.

l	 Sláinte agus Folláine – déan soláthar do Champas 
Sláinte comhtháite nua ar shuíomh Naomh Seosamh, 
agus an cumas ann meascán fostaíochta, taighde 
agus tithe nua lena n-áirítear acmhainneacht do 
thithe lárnacha oibrithe agus do chóiríocht do 
dhaoine scothaosta a thacaíonn le haois.

l	 Spóirt agus Áineas – déan soláthar do mheascán 
d’áiseanna spóirt nua, clóis súgartha, páirceanna 
agus cosáin chun forbairt pobail ghníomhaigh a 
chur chun cinn.

l	 Spás Glas agus Bithéagsúlacht – Bithéagsúlacht 
a chaomhnú agus a fheabhsú trí scamhóg ghlas 
a chruthú don chathair le rochtain éasca ar spás 
oscailte ar ardchaighdeán.

Na chéad chéimeanna eile

Go dtí seo bhíomar i dteagmháil le raon leathan 
geallsealbhóirí agus leanfaimid orainn ag déanamh 
amhlaidh sna míonna amach romhainn agus muid ag obair i 
dtreo an fhís do limistéar Stáisiún Cholbaird a thabhairt chun 
críche. Tá sé beartaithe go bhfoilseoimid an dréachtchreat 
Spásúil le haghaidh comhairliúcháin, a luaithe a bheidh 
Dréachtchomhairliúchán Phlean Forbartha Cathrach agus 
Contae Luimnigh críochnaithe, is dóichí go mbeidh sé 
níos déanaí an samhradh seo nó go luath san fhómhar.

2.6 CÁS-STAIDÉIR – STÁISIÚN CHOLBAIRD AGUS PRÍOMH-OSPIDÉAL MEABHAIR-GHALAR DHÚN DROMA 
(AR LEAN)
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Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar Dhún Droma
Tá suíomh Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar Dhún Droma 
thart ar 11.3 ha agus tá rochtain air amach ó Bhóthar Dhún 
Droma. Mar gheall ar úsáid reatha an láithreáin mar 
shaoráid sláinte meabhrach ina bhfuil othair fóiréinseacha, 
tá na tailte faoi cheangal ag balla imlíne 5 méadar. Tá an 
láithreán thart ar 1km ó thuaidh ó Lár Bhaile Dhún Droma 
agus is furasta teacht air ó Chathair Bhaile Átha Cliath 
laistigh de limistéar cónaithe den chuid is mó a bhfuil 
seirbhísí iompair phoiblí ar ardchaighdeán ag freastal air, 
lena n-áirítear seirbhísí bus agus Luas sa chomharsanacht, 
ag tabhairt deis straitéiseach chun an suíomh i bpobal 
uirbeach nua fáilteach le haitheantas sainiúil a bheidh 
comhtháite le pobal níos leithne Dhún Droma. Tá sé 
beartaithe níos mó ná 34% den láithreán a sholáthar le 
haghaidh spás oscailte, agus is é an aidhm an suíomh agus 
an tírdhreach a fhorbairt agus a bharrfheabhsú chun forbairt 
inbhuanaithe dhlúth ardchaighdeáin a bhaint amach.

Is éard a bheidh san athfhorbairt atá beartaithe tithe 
nua-thógtha ar thailte an Phríomh-Ospidéil Meabhair-
Ghalar agus príomhfhoirgnimh oidhreachta a athchur. 
Seo go háirithe na foirgnimh atá sainiúil ina gcarachtar 
agus ina n-oidhreacht agus ag iniúchadh conas is féidir 
iad a athúsáid go tairbhiúil.

2.6 CÁS-STAIDÉIR – STÁISIÚN CHOLBAIRD AGUS PRÍOMH-OSPIDÉAL MEABHAIR-GHALAR DHÚN DROMA 
(AR LEAN)
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Faoi shainchúram an LDA fás suntasach tithíochta a 
sholáthar, is í fís an LDA suíomh an Phríomh-Ospidéil 
Meabhair-Ghalar a athrú go sampla ceannródaíoch de 
mhaireachtáil inbhuanaithe a sheachadann timpeall 1,259 
teach nua i meascán tionachtaí ina bhfuil daoine de gach 
aois in ann maireachtáil, agus sócmhainní stairiúla an 
láithreáin á gcoinneáil agus á gceiliúradh; ceann scríbe 
den scoth le haghaidh fóillíochta a sholáthar le spásanna 
poiblí sainiúla agus le taitneamhachtaí pobail tacaíochta. 
Ina theannta sin, tá an LDA dírithe ar fhás dlúth a bhaint 
amach a chuireann aistriú módúil i dtreo soghluaisteacht 
shláintiúil, ghníomhach agus inbhuanaithe chun cinn.

Ó ceapadh foireann dearaidh ildisciplíneach in Aibreán 
2020, tá an LDA ag obair chun máistirphlean cuimsitheach 
a ullmhú a threoróidh athfhorbairt na dtailte seo. Tá sé 
mar aidhm ag cur chuige dearaidh an LDA a bheith 
uilechuimsitheach agus freagrúil don chomhthéacs áitiúil 
uathúil agus don phríomhdheis a thugann an láithreán do 
phobal uirbeach ar leith i nDún Droma. Beidh nascacht 
agus comhtháthú pobail ina dtorthaí tábhachtacha don 
chomharsanacht nua.

I gcomhthreo le díospóireachtaí réamhphleanála le 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath Dúin, tá an LDA 
ag dul i dteagmháil agus ag dul i gcomhairle go fairsing 
leis an bpobal áitiúil agus leis na páirtithe leasmhara 
ábhartha go léir de réir mar a chuaigh an tionscadal chun 
cinn trí na céimeanna éagsúla de bhailiú faisnéise tosaigh, 
réamh-indéantacht, roghnóireacht agus céimeanna 
luathchoincheapa agus atá ag teacht chun cinn anois i 
dtreo dhréacht an mháistirphlean.

Tá an rannpháirtíocht agus an comhairliúchán poiblí ag 
croílár chur chuige an LDA chun a chinntiú go bhféadtar 
tuairimí an phobail agus príomhpháirtithe leasmhara a 
chloisteáil agus a mheas agus muid ag dul ar aghaidh 
ón gcéim is luaithe den phróiseas dearaidh don láithreán 
suntasach seo. Creidimid go neartófar an tionscadal trí 
eispéireas agus tuairimí an phobail áitiúil a lorg. Táimid 
ag cur deiseanna ar fáil ag príomhchéimeanna de réir ár 
bPlean Rannpháirtíochta Pobail agus Páirtithe Leasmhara 
chun gach tuairim a lorg agus muid ag dul chun cinn na 
ndearaí don scéim sainchomhartha seo.

Céim 01 
Réamhchumarsáid 
Cuir an tionscadal in iúl go forleathan 
– a aidhmeanna agus cuspóirí, conas a 
chuirfidh an próiseas rannpháirtíochta 
an tionscadal ar an eolas, conas is féidir 
le daoine a bheith páirteach ann, 
modhanna teagmhála, srl.

Céim 02 
Bailiú Faisnéise Pobail 
Suirbhéanna a úsáid, éisteacht agus 
bailiú chun foghlaim faoi láidreachtaí, 
riachtanais, dúshláin agus deiseanna 
áitiúla. Forbraíodh tuarascáil mapála 
pobail tionscadail.

Céim 03 
Coincheap ENGAGE 
Sraith imeachtaí, ceardlann agus 
comhráite ina ndéanfar smaointe, 
tuairimí, sceitsí agus coincheapa luatha 
a iniúchadh. Tá caidreamh leanúnach 
ann le príomhpháirtithe leasmhara.

Céim 04 
Máistirphlean ENGAGE 
Imeachtaí chun máistirphlean atá ag 
teacht chun cinn a chur i láthair do 
Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar 
Dhún Droma, agus chun aiseolas a fháil 
ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí

Céim 05 
Próiseas Iarratas Pleanála 
Tar éis iarratas a thaisceadh, is féidir le 
páirtithe leasmhara aighneachtaí nó 
barúlacha a dhéanamh chuig an údarás 
cinnteoireachta. Tabharfar fógra poiblí go 
poiblí, beidh siad ar fáil ar líne agus chun 
breathnú orthu ag láithreacha sonraithe 
chun tacú le hinrochtaineacht do chách.

R4 
2020

R1 
2021

R2 
2021

R3 
2021

Meán 
Fómhair  

2020
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Cé gur thug COVID-19 dúshlán mór faoin bhféidearthacht 
imeachtaí comhairliúcháin fhisiciúla a reáchtáil, bhí 
imeachtaí, cruinnithe agus glaonna fíorúla á reáchtáil 
againn. Táimid buíoch as agus táimid an-spreagtha leis 
an rannpháirtíocht agus an spéis sa tionscadal go dtí seo. 
Tá an rannpháirtíocht ar siúl ag príomhchéimeanna ó 
Mheán Fómhair 2020 leis na haidhmeanna a chur in iúl 
agus éisteacht agus bailiú faisnéise ón bpobal agus ó 
phríomhpháirtithe leasmhara ar shaincheisteanna agus 
ar dheiseanna.

Táimid ag druidim anois le Céim 4 den phróiseas 
Rannpháirtíochta agus tá an dréachtphleanphlean 
foilsithe againn agus leanfaimid orainn ag óstáil seimineár 
gréasáin agus cruinnithe geallsealbhóirí chun gach cumann 
Cónaithe, grúpaí áitiúla agus ionadaithe tofa a áireamh.

Faoi láthair is ionann na tailte ag Príomh-Ospidéal 
Meabhair-Ghalar Dhún Droma agus úsáid 
neamhéifeachtach agus tearcúsáidte ar thailte seirbhísithe 
laistigh de limistéar a bhaineann leas as inrochtaineacht 
iompair phoiblí den scoth. Dhéanfadh forbairt faoi stiúir 
cónaithe ar dhlús níos airde ag na tailte seo comhdhlúthú 
breise ar an timpeallacht uirbeach laistigh de shuíomh 
cónaithe seanbhunaithe ionas go mbeadh sé níos 
inbhuanaithe agus gníomhaíocht bhreise a ghiniúint agus 
mais chriticiúil a chruthú i gceantar chun tacú le háiseanna 
agus taitneamhachtaí atá ann cheana agus atá beartaithe.

Tá áis an Príomh-Ospidéil Meabhair-Ghalar fós á áitiú 
agus ag feidhmiú go hiomlán ag FSS. In ainneoin na 
ndúshlán a tháinig astu (go príomha le rochtain theoranta) 
– atá níos measa ag na bearta a thug an Rialtas isteach 
chun leathadh Covid-19 a rialú chun an anailís riachtanach 
ar an láthair agus suirbhéanna riachtanacha a dhéanamh 
chun an tionscadal a chur chun cinn, choinníomar ár clár 
gan ach an mhoill is lú.

Aithnímid an deis ollmhór a éiríonn as athfhorbairt 
shuíomh an Príomh-Ospidéil Meabhair-Ghalar maidir le 
seachadadh chandamach suntasach de thithe cónaithe 
ardchaighdeáin agus úsáidí eile a chuirfidh le cruthú 
pobail inbhuanaithe.

Táthar ag súil go ndéanfar iarratais phleanála agus 
máistirphlean deiridh d’athfhorbairt na dtailte a 
thaisceadh i Ráithe 3 2021.

Seomra comhairliúcháin fíorúil le beagnach

2,000 cuairt
(Eanáir/Feabhra 2021)

Comhfhreagras ríomhphoist 
agus rannpháirtíocht

250
(Eanáir/Feabhra 2021)

Cruinnithe le grúpaí pobail

15

Daoine ag freastal ar dhá 
sheimineár gréasáin

200

AIDHMEANNA PHRÍOMH-OSPIDÉIL 
MEABHAIR-GHALAR DHÚN DROMA  
AGUS CUR CHUIGE COMHAIRLIÚCHÁIN

(Foinse: ebulletin Phríomh-Ospidéil Meabhair-Ghalar 
Dhún Droma)
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Bainistíocht Riosca
Tá bainistíocht éifeachtach riosca riachtanach don 
Ghníomhaireacht a tosaíochtaí straitéiseacha a bhaint 
amach agus a misean a bhaint amach san fhadtéarma. 
Is ar Bhord na Gníomhaireachta atá an fhreagracht 
deiridh as bainistíocht riosca, agus tugtar aghaidh 
air seo trí Bheartas agus Chreat Bainistíochta Riosca 
na Gníomhaireachta a chur i bhfeidhm. Tugann an creat 
seo cur chuige pleanáilte, córasach agus disciplínithe 
maidir le riosca a aithint, a mheas, a mhaolú agus a 
thuairisciú ar fud na Gníomhaireachta Forbartha Talún.

An Coiste Iniúchta & Riosca
Tá an Coiste Iniúchta & Riosca, ag tuairisciú don Bhord, 
freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
an Bheartais agus an Chreata um Bainistíocht Riosca. 
Déanann an Coiste faireachán ar chloí leis na socruithe 
láidre rialachais riosca laistigh den chreat, ag cinntiú 
go ndéantar rioscaí a shainaithint, a mheas, a bhainistiú 
agus a thuairisciú go cuí. Tá maoirseacht ag an gCoiste 
freisin ar an bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh, ag déanamh 
monatóireachta ar éifeachtacht ról an Iniúchta 
Inmheánaigh i gcomhthéacs bhonneagar bainistíochta 
riosca foriomlán na Gníomhaireachta.

Beartas & Creat Bainistíochta Riosca
Bunaíodh an Beartas agus an Creat Bainistíochta Riosca 
ag baint úsáide as an tsamhail chosanta trí líne a 
chuimsíonn struchtúr eagraíochtúil bainistíochta riosca 
foirmiúil a cheadaíonn cuntasacht agus úinéireacht 
shoiléir ar rioscaí aonair ar fud na Gníomhaireachta.

Is í an chéad líne chosanta ranna aonair na 
Gníomhaireachta a bhfuil príomhfhreagracht ar a 
mbainisteoirí riosca a aithint agus a thomhas ar bhonn 
leanúnach agus na rialuithe maolaitheacha is iomchuí a 
chinneadh de réir polasaithe, nósanna imeachta agus 
rialuithe inmheánacha eile a tugadh isteach ar fud na 
Gníomhaireachta.

Cuimsíonn an dara líne chosanta oifigigh Riosca agus 
Comhlíonta na Gníomhaireachta, a ghníomhaíonn i gcáil 
chomhairleach agus mhaoirseachta, a sholáthraíonn treoir 
agus dúshlán maidir le próiseas measúnaithe riosca na 
bainistíochta sinsearaí agus neart agus oiriúnacht na 
rialuithe maolaitheacha a shainaithnítear.

Is í an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh an tríú líne 
chosanta agus is aonad dearbhaithe oibiachtúil agus 
comhairliúcháin í atá deartha chun luach a chur leis trí 
mheasúnú agus tuairisciú neamhspleách a dhéanamh 
ar éifeachtacht phróisis bhainistíochta riosca, rialaithe 
inmheánaigh agus rialachais na Gníomhaireachta.

Is príomh-aschur den phróiseas bainistíochta riosca é Clár 
Riosca na Gníomhaireachta, a chuimsíonn ionchuir ó na 
cláir riosca rannáin aonair, a shainíonn agus a shonraíonn 
go soiléir rioscaí na Gníomhaireachta agus rialuithe 
maolaitheacha thar sé chatagóir mar atá leagtha amach 
thíos.

3.1 BAINISTÍOCHT RIOSCA

Straitéiseach

Airgeadais

Clú

Torthaí

Dlí, Rialáil & Comhlíonadh

Comhshaol agus Sláinte & Sábháilteacht
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Rialachas

Comhaontú Seachadta Feidhmíochta agus 
Comhaontú Maoirseachta

Tar éis a bhunaithe, cuireadh Meabhrán Comhthuisceana 
(MOU) i bhfeidhm idir an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta (an Roinn) agus an LDA. Leagtar amach 
sa doiciméad na príomhcheanglais rialachais, lena 
n-áirítear na téarmaí ar a gcuirfeadh an Roinn seirbhísí 
ar fáil don LDA.

Chun creat rialachais an LDA a neartú tuilleadh, 
reáchtáiltear cruinnithe idirchaidrimh rialta idir 
bainistíocht shinsearach na Roinne agus an LDA chun 
monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí feidhmíochta agus 
rialachais chomh maith le fóram a sholáthar le haghaidh 
plé rialta ar ábhair a mbíonn tionchar acu ar 
fheidhmeanna reachtúla an dá eagraíocht.

Comhall

Polasaithe agus Nósanna Imeachta

Ó bunaíodh an LDA i Meán Fómhair 2018, tá sraith 
beartas agus nósanna imeachta curtha i bhfeidhm againn 
a sholáthraíonn bunús tábhachtach d’fheidhmiú na 
heagraíochta ó lá go lá.

Cód Iompair agus Coimhlint Leasa

Ghlac an LDA nósanna imeachta an Achta um Eitic 
san Oifig Phoiblí 1995 agus an tAcht um Chaighdeáin in 
Oifigí Poiblí 2001 ar bhonn riaracháin. Ina theannta sin, 
d’fhorbair an LDA Cód Iompair chun coinbhleachtaí leasa 
d’fhoireann LDA agus do bhaill an bhoird a bhainistiú. 
Faoin gCód, cláraíonn gach ball foirne agus ball boird 
den LDA a leasanna trí dhearbhú bliantúil.

Sláinte agus sábháilteacht
Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag 
an Obair 2005 agus na Rialacháin um Shábháilteacht, 
Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta) 2007. 
Chloígh an LDA le beartais agus nósanna imeachta sláinte 
agus sábháilteachta agus chuir sé oiliúint chuí ar fáil don 
fhoireann.

Saoirse Faisnéise (FOI) agus Rochtain ar 
Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)
Is comhlacht poiblí é an LDA chun críocha an Achta 
um Shaoráil Faisnéise 2014. De bhreis ar fhorálacha na 
reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise, féadfar faisnéis faoin 
gcomhshaol a lorg ón LDA de bhun na Rialachán um 
Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol 2007-2018.

Tháinig an LDA faoi fhorálacha an Achta um Shaoráil 
Faisnéise 2014 (an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014), 
an 13 Márta 2019. Fuair an LDA 5 iarratas um Shaoráil 
Faisnéise in 2020 agus deonaíodh 3 cinn díobh agus 
diúltaíodh do dhá cheann acu. Tháinig Scéim Foilsithe 
an LDA i bhfeidhm i 2021 agus tá sí ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin an LDA. Ní bhfuarthas aon iarratais in 2020 faoi 
na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol 
(AIE).

Tá oiliúint faighte ag gach ball foirne san LDA i dtéarmaí 
oibleagáidí an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Fuair 
baill foirne oiliúint iomlán freisin sna rialacháin Rochtana 
ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (AIE). Tá an LDA tiomanta 
d’athbhreithniú agus do mheasúnú leanúnach ar 
riachtanais oiliúna sna réimsí seo.

Tugtar sonraí faoi ghníomhaíocht in 2020 thíos agus is 
féidir iad a fháil freisin ar shuíomh Gréasáin an LDA.

Cosaint Sonraí agus an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí
Tá an LDA tiomanta do chearta agus do phríobháideacht 
daoine aonair a chosaint de réir an Rialacháin Ghinearálta 
um Chosaint Sonraí (GDPR), a tháinig i bhfeidhm i 
mBealtaine 2018, agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí 
1988, 2003 agus 2018. Cuireadh beartais um Chosaint 
Sonraí agus Príobháideacht Sonraí i bhfeidhm san 
eagraíocht agus seachadadh oiliúint GDPR don fhoireann. 
In 2020, ní bhfuair an LDA aon iarratais ar shonraí pearsanta 
agus ní raibh aon sáruithe ar shonraí pearsanta ann.

3.2 TRÉDHEARCACHT
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An Ghaeilge
In Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 leagtar amach 
dualgais chomhlachtaí poiblí maidir le seirbhísí a 
sholáthar i nGaeilge agus cearta an phobail leas a bhaint 
as na seirbhísí sin. D’fhonn cloí leis na dualgais a leagtar 
amach san Acht, tá aistritheoirí seachtracha ar conradh 
ag an LDA lena chinntiú go ndéantar aon doiciméadacht 
ábhartha chomh maith leis an bhfaisnéis statach ar 
shuíomh Gréasáin an LDA a aistriú agus a fhoilsiú 
go tráthúil. Tá a lógó, stáiseanóireacht agus sínithe 
ríomhphoist curtha ar fáil ag an LDA i bhformáid 
dhátheangach agus cinntíonn sé go bhfoilsítear 
foilseacháin ábhartha mar an Tuarascáil Bhliantúil seo 
go dátheangach. Tá bunachar sonraí curtha le chéile ag 
an LDA freisin maidir le hinniúlacht na mball foirne sa 
Ghaeilge chun riachtanais cumarsáide a chomhlíonadh.

Comhlíonann an LDA a fhreagrachtaí reachtúla den 
Acht i ndáil le seirbhísí a sholáthar tríd an nGaeilge.

Ráiteas Géilliúlachta
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (2016). Tá nósanna imeachta curtha i 
bhfeidhm aige chun comhlíonadh an Chóid a chinntiú 
agus is féidir a dhearbhú go bhfuil sé comhlíontach.

Cosaint Sonraí agus GDPR
Tá an LDA tiomanta d’oibleagáidí an LDA a chomhlíonadh 
faoi na Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) 
agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Is rialtóir cláraithe 
sonraí agus próiseálaí sonraí í an eagraíocht faoi na 
hAchtanna um Chosaint Sonraí. Feidhmíonn sé de réir 
Beartais fhoirmiúil um Chosaint Sonraí. Tar éis an GDPR 
a fhorfheidhmiú i mBealtaine 2018, lean an LDA de 
thosaíocht a thabhairt do chosaint sonraí pearsanta. Tá an 
turas chun comhlíonta bunaithe ar riosca agus tosaíocht 
a mheas. Agus é sin á dhéanamh, tá sraith beartas agus 
nósanna imeachta forbartha agus curtha i bhfeidhm ag 
an LDA ar fud na n-aonad gnó go léir a chomhlánaíonn 
an GDPR. Rudaí lárnacha eile atá i bhfeidhm ná ráitis 
phríobháideachta na heagraíochta atá ar fáil ar www.lda.ie 
a thugann tuiscint d’úsáideoirí seirbhíse ar an gcaoi a 
n-úsáideann agus a chosnaíonn an LDA sonraí. Tá fardal 
i bhfeidhm ag an LDA a thugann mionsonraí ar shaolré 
sonraí pearsanta (taifead na próiseála). Tá oiliúint agus 
cumarsáid ríthábhachtach chun a chinntiú go gcloítear 
leis an gcultúr agus na cleachtais cheart laistigh den 
eagraíocht. Leanann an LDA ag athbhreithniú agus ag 
feabhsú a chleachtais maidir leis na sonraí pearsanta 
a phróiseálann sé a dhaingniú.

3.2 TRÉDHEARCACHT (AR LEAN)

174

33

13

Cumarsáid le Páirtithe Leasmhara

 Ceisteanna Ginearálta

 Ceisteanna Parlaiminteacha

 Oireachtas
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Tá forbairt shuntasach tagtha ar 2020 i Struchtúr 
Eagrúcháin an LDA. Sa tréimhse Márta 2020 – 
Nollaig 2020, d’fhostaigh an Ghníomhaireacht 
os cionn 33 duine ar fud na hEagraíochta. Tá 
feidhmeanna cosúil le Soláthar, Airgeadas, 
Acmhainní Daonna, TF, Tacaíocht Dlí agus Riaracháin 
uile curtha ar bun agus foireann acu le gairmithe 
cáilithe ó raon leathan earnálacha in Éirinn.

D’oibrigh an fheidhm Acmhainní Daonna ar chur i 
bhfeidhm an tsraith chaighdeánach polasaithe agus 
nósanna imeachta d’fhostaithe, agus thug sí meicníochtaí 
agus beartais isteach freisin maidir le hearcaíocht, 
rannpháirtíocht fostaithe, cúnamh fostaithe agus 
bainistíocht feidhmíochta.

Bhí sé mar aidhm ag tabhairt isteach Clár Cúnaimh 
d’Fhostaithe tacaíochtaí breise a sholáthar d’fhostaithe 
LDA má theastaíonn siad uathu, go háirithe le linn na 
tréimhse paindéime Covid-19.

Tá pleananna curtha chun cinn go maith do Chóras 
Faisnéise Acmhainní Daonna (HRIS) chun a chumasú 
don fheidhm AD a chuid oibre a uathoibriú agus a 
chomhtháthú, taifid oiliúna agus faisnéis a ghabháil 
ar ardán amháin, agus tairseach AD a thairiscint dá 
bhfostaithe ó lá go lá freisin. riachtanais.

3.3 ACMHAINNÍ DAONNA

Jack Barrett Ceannaitheoir Cúnta

Omar Bhamjee Ceann Airgeadais

Rachel Byrne Ceannaitheoir Cúnta

Elaine Carney Bainisteoir Airgeadais

Barry Chambers Bainisteoir Forbartha

John Coleman POF

Bronwen Coyle Bainisteoir Tráchtála

Jonas Daujotas Cuntasóir Airgeadais

James Donlon Pleanálaí Baile

Anailísí Cuntais Iníoctha Mags Duignan 

Paul Elliot Bainisteoir Infheistíochta

Robert Farrell Bainisteoir Forbartha

Felix Finke Bainisteoir Tionscadail

Clare Fox Bainisteoir Tionscadail

Michael Goan  Bainisteoir Dearaidh Uirbigh 
agus Inbhuanaitheachta

Seán Golden Eacnamaí

Maria Gutierrez Cuntasóir Airgeadais

Declan Hayden Comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail

Alan Kelly Bainisteoir Tionscadail

Rose Kenny Ceann Seirbhísí Corparáideacha

Tobi Lapido Riarthóir Cuntais

Dearbhla Lawson Ceann Pleanála Straitéisí

Cillian Lehmann Bainisteoir Maoine

Fiona Little Bainisteoir Tionscadail

Noleen Mooney Bainisteoir Soláthair

Katie Murnane Cúntóir Riaracháin (AD/Comhlíonadh)

Conor Nolan Ceannaitheoir Catagóir

Barry O’Brien Ceann Infheistíochta

Phelim O’Neill Ceann Maoine

Ashling O’Toole Cúntóir Riaracháin (Maoin)

Rebecca Quinn Cúntóir Riaracháin (Corparáideach)

Sorcha Quinn Cúntóir Riaracháin (Dlí)

Eamonn Reidy Bainisteoir Tionscadail

Melissa Sheedy Bainisteoir AD

Sandra Stafford Bainisteoir Cuntais Iníoctha

Monika Szyzsko Bainisteoir Comhlíonta

Adrienne Vuotto Cúntóir Feidhmiúcháin don POF

Denise Wall Aturnae Intí

Noel Walsh Bainisteoir Costas

Michael Whelehan Bainisteoir Iniúchta & Riosca

Deborah White Ceannaitheoir Cúnta
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In 2020, díríodh go láidir san LDA ar sholáthar trí fheidhm 
Soláthair inmheánach a bhunú. Is é Beartas Soláthair an 
LDA an plean uileghabhálach a leagann amach go soiléir 
uaillmhian an LDA seirbhísí soláthair ar ardchaighdeán 
a sholáthar a thacaíonn le cuspóirí gnó an LDA a bhaint 
amach. Taispeánann sé freisin tiomantas an LDA an úsáid 
is fearr a bhaint as acmhainní poiblí.

Fís don Soláthar
Agus an Straitéis Soláthair do 2020 á leagan amach, tá an 
LDA ag dearbhú a fís maidir le soláthar mar atá leagtha 
amach sa Bheartas;

“Sármhaitheas tráchtála a bhaint amach inár 
ngníomhaíochtaí soláthair agus a chinntiú 
go gcuirimid seirbhísí Luach is Fearr ar fáil”

“É sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, 
éifeachtúil, eiticiúil agus inbhuanaithe a 
sholáthraíonn tairbhí eacnamaíocha, 
comhshaoil agus sóisialta”

Oibríonn an LDA i dtimpeallacht atá ag éirí níos casta, 
dinimiciúil agus dúshlánach agus dá bhrí sin tá sé 
tábhachtach machnamh a dhéanamh ar an gcomhthéacs 
agus na cúiseanna le hathrú a chuir bonn eolais faoi 
fhorbairt Straitéis Soláthair an LDA.

Eolas ar Chonarthaí
Príomhphrionsabal maidir le soláthar éifeachtach na 
hearnála poiblí is ea trédhearcacht; a chinntiú go bhfuil 
deiseanna chun páirt a ghlacadh i gconraitheoireacht don 
earnáil phoiblí le feiceáil ag gach cuideachta ar mhaith 
leo smaoineamh air.

Baineann an LDA é seo amach tríd an tairseach 
fógraíochta náisiúnta – eTenders a úsáid. Fógraítear 
anseo gach deis le luach conartha níos mó ná €25,000. 
Cuirtear conarthaí ar luach níos ísle tar éis próiseas 
luachana a thabhairt i gcrích; déantar é seo anois tríd an 
tairseach céanna. Tá an bealach a gcaithfidh an LDA na 
dualgais reachtacha maidir le soláthar a chomhlíonadh 
leagtha amach i Rialacha Conartha an LDA. Athraíonn 
próisis ag brath ar luach conartha.

l	 Is iad conarthaí rialáilte an AE iad siúd atá os cionn 
luachanna sainithe agus caithfear iad a thairiscint de 
réir Threoir an AE 2014/24/Tairseacha an AE: Earraí agus 
Seirbhísí = €214,000; agus Oibreacha = €5,350,000.

l	 Sa chás go ndéantar luacháil ar chonarthaí idir €25,000 
(earraí agus seirbhísí) nó €50,000 (oibreacha) agus na 
teistiméireachtaí atá leagtha amach i dtreoracha soláthair 
an AE déanfaimid soláthar mar a leagtar amach i 
dTreoirlínte Soláthair Phoiblí na hOifige Soláthair Rialtais 
(OGP) Earraí agus Seirbhísí; trí thairiscint fógraithe.

l	 Ó chonarthaí ar luach idir €5,000 agus €25,000, 
iarrfaidh an LDA luachana ó 3 thairgeoir ar a laghad.

3.4 SOLÁTHAR

CONRADH AN AE

PRIONSABAIL CONRADH AE

NA TREORACHA SOLÁTHAIR

RIALACHÁIN NA HÉIREANN 
AG TRASUÍ NA TREORACHA

DLÍ-EOLAÍOCHT AN AE AGUS 
CÚIRTEANNA NÁISIÚNTA

TREOIRLÍNTE NA MBALLSTÁT

POLASAITHE AGUS NÓSANNA 
IMEACHTA SOLÁTHAIR INTÍ
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Chun na cuspóirí náisiúnta a bhaint amach chun soláthar 
a bhainistiú go héifeachtúil agus go comhoibritheach, 
bainfidh an LDA úsáid as conarthaí seanbhunaithe agus 
creat-chomhaontuithe nuair is féidir agus nuair is iomchuí. 
Íoslaghdaíonn an cur chuige seo líon na dtairiscintí scoite 
atá riachtanach chun riachtanais an LDA a sheachadadh. 
Is í príomhaidhm na straitéise seo an tionchar ar 
fhreagairtí athchleachtacha ar thairiscintí do riachtanais 
chomhchosúla a laghdú ar eagraíochtaí tairisceana.

Gníomhaíocht Chonarthach don tréimhse
I mBealtaine 2020 chuir an fheidhm Soláthair nua Plean 
Seachadta Conartha le chéile a leag amach an obair 
soláthair beartaithe sna míonna ina dhiaidh sin. Cuireadh 
conarthaí in 2020 le haghaidh seirbhísí lena n-áirítear:

l Seirbhísí Bainistíochta Tionscadal

l Seirbhísí Comhairleachta BIM

l Seirbhísí comhairliúcháin Straitéis Cathrach

l Seirbhísí Comhairleachta GIS

l Caidreamh leis na Meáin & Seirbhísí Comhairleacha 
Cumarsáide Corparáidí

l Seirbhísí Párolla

l Seirbhísí Comhairleacha Corparáideacha

l Soláthairtí oifige

Feidhmíocht a thuairisciú
Le linn na tréimhse seachadta dár Straitéis, soláthraíodh 
nuashonruithe míosúla ar an dul chun cinn maidir le feidhm 
Soláthair d’fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin, Coiste 
Iniúchta agus Riosca agus Bord an LDA. Áiríodh sna 
nuashonruithe an dul chun cinn atá déanta chun na 
haidhmeanna agus na cuspóirí atá leagtha amach sa Straitéis 
Soláthair a bhaint amach agus maidir leis na bearta sonracha 
a glacadh chun ár soláthairtí beartaithe a sheachadadh.

Pleanáil Feabhsúcháin
D’ullmhaigh an Bainisteoir Soláthair plean gníomhaíochta 
chun a chinntiú go ndéantar an straitéis a sheachadadh. 
Leagtar amach sa Straitéis ár dtiomantas i dtéarmaí 
inniúlacht soláthair a fheabhsú:

l Ár Rialachas – agus tuairisciú ar fheidhmíocht

l Ár nDaoine – trí inniúlachtaí a fhorbairt

l Ár bPróisis – trí na huirlisí a úsáidtear

l Ár gCórais – trí uathoibriú nuair is féidir

Le chéile, beidh na ceithre shruth oibre feabhsúcháin seo 
ina gcumasóirí chun coigilteas agus cleachtais soláthair 
níos inbhuanaithe a sheachadadh. Gach bliain déanfar an 
Straitéis Soláthair a athbhreithniú chun ár gcuspóirí a dhíriú 
ar an gcéad chéim eile den fheabhsú. Tá deiseanna ann 
feidhmíocht agus riosca a bhaineann le conarthaí a 
thaifeadadh agus a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí trí 
uirlisí digiteacha a úsáid. Príomhfhócas na hoibre forbartha in 
2021/2022 is ea an úsáid is fearr a bhaint as an teicneolaíocht 
atá ar fáil ionas go leathnófar ár mbonn eolais corparáideach.

Táimid tar éis 

24 mionchomórtas
a rith as ár gcreataí

1,182 cuideachta
ag léiriú spéis inár gcomórtais

Táimid tar éis fógraíocht a dhéanamh ar

11 deis
ar OJEU

Tá 

564 soiléiriú tairisceana
eisithe againn do sholáthraithe

10 
eile ar eTenders

agus 

203 aighneacht tairisceana
measta againn
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí na Gníomhaireachta

Rialachas 
Is é Ionstraim Reachtúil (IR) Uimh. 352/2018-Ordú na 
Gníomhaireachta Forbartha Talún (Bunú) 2018 (an “Ordú”) 
arna leasú le hOrdú na Gníomhaireachta Forbartha Talún 
(Leasú) 2018, IR Uimh. 603 de 2018 an doiciméad 
fothaithe don Talamh Gníomhaireacht Forbartha (“LDA” 
nó an “Ghníomhaireacht”) a bunaíodh an 13 Meán 
Fómhair 2018. Tiocfaidh Bille na Gníomhaireachta 
Forbartha Talún 2021, nuair a achtaíodh é, in ionad an 
Ordaithe. In Alt 5 den Ordú leagtar amach na seirbhísí 
atá le soláthar ag an LDA.

Tá an Ghníomhaireacht cuntasach don Aire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (an “Aire”). Déanann 
a Bhord maoirseacht ar rialachas an LDA, a leagann 
síos cuspóirí straitéiseacha agus a threoraíonn cinntí 
straitéiseacha ar gach príomhcheist ghnó. Tá 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta 
(“POF”) freagrach as bainistíocht, rialú agus treo an 
LDA ó lá go lá.

Caithfidh an Cathaoirleach agus an POF an treoir leathan 
straitéiseach atá leagtha síos ag an mBord a leanúint agus 
ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach 
Comhalta den Bhord ar na príomhghníomhaíochtaí agus 
na cinntí a bhaineann leis an eagraíocht, agus ar aon 
rioscaí suntasacha ar dóigh dóibh teacht chun cinn. 
Feidhmíonn an Cathaoirleach mar idirchaidreamh díreach 
idir an Bord agus an POF. 

Freagrachtaí an Bhoird
Tá an Bord cuntasach don Aire as a fheidhmeanna thuas 
a chomhlíonadh agus cuirfidh sé an tAire ar an eolas 
i scríbhinn faoi aon ábhar a mheasann sé a éilíonn aird 
an Aire.

Faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(2016) (“an Cód”), tá an Bord freagrach i dteannta a chéile 
as gníomhaíochtaí an LDA a threorú agus a stiúradh 
laistigh de chreat rialuithe stuama agus éifeachtacha a 
chuireann ar chumas riosca a mheas agus a bhainistiú. 

Ceanglaítear ar an mBord gníomhú ar bhonn eolasach 
eiticiúil iomlán, de mheon macánta, le dícheall agus 
cúram cuí, agus ar mhaithe le leas an chomhlachta Stáit, 
agus aird chuí á tabhairt aige ar a fhreagrachtaí dlíthiúla 
agus ar na cuspóirí atá leagtha síos ag an Rialtas. 

Tá an Bord freagrach as an POF agus an bhainistíocht 
shinsearach a thabhairt chun cuntais as comhlíonadh 
éifeachtach a bhfreagrachtaí. Tá sé de fhreagracht ar an 
bPríomhfheidhmeannach agus ar a fhoireann bainistíochta 
sinsearaí a chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis uile is gá ar 
fáil don Bhord chun a chumasú dó a fheidhmeanna a 
chomhlíonadh. Caithfidh an POF dearbhú a thabhairt 
don Bhord freisin go bhfuil na feidhmeanna a tharmlig 
sé chuige á gcomhlíonadh go cuí. 

Agus na Ráitis Airgeadais seo á n-ullmhú aici ní mór 
don Institiúid: 

l	 Roghnaigh beartais chuntasaíochta oiriúnacha 
agus cuir i bhfeidhm iad go comhsheasmhach.

l	 Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá 
réasúnta agus críonna.

l	 Ullmhaigh na Ráitis Airgeadais ar bhonn an ghnóthais 
leantaigh mura bhfuil sé míchuí a thoimhdiú go 
leanfaidh sé ag feidhmiú. 

l	 A rá cibé ar leanadh de chaighdeáin chuntasaíochta 
infheidhmithe, faoi réir ag aon imeachtaí ábhartha 
arna nochtadh agus arna míniú sna Ráitis Airgeadais.

Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta 
leordhóthanacha a choinneáil a nochtann, le cruinneas 
réasúnta tráth ar bith, a staid airgeadais agus a chuireann 
ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na Ráitis 
Airgeadais an tOrdú. Tá an Ghníomhaireacht freagrach 
as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus 
airgeadais ar shuíomh Gréasáin an LDA. 

Tá an Chomhairle freagrach as an plean bliantúil agus 
an buiséad bliantúil a fhaomhadh. Tá an Bord freagrach 
leis as a cuid sócmhainní a chosaint agus as céimeanna 
réasúnta a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile 
a chosc agus a aimsiú. Measann an Bord go dtugann 
na Ráitis Airgeadais léargas fíor agus cothrom ar 
fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais 
na Gníomhaireachta an 31 Nollaig 2020.
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí na Gníomhaireachta (ar lean)

Struchtúr an Bhoird 
Le linn 2020, bhí Cathaoirleach ar chomhaltaí Bhord na 
Gníomhaireachta i dteannta le hocht gcomhalta eile, ar 
cheap an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
gach duine acu. Tháinig comhaltaí an Bhoird le chéile aon 
uair déag i rith 2020. Sa tábla thíos mínítear sonraí na 
tréimhse cheapacháin do bhaill reatha: 

Comhaltaí an Bhoird Ról Dáta ceaptha

John Moran * Cathaoirleach 25 Eanáir 2019

John Coleman POF 25 Eanáir 2019

Clare Costello Comhalta 25 Eanáir 2019

Caroline Timmons Comhalta 25 Eanáir 2019

John O'Connor Comhalta 25 Eanáir 2019

Michael Stone Comhalta 25 Eanáir 2019

Michelle Norris Comhalta 25 Eanáir 2019

Timothy Bouchier-Hayes * Comhalta 25 Eanáir 2019

Conn Murray Comhalta 25 Eanáir 2019

*Ba chóir a thabhairt faoi deara gur éirigh John Moran 
agus Timothy Bouchier-Hayes as a bpoist ar an mBord 
agus ar Choistí ábhartha an 30 Aibreán 2021.

Coistí
Foráiltear le hOrdú na Gníomhaireachta Forbartha Talún 
(Bunú) 2018 go mbunófar aon choistí a mheasann an Bord 
a bheith riachtanach chun críocha cúnamh agus comhairle 
a sholáthar maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an Bhoird. 

Tá trí Choiste bunaithe ag an mBord chun maoirseacht 
níos mionsonraithe a sholáthar ar réimsí ar leith mar a 
shainmhínítear i dtéarmaí tagartha an Choiste faoi seach. 

Is iad na Coistí seo:

l	 An Coiste Iniúchta agus Riosca 

l	 Coiste Infheistíochta 

l	 An Coiste Luach Saothair agus Ainmniúcháin 

Feidhmíonn gach ceann de na coistí seo faoi 
Chathaoirleach comhaontaithe atá ina chomhalta boird 
agus tá trí bhall ar a laghad sa bhallraíocht. 

Tá coistí i dteideal a iarraidh ar aon bhainisteoir / ball foirne 
LDA a bheith i láthair agus a bheith i láthair ag cruinniú 
den Choiste. Mura bhfuil an Coiste sásta leis na sonraí 
atá i nuashonruithe ó bhéal nó i scríbhinn ó bhainisteoirí, 
forchoimeádann sé an ceart tuilleadh faisnéise agus 
tinreamh breise a lorg os comhair an Choiste.

Soláthraíonn gach Cathaoirleach Coiste nuashonrú ag gach 
cruinniú boird ar obair a Choiste ón gcruinniú Boird roimhe 
seo. Scaiptear cóipeanna de mhiontuairiscí faofa chruinnithe 
an choiste ar gach comhalta den Bhord ar bhonn rialta. 
Déanann gach Coiste athbhreithniú ar rioscaí ábhartha 
laistigh dá réimse freagrachta lena chinntiú go ndéantar 
bainistíocht iomchuí agus éifeachtach ar riosca. 

Is iad seo a leanas ballraíocht an choiste agus na Téarmaí 
Tagartha:

1. An Coiste Iniúchta agus Riosca: Conn Murray 
(Cathaoirleach), Clare Costello (Comhalta Boird), 
agus Tony O’Brien (Comhalta Seachtrach). Is é 
cuspóir an Choiste Iniúchta agus Riosca:

l	 Cuidiú leis an nGníomhaireacht maoirseacht a 
dhéanamh ar cháilíocht agus iomláine na Ráiteas 
Airgeadais agus athbhreithniú agus monatóireacht 
a dhéanamh ar éifeachtacht na gcóras rialaithe 
inmheánaigh, an phróisis iniúchta inmheánaigh 
agus na feidhme comhlíonta, agus na haschuir 
ón reachtúil a mheas. iniúchóir; agus

l	 Cuidiú leis an nGníomhaireacht lena maoirseacht 
ar chreat bainistíochta riosca na Gníomhaireachta 
lena n-áirítear:

- Inghlacthachtariosca a shocrú, monatóireacht 
a dhéanamh ar chloí le rialachas riosca agus a 
chinntiú go ndéantar rioscaí a shainaithint, a 
mheas, a bhainistiú agus a thuairisciú i gceart.

- Caighdeán a leagan síos chun monatóireacht 
chruinn agus thráthúil a dhéanamh ar 
neamhchosaintí móra agus cineálacha riosca 
a bhfuil tábhacht chriticiúil leo.

- Athbhreithniú a dhéanamh ar na próisis 
fhoriomlána measúnaithe riosca a chuireann bonn 
eolais faoi chinnteoireacht na Gníomhaireachta, 
ag cinntiú go n-úsáidtear méadrachtaí 
cáilíochtúla agus cainníochtúla araon.

Ina theannta sin, déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca 
maoirseacht ar na feidhmeanna iniúchta inmheánaigh 
agus bainistíochta riosca, a bhainistíonn na comhairleoirí 
seachtracha agus an Ceann Airgeadais a cheaptar go cuí 
ó lá go lá.

2. Coiste Infheistíochta: Michael Stone (Cathaoirleach), 
John O’Connor (Comhalta Boird), John Coleman 
(POF) agus Barry O’Brien (Ceann Infheistíochta).

l	 Is é cuspóir an Choiste Infheistíochta cúnamh 
agus comhairle a thabhairt don Bhord maidir 
le hinfheistíochtaí tráchtála na Gníomhaireachta 
a rialú agus a bhainistiú, go sonrach:
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- Comhairle a thabhairt don Ghníomhaireacht 
maidir lena straitéis infheistíochta tráchtála.

- Maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
na straitéise infheistíochta tráchtála seo.

- Deiseanna infheistíochta/forbartha aonair 
agus na meicníochtaí maoinithe chun iad a 
sheachadadh a mheas, agus chun a fháil amach 
cé chomh maith agus a oireann siad seo do 
straitéis na Gníomhaireachta agus don 
Bheartas Infheistíochta. 

- Tionscadail infheistíochta/forbartha agus a 
meicníochtaí maoinithe a fhaomhadh agus/nó 
moltaí a dhéanamh don Bhord i ndáil leis an 
méid thuas de réir leibhéil na nÚdarás Tarmligthe.

- Ceannach agus ceannach beartaithe tailte 
a cheadú, agus/nó moltaí a dhéanamh don 
Bhord i ndáil leis an méid thuas de réir Leibhéil 
na nÚdarás Tarmligthe.

3. An Coiste Luach Saothair agus Ainmniúcháin: 
Timothy Bouchier-Hayes (Cathaoirleach), Michelle 
Norris (Comhalta den Bhord) agus John Moran 
(Cathaoirleach an Bhoird). Is é cuspóir an Choiste 
Luach Saothair agus Ainmniúcháin:

l	 Cuidiú leis an mBord a chinntiú go gcoinníonn an 
Bord agus an Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin 
(EMT) struchtúr, méid agus cothromaíocht 
scileanna iomchuí chun tacú le cuspóirí agus 
luachanna straitéiseacha na Gníomhaireachta. 

l	 Cuidiú leis an mBord a fhreagrachtaí a chomhlíonadh 
maidir le socruithe luach saothair bainistíochta 
sinsearaí a chinneadh, a chur i bhfeidhm agus a 
mhaoirsiú chun earcaíocht, spreagadh agus 
coinneáil foirne feidhmiúcháin sinsearaí a chumasú.

l	 Maoirseacht a dhéanamh ar shocruithe le 
haghaidh ceapachán sinsearach, pleanáil 
comharbais agus athbhreithniú agus moltaí 
a dhéanamh don Bhord maidir leis na beartais 
agus an creat luach saothair don fhoireann uile. 

Níl an Coiste Luach Saothair agus Ainmniúcháin freagrach 
as comhaltaí an Bhoird a cheapadh, nó as POF na 
Gníomhaireachta a cheapadh nó a luach saothair.

Sceideal Tinrimh, Táillí agus Speansais 
Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe na Gníomhaireachta agus 
an Choiste do 2020 leagtha amach thíos lena n-áirítear na 
táillí agus na caiteachais a fhaigheann gach comhalta: 

Bord
An Coiste 
Iniúchta  

agus Riosca

An Coiste Luach 
Saothair & 

Ainmniúcháin

Coiste 
Infheistíochta

Táillí
2020

€

Costaisí
2020

€

Líon cruinnithe 11 4 2 5

John Moran * 11 n/a 2 n/a 31,500 1,040

John Coleman 11 n/a n/a 4 - -

Clare Costello 11 4 n/a n/a - -

Caroline Timmons 11 n/a n/a n/a - -

John O'Connor 11 n/a n/a 4 - -

Michael Stone 10 n/a n/a 5 - -

Michelle Norris 10 n/a 2 n/a - -

Timothy Bouchier-Hayes 11 n/a 2 n/a 15,750 -

Conn Murray 9 3 n/a n/a 15,750 -

Tony O'Brien (Neamh-Bhord) n/a 4 n/a n/a - -

Barry O'Brien  
(Ceann Infheistíochta)

n/a n/a n/a 4 - -

63,000 1,040

Príomhathruithe Pearsanra
In 2020, ní raibh aon athruithe pearsanra lárnacha sa Ghníomhaireacht Forbartha Talún.
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí na Gníomhaireachta (ar lean)

Nochtuithe riachtanacha ag Cód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chomhlíon 
an LDA ceanglais an Chóid, mar a d’fhoilsigh an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. 
Éilíonn an Cód na nochtuithe seo a leanas:

Miondealú ar Shochair Ghearrthéarma 
Fostaithe 
Is iad seo a leanas sochair fhostaithe os cionn €60,000 
(lena n-áirítear tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí 
eile ach gan PRSI fostóra a áireamh) a fuarthas don 
tréimhse tuairiscithe: 

Réimse na sochair fostaithe iomlána
Ó Go

An Líon
Fostaithe

2020

€60,001 - €70,000 0

€70,001 - €80,000 1

€80,001 - €90,000 0

€90,001 - €100,000 1

€100,001 - €110,000 0

€110,001 - €120,000 1

€120,001 - €130,000 2

€130,001 - €140,000 1

€140,001 - €150,000 0

€150,001  - €160,000 2

€160,001 - €170,000 0

€170,001 - €180,000 0

€180,001 - €190,000 0

€190,001 - €200,000 0

€200,001 - €210,000 1

Nóta: Tá fostaithe a aistrítear chuig an nGníomhaireacht 
ar shocruithe iasachta ó ghníomhaireachtaí rialtais eile 
eisiata ón nochtadh seo. 

Bhí 10 fostaí ag an nGníomhaireacht amhail an 1 Eanáir 
2020 agus 37 fostaí amhail an 31 Nollaig 2020. Is é 24 
meánlíon na bhfostaithe don tréimhse tuairiscithe, 
de réir Nóta 6 de na Ráitis Airgeadais. 

Costais Comhairleoireachta
Ar chostais chomhairleoireachta áirítear costas ar 
chomhairle ón taobh amuigh ar an mbainistíocht agus ní 
ghlactar feidhmeanna ‘gnó mar is gnách’ seachfhoinsithe 
san áireamh. 

2020
€

Comhairle Dlí 426,013

Comhairleach Corparáideach 68,789

Caidreamh Poiblí agus Cumarsáid 70,276

Iomlán na gCostas 
Comhairleoireachta 565,078

Costais chomhairliúcháin caipitlithe -

Costais chomhairliúcháin a ghearrtar 
ar Ioncam agus Caiteachas agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 565,078

Iomlán 565,078

Costais agus Socraíochtaí Dlíthiúla 
Soláthraíonn an tábla thíos miondealú ar mhéideanna a 
aithnítear mar chaiteachas sa tréimhse tuairiscithe maidir 
le costais dlí, socraíochtaí agus imeachtaí idir-réitigh agus 
eadrána a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Ní 
áirítear air seo caiteachas a tabhaíodh maidir le comhairle 
dlí ghinearálta a fuair an Ghníomhaieacht agus a nochtar 
faoi chostais chomhairleoireachta thuas. 

2020
€

Táillí dlí – imeachtaí dlí -

Íocaíochtaí comhréitigh agus eadrána -

Socraíochtaí -

Iomlán -
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Caiteachais taistil agus cothabhála 
Tá na catagóirí seo a leanas ar chaiteachas taistil agus 
cothabhála: 

2020
€

Baile

– Bord* 1,040

– Fostaithe 13,725

Idirnáisiúnta

– Bord* -

– Fostaithe -

Iomlán 14,765

Caiteachas Fáilteachais
Cuimsíonn an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe an caiteachas fáilteachais 
seo a leanas: 

2020
€

Fáilteachas foirne -

Fáilteachas Imeachta Gníomhaireachta 2,263

Fáilteachas cliant -

Iomlán 2,263

Ráiteas Géilliúlachta 
Ghlac an Ghníomhaireacht leis an gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an Cód”) agus tá nósanna 
imeachta curtha i bhfeidhm aici chun comhlíonadh 
fhorálacha an Chóid a chinntiú. Comhlíonann an 
Ghníomhaireacht an Cód do 2020 go hiomlán.

Cánachas
Deimhníonn an Ghníomhaireacht go gcomhlíontar dlíthe 
cánach. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm chun a chinntiú 
go bhfuil an Bord eiseamláireach maidir lena oibleagáidí 
faoi dhlíthe cánachais a chomhlíonadh agus go n-íoctar 
gach dliteanas cánach ar dhátaí dlite ábhartha nó roimhe 
sin.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 
Ceanglaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, 
ar gach comhlacht poiblí nósanna imeachta a bhunú agus 
a chothabháil chun déileáil le nochtuithe cosanta agus 
faisnéis i scríbhinn a sholáthar d’fhostaithe maidir leis 
na nósanna imeachta seo. Tá na nósanna imeachta 
seo i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht. Le linn 2020, 
ní dhearna fostaí de chuid na Gníomhaireachta aon 
nochtadh cosanta faoi théarmaí na reachtaíochta. 

John Coleman
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Dáta: 17 Meitheamh 2021
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH

Déantar an Ráiteas ar Rialú Inmheánach trí thagairt 
d’fhoráil den Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit (“An Cód”). Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais faoi seo 
laistigh de chreat rialaithe inmheánaigh a bhunaigh Bord 
na Gníomhaireachta agus a ndearna an Bord agus a 
Choistí monatóireacht air. 

An Réimse Freagrachta
De réir cheanglais Alt 7.3 den Chód, admhaítear go 
bhfuil an Bord freagrach as a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtach bainistíochta riosca agus rialaithe inmheánaigh 
a bhunú, a chur i bhfeidhm agus a chothabháil. 

Féidhm an Chóras um Rialú Inmheánach
Leagadh amach an córas um rialú inmheánach chun 
riosca a bhainistiú ag leibhéal measartha seachas fáil 
réidh leis. Níl an córas in ann ach deimhniú réasúnta 
agus ní daingean a thabhairt go gcosnaítear sócmhainní, 
go gceadaítear is do dtaifeadtar gnóthais mar is cóir 
agus go gcoisctear nó go dtagtar ar earráidí ábhartha 
nó neamhrialta in am tráth.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh, atá i gcomhréir leis 
an treoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, i bhfeidhm laistigh den Ghníomhaireacht 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí 
dáta formheasa na ráiteas airgeadais, seachas na hábhair 
um chomhlíonadh soláthair a luaitear thíos.

Cumas Riosca a Láimhseáil
Tugtar aghaidh ar fhreagracht an Bhoird riosca a 
bhainistiú trí Bheartas agus Chreat Bainistíochta Riosca 
na Gníomhaireachta a thugann cur chuige córasach 
disciplínithe maidir le riosca a aithint, a mheas, a mhaolú 
agus a thuairisciú ar fud na Gníomhaireachta.

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (“ARC”), a 
thuairiscíonn don Bhord, i bhfeidhm agus tá beirt chomhalta 
neamhfheidhmiúcháin den Bhord agus comhalta seachtrach 
amháin ann, gach duine acu a bhfuil taithí ábhartha 
airgeadais agus iniúchta acu agus a bhfuil duine acu ina 
Chathaoirleach. Tá an ARC freagrach as maoirseacht a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Bheartais agus an Chreata 
um Bainistíocht Riosca agus déanann sé monatóireacht 
ar chloí leis na socruithe rialachais riosca ann.

Tá an ARC freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh 
ar fheidhm Iniúchta Inmheánaigh na Gníomhaireachta, 
lena n-áirítear Plean Iniúchta Inmheánaigh bunaithe ar 
riosca a cheadú. Tá maoirseacht ag an gCoiste freisin 
ar an bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh, ag déanamh 
monatóireachta ar éifeachtacht ról an Iniúchta 
Inmheánaigh i gcomhthéacs bhonneagar bainistíochta 

riosca foriomlán na Gníomhaireachta. Tháinig an Coiste 
Iniúchta agus Riosca le chéile 4 huaire le linn 2020.

I bhfianaise phríomhchuspóir na Gníomhaireachta maoin 
chónaithe inacmhainne a fhorbairt ar thailte Stáit agus 
eile, tá an Ghníomhaireacht faoi réir infheistíochta 
bunúsacha agus riosca seachadta tithíochta. Áirítear leis 
na rioscaí seo an fhéidearthacht go dtarlódh caillteanais 
i gcoibhneas leis na torthaí infheistíochta a bhfuil súil 
leo agus an riosca go mbeidh easnaimh ann maidir le 
maoirseacht a dhéanamh ar chostas agus ar sheachadadh 
tionscadal forbartha a bhféadfadh torthaí buiséadacha 
agus airgeadais dochracha teacht astu. 

Maidir leis sin, tá ról riachtanach ag Coiste Infheistíochta 
an Bhoird (“IC”) i mbainistiú an riosca a bhaineann le 
hinfheistíochtaí tráchtála agus tograí forbartha maoine na 
Gníomhaireachta. Cuimsíonn an IC Ceann Infheistíochta 
na Gníomhaireachta agus triúr Comhalta Boird, duine acu 
ag gníomhú mar Chathaoirleach. Déanann an IC measúnú 
agus faomhadh, de réir Thoscaireacht Airgeadais Bheartas 
an Údaráis, Deiseanna infheistíochta agus forbartha 
aonair agus cinntíonn sé go bhfuil siad ag teacht le 
príomhchuspóirí, méadrachtaí airgeadais, Beartas 
Infheistíochta agus Straitéis Soláthair na Gníomhaireachta.

Sainmhíníonn Creat Bainistíochta Riosca na 
Gníomhaireachta róil agus freagrachtaí i ndáil le 
bainistíocht riosca ar fud na heagraíochta agus tá 
tiomantas ann a chinntiú go bhfuil maolú riosca agus 
rialú inmheánach mar chuid lárnach agus leabaithe 
d’oibríochtaí na Gníomhaireachta.

Creat Riosca agus Rialaithe 
Tá cur i bhfeidhm an Chreata Riosca agus Rialaithe 
éifeachtach deartha chun feidhmíocht fhoriomlán na 
Gníomhaireachta a fheabhsú trí riosca a nascadh go dlúth 
lena straitéis agus lena cuspóirí, ag soláthar bealach 
soiléir chun luach a chruthú, a chaomhnú agus a réadú 
don Ghníomhaireacht agus dá geallsealbhóirí.

Tá an Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin (“EMT”) 
freagrach as an gCreat agus an Beartas Bainistíochta 
Riosca a leabú sa Ghníomhaireacht agus as a chinneadh 
conas a chuirtear a riachtanais i bhfeidhm go praiticiúil 
agus i ngníomhaíochtaí oibríochta ó lá go lá. Is freagracht 
ar fud na Gníomhaireachta iad Bainistíocht Riosca agus 
Rialú Inmheánach a chuimsíonn rannpháirtíocht 
ghníomhach agus comhoibriú na bhfostaithe go léir. 

Tá an Beartas agus an Creat Bainistíochta Riosca bunaithe 
ar an tsamhail trí líne chosanta, ag cur cuntasacht agus 
úinéireacht rioscaí aonair chun cinn ar fud na Gníomhaireachta.
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Soláthraíonn ranna aonair na Gníomhaireachta, go 
háirithe na feidhmeanna Infheistíochta agus Maoine, an 
chéad líne chosanta a bhfuil príomhfhreagracht orthu 
riosca a aithint agus a thomhas agus na gníomhartha agus 
rialuithe maolaitheacha is iomchuí a chinneadh trí thagairt 
a dhéanamh do bheartais, nósanna imeachta agus próisis 
rialaithe inmheánacha ar leith.

Cuimsíonn an dara líne chosanta oifigigh Riosca agus 
Comhlíonta na Gníomhaireachta, a ghníomhaíonn i gcáil 
chomhairleach agus mhaoirseachta, a sholáthraíonn treoir 
agus dúshlán maidir le próiseas measúnaithe riosca na 
bainistíochta sinsearaí agus neart agus oiriúnacht na 
rialuithe maolaitheacha a shainaithnítear.

Is í an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh an tríú líne chosanta 
agus is aonad dearbhaithe oibiachtúil agus comhairliúcháin 
í atá deartha chun luach a chur leis trí mheasúnú agus 
tuairisciú neamhspleách a dhéanamh ar éifeachtacht 
phróisis bhainistíochta riosca, rialaithe inmheánaigh 
agus rialachais na Gníomhaireachta.

Dearbhaíonn an Cathaoirleach agus an Bord freisin go 
ndéanann an t-iniúchóir seachtrach, mar chuid dá gcur 
chuige iniúchta, timpeallacht rialaithe na Gníomhaireachta 
a mheas agus tuairiscíonn siad aon easnaimh rialaithe 
suntasacha a sainaithníodh le linn a n-iniúchta.

Is príomh-aschur den phróiseas bainistíochta riosca é 
Clár Riosca na Gníomhaireachta. Tá nasc intreach ag an 
gclár le cuspóirí straitéiseacha na Gníomhaireachta agus 
aithníonn sé go soiléir, agus sonraítear ann na rioscaí 
a mbeadh tionchar suntasach acu, dá dtarlódh siad, 
ar chumas na Gníomhaireachta na cuspóirí gnó aonair 
atá mar bhonn agus taca lena misean a bhaint amach. 

Cuid dhílis de phróiseas bainistíochta riosca na 
Gníomhaireachta is ea an córas rialaithe inmheánaigh 
toisc go bhfuil sé deartha chun a chur ar chumas na 
Gníomhaireachta freagairt do na rioscaí atá aitheanta 
aici. Cuimsíonn an córas seo na beartais, na nósanna 
imeachta, na próisis, na tascanna agus na hiompraíochtaí 
atá curtha i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht chun riosca 
a bhainistiú, atá deartha chun riosca a laghdú go leibhéil 
níos inghlactha agus inghlactha.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Mar chuid dá fhreagrachtaí, déanann an Bord, trína 
Choiste Iniúchta agus Riosca, monatóireacht leanúnach 
ar bhonneagar bainistíochta riosca agus rialaithe 
inmheánaigh na Gníomhaireachta. Gach bliain, déanann 
an Bord measúnú ar éifeachtacht na mbeartas agus na 
nósanna imeachta riosca, comhlíonta agus rialaithe 
inmheánaigh chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a 

shainaithint, a nuashonrú agus a mhaolú agus go 
ndéantar athruithe suntasacha ar phróifíl riosca na 
Gníomhaireachta a aibhsiú agus a phlé. Cuirtear 
na freagrachtaí seo i gcrích mar a leanas: 

l	 Athbhreithniú rialta ar Chlár Riosca na 
Gníomhaireachta agus nuashonrú air.

l	 Bainistíocht Riosca mar mhír bhuan ar Chlár Oibre 
an Bhoird agus rioscaí nua agus rioscaí atá ag teacht 
chun cinn á mbreithniú.

l	 Breithmheas agus faomhadh an Choiste Infheistíochta 
ar dheiseanna infheistíochta agus forbartha

l	 Tuairisciú Bainistíochta Riosca Foirmiúil don Choiste 
Iniúchta agus Riosca.

l	 Athbhreithniú agus tuairisciú iniúchta inmheánaigh 
ar éifeachtacht rialuithe inmheánacha agus nósanna 
imeachta rialachais atá deartha chun rioscaí a mhaolú.

l	 Athbhreithniú bliantúil ar phríomhbheartais rialaithe 
inmheánaigh, comhlíonta agus rialachais ag cinntiú 
go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm i gcomhthéacs 
thimpeallacht rialaithe riosca, rialála agus airgeadais 
foriomlán na Gníomhaireachta.

l	 Monatóireacht rialta ag an mbainistíocht ar rioscaí 
atá ag teacht chun cinn mar iad siúd a bhaineann le 
Covid-19 agus a thionchar ar thimpeallacht rialaithe 
foriomlán na Gníomhaireachta, go háirithe maidir le 
héifeachtaí socruithe oibre ón mbaile ar rialuithe TF, 
maoirseacht bainistíochta agus ceadú airgeadais 
nósanna imeachta.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh bunaithe ar chreat 
sonraí bainistíochta rialta agus tuairiscithe chomh maith le 
beartais shonracha um chomhlíonadh agus rialú airgeadais 
inmheánach agus doiciméid nós imeachta lena n-áirítear:

l	 Próiseas buiséid bliantúil lena n-áirítear buiséid 
mionsonraithe infheistíochta agus forbartha maoine 
a ndéanann an Coiste Infheistíochta agus an Bord 
athbhreithniú agus faomhadh orthu.

l	 Tuairisciú airgeadais míosúil i gcoinne an bhuiséid 
le míniú ar phríomh-athraitheas. 

l	 Sraith beartas rialaithe inmheánaigh airgeadais mar 
Údarás Toscaireachta Airgeadais foirmiúil, Beartas 
Infheistíochta, Beartas um Rialú Inmheánach 
Baincéireachta agus Beartas um Fháil le hÍoc.

l	 Nósanna imeachta agus rialuithe a bhaineann 
le sonraí, cumarsáid agus slándáil TF.
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Ráiteas Maidir Le Rialú Inmheánach (ar lean)

Soláthar
Tá an LDA faoi réir Threoir 2014/24 / AE an Aontais 
Eorpaigh (“AE”) arna chur chun feidhme in Éirinn le 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dámhachtain Conarthaí 
Údaráis Phoiblí) 2016 (na ‘Rialacháin’), maidir le hearraí 
a sholáthar, oibreacha agus seirbhísí os cionn tairseacha 
luacha áirithe arna socrú ag an AE.

Ina dhiaidh sin d’eisigh an Oifig um Sholáthar Rialtais 
(OGP) Treoirlínte um Sholáthar Poiblí le haghaidh Earraí 
agus Seirbhísí (Leagan 2: Eisithe Eanáir 2019) a éilíonn ar 
chomhlachtaí poiblí na treoirlínte seo a chur i bhfeidhm ní 
amháin os cionn thairseacha an AE ach freisin luachanna 
faoi bhun na dtairseach AE thuasluaite.

Cuirtear riachtanais soláthair an LDA i gcrích de réir na 
ndoiciméad thuasluaite a chuimsíonn dlíthe is infheidhme.

Maolú
Ní hionann úsáid maoluithe faoi Dhoiciméid Soláthair na 
Gníomhaireachta agus soláthar neamhchomhlíontach. 
Níor cheadaigh an Ghníomhaireacht aon mhaolú ar 
phróiseas tairisceana iomaíoch AE le linn na tréimhse 
tuairiscithe. 

Tá sonraí na maoluithe leagtha amach sa tábla thíos. Le 
linn 2020, is ionann na maoluithe ceadaithe agus luach 
iomlán €392,081. Ba chóir a thabhairt faoi deara go 
dtuairiscíonn an Ghníomhaireacht gach maolú beag 
beann ar a luach agus dá bhrí sin tá maoluithe faoi 
bhun €25,000 aici chun trédhearcacht a chinntiú.

Réasúnaíocht i leith 
Maolaithe

Líon na 
Maoluithe Luach 

Práinn seirbhísí – 
oibreacha a bhaineann 
le COVID

1 €99,979

Soláthraí Eisiach – m.sh. 
An Bord Pleanála

5 €292,102

6 €392,081

Athbhreithniú ar Éifeacht
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht 
Forbartha Talún chun monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht a cuid próiseas bainistíochta riosca agus 
rialaithe inmheánaigh. Faigheann an t-athbhreithniú 
leanúnach ar an gcóras rialaithe inmheánaigh tacaíocht 
ó obair an iniúchóra inmheánaigh le maoirseacht ón 
gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca. Tá Bainistíocht 
Shinsearach na Gníomhaireachta freagrach as forbairt agus 
cothabháil leanúnach an chreata rialaithe inmheánaigh.

Maidir leis an mbliain dar críoch 31 Nollaig 2020, rinne 
an Bord athbhreithniú ar éifeachtacht chóras rialaithe 
inmheánaigh na Gníomhaireachta. 

Ceisteanna um Rialú Inmheánach 

i. Conradh leis an Soláthraí Seirbhíse TF

Ní raibh síneadh foirmiúil conartha le Soláthraí Seirbhíse 
TF na Gníomhaireachta i bhfeidhm le linn 2020 maidir le 
bainistíocht leanúnach na cuideachta sin ar an mbonneagar 
TF. Réitíodh an mhaoirseacht seo níos luaithe i mbliana 
agus tá conradh i bhfeidhm anois idir an Ghníomhaireacht 
agus an soláthraí seirbhíse. Ba chóir a thabhairt faoi deara 
nach raibh aon chaillteanas airgeadais don 
Ghníomhaireacht mar thoradh ar an gceist.

ii. Cloí le rialacha soláthair 

Thabhaigh an Ghníomhaireacht caiteachas de €12.6m 
in 2020 maidir le hearraí agus seirbhísí faoi réir rialachán 
soláthair atá mar bhonn agus mar thaca ag treoir an AE 
2014/24 agus treoirlínte um Sholáthar Poiblí le haghaidh 
Earraí agus Seirbhísí. De réir an Chóid agus chreat an 
bheartais soláthair phoiblí, ceanglaítear ar an 
nGníomhaireacht a chinntiú go ndéantar gach conradh 
atá ar luach €25,000 nó os a chionn, a urrú go hiomaíoch 
agus de réir na riachtanas soláthair phoiblí agus na 
leibhéil neamh- comhlíonadh aitheanta. Tá leibhéal ard 
trédhearcachta ionchorpraithe ag an nGníomhaireacht 
trína próisis soláthair agus úsáideann sí eTenders agus 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (OJEU).

Don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020, 
sainaithníodh líon beag ábhar nár chomhlíon na treoirlínte 
soláthair, ar lú iad ná 1% den chaiteachas iomlán don 
bhliain airgeadais. D’aithin athbhreithniú inmheánach 
ar sholáthar €52,316 de chaiteachas (gan CBL a áireamh) 
nár chomhlíon na treoirlínte.
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Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh 
(ar lean)

ii. Cloí le rialacha soláthair

Tharla an chuid is mó den chaiteachas nár chomhlíon 
na treoirlínte soláthair sa chéad ráithe de 2020, le linn 
na tréimhse nuair a bhí an Ghníomhaireacht ag earcú 
gairmithe oilte go gníomhach don fheidhm inmheánach 
soláthair. Tá laghdú suntasach tagtha ar leibhéal an 
neamhchomhlíonta le treoirlínte soláthair le neartú 
na foirne soláthair. Glacadh na céimeanna breise 
seo a leanas mar chuid de bhonneagar oibríochta na 
Gníomhaireachta a neartú chun comhlíonadh leanúnach 
le treoirlínte soláthair a chinntiú:

l	 Tá creataí soláthair i bhfeidhm ag an 
nGníomhaireacht do na seirbhísí suntasacha go léir a 
theastaíonn. Tairgeadh iad seo go hoscailte agus na 
Rialacháin á gcomhlíonadh go hiomlán. Tá seirbhísí 
á dtarraingt agus bainfear iad as na creataí seo agus 
dá bhrí sin ní thiocfaidh na himthosca ba chúis leis 
na soláthairtí neamhchomhlíontacha chun cinn.

l	 Tá an Ghníomhaireacht ag leathnú na feidhme 
soláthair de réir oibríochtaí tráchtála.

l	 Neartaigh an Ghníomhaireacht an cultúr comhlíonta 
agus mhéadaigh sí feasacht ar riachtanais soláthair 
trí uasoiliúint a dhéanamh ar an bhfoireann soláthair, 
seimineáir oiliúna inmheánacha a reáchtáil, agus 
rannpháirtíocht mhéadaithe laistigh den eagraíocht.

John Coleman
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Dáta: 17 Meitheamh 2021
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TUARASCÁIL INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO BHAILL  
NA GNÍOMHAIREACHTA FORBARTHA TALÚN

Tuarascáil ar iniúchadh na ráiteas airgeadais

Barúil

Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais na 
Gníomhaireachta Forbartha Talún (‘an Ghníomhaireacht’), 
a chuimsíonn an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe, Ráiteas ar Staid Airgeadais, 
Ráiteas faoi Shreafaí Airgid Thirim, agus nótaí le ráitis 
airgeadais na Gníomhaireachta, lena n-áirítear an 
achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha 
atá leagtha amach i nóta 2. Is é dlí na hÉireann an 
creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus 
iad á n-ullmhú agus FRS 102 An Caighdeán Tuairiscithe 
Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na 
hÉireann arna eisiúint sa Ríocht Aontaithe ag an 
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRS 102).

Is é ár dtuairim na ráitis airgeadais a ghabhann leo: 

l	 léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais 
agus staid airgeadais na Gníomhaireachta amhail 
an 31 Nollaig 2019 agus ar an toradh ar an tréimhse 
a chríochnaigh ansin; agus

l	 go raibh siad ullmhaithe i gceart de réir Chaighdeán 
um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102, an Caighdeán 
um Thuairisciú Airgeadais atá infheidhme sa Ríocht 
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.

Bunús le tuairim

Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (Éire) (ISAnna (Éire)) 
agus an dlí is infheidhme. Déantar cur síos breise 
ar ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin sin sa chuid 
Freagrachtaí an Iniúchóra as Iniúchadh na Ráiteas 
Airgeadais dár dtuarascáil. 

Táimid neamhspleách ar an nGníomhaireacht de réir na 
gceanglas eitice atá ábhartha dár n-iniúchadh ar ráitis 
airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an Caighdeán Eiticiúil 
d’Iniúchóirí (Éire) arna eisiúint ag Údarás Maoirseachta 
Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA), 
agus chomhlíonamar é ár bhfreagrachtaí eiticiúla eile de 
réir na gceanglas seo. 

Creidim gur leor agus gur iomchuí í an fhianaise 
iniúchóireachta atá faighte agam chun bonn do 
mo thuairim a sholáthar.

Béim an ábhair – Bunús ullmhúchán ráiteas 
airgeadais

Agus ár dtuairim iniúchta á fhoirmiú againn ar na ráitis 
airgeadais reachtúla, nach bhfuil cáilithe, rinneamar 

machnamh ar leordhóthanacht an nochtaithe a rinneadh 
sa mhír ráitis chomhlíonta i nóta 2, a mhíníonn nach 
n-ullmhaítear na ráitis airgeadais a thuilleadh ar bhonn 
gnóthais leantaigh. déantar cur síos sna codanna 
ábhartha den tuarascáil seo ar na cúiseanna atá leagtha 
amach sa nóta sin maidir le gnóthas leantach.

Tuilleadh eolais 

Tá comhaltaí an bhoird freagrach as an bhfaisnéis eile. 
Cuimsíonn an fhaisnéis eile an fhaisnéis a chuimsítear 
sa tuarascáil bhliantúil seachas na ráitis airgeadais agus 
tuarascáil ár n-iniúchóra uirthi. Ní chlúdaíonn ár dtuairim 
ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile agus, ach amháin 
a mhéid a luaitear a mhalairt go sainráite inár dtuarascáil, 
ní dhéanaimid aon chonclúid dearbhaithe a chur in iúl 
ina leith.

Maidir lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é ár 
bhfreagracht an fhaisnéis eile a léamh agus, á dhéanamh 
sin, a mheas an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir go 
hábhartha leis na ráitis airgeadais nó lenár n-eolas a 
fuarthas san iniúchadh, nó ar dealraitheach go bhfuil sí 
ábhartha go hábhartha. míthreorach. Má shainaithnímid 
neamhréireachtaí ábhartha den sórt sin nó míráiteas 
ábhartha dealraitheacha, éilítear orainn a chinneadh an 
bhfuil míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó míráiteas 
ábhartha ar an bhfaisnéis eile. Má bhainim de thátal as go 
bhfuil, ar bhonn na hoibre atá déanta agam, míráiteas 
ábhartha ag baint leis an eolas eile sin, tá orm é seo a 
thuairisciú.

Níl aon rud le tuairisciú againn ina leith seo.

Freagrachtaí faoi seach

Freagrachtaí chomhaltaí an bhoird as na ráitis 
airgeadais

Tá comhaltaí an bhoird freagrach as na ráitis airgeadais a 
ullmhú agus as a bheith sásta go dtugann siad léargas fíor 
agus cóir, agus as cibé rialú inmheánach a chinneann siad 
atá riachtanach chun ullmhú ráitis airgeadais atá saor ó 
mhíráiteas ábhartha a chumasú, cibé acu mar gheall ar 
chalaois nó earráid.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá comhaltaí an 
bhoird freagrach as measúnú a dhéanamh ar chumas 
na Gníomhaireachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas 
leantach, ag nochtadh, de réir mar is infheidhme, ábhair a 
bhaineann le gnóthas leantach agus bunús cuntasaíochta 
an ghnóthais leantaigh a úsáid mura bhfuil sé i gceist 
ag an mbainistíocht an Ghníomhaireacht a leachtú nó 
deireadh a chur le hoibríochtaí, nó mura bhfuil aon rogha 
réalaíoch eile aige ach é sin a dhéanamh.
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Tuarascáil iniúchóra neamhspleách do bhaill  
na gníomhaireachta forbartha talún (ar lean)

Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh na ráiteas 
airgeadais

Is iad ár gcuspóirí dearbhú réasúnach a fháil i dtaobh an 
bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid, agus 
tuarascáil iniúchóra a eisiúint a chuimsíonn ár dtuairim. 
Ardleibhéal cinnteachta is ea cinnteacht réasúnta ach ní 
ráthaíocht í go n-aimsíonn iniúchadh a dhéantar de réir na 
ISAnna míráiteas i gcónaí más ann dó. Féadann míráitis 
teacht chun cinn mar thoradh ar chalaois nó earráid agus 
meastar iad a bheith ábhartha go réasúnta, ina n-aonair 
nó ina gcomhiomlán, má théann siad i bhfeidhm ar 
chinntí eacnamaíochta a ghlacann úsáideoirí ar bhonn 
na ráitis airgeadais seo.

Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí as iniúchadh 
na ráiteas airgeadais le fáil ar shuíomh Gréasáin an 
IAASA ag: http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-
458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_
responsibilities_for_audit.pdf. Tá an tuairisc seo mar 
chuid de thuarascáil ár n-iniúchóra. 

Cuspóir ár gcuid oibre iniúchta agus a bhfuil 
ár bhfreagrachtaí dlite dúinn 
Déantar ár dtuarascáil do bhaill na Gníomhaireachta 
amháin, mar chomhlacht. Rinneadh ár gcuid oibre 
iniúchta ionas go bhféadfaimis na nithe seo a chur in iúl 
dúinn don Aire i dtuarascáil iniúchóra agus chun aon 
chríche eile. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, ní 
ghlacaimid ná ní ghlacaimid freagracht ar aon duine 
seachas an tEintiteas agus an tAire, as ár gcuid oibre 
iniúchta, as an tuarascáil seo, nó as na tuairimí atá curtha 
le chéile againn.

Michael Tuohy 
do agus thar a cheann Mazars 

 
Cuntasóirí Cairte & Gnólacht Iniúchta Reachtúil  
Ionad Fhearchair, Bloc 3  
Bóthar Fhearchair 
Baile Átha Cliath 2

Dáta: 17 Meitheamh 2021
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RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS AR CHÚLCHISTÍ IONCAIM COIMEÁDTA
Don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020

Nótaí
2020

€

Tréimhse Ó
13.09.2018 go

31.12.2019
€

Ioncam

Deontais Oireachtais 5 12,003,438 2,771,637

Ioncam Iomlán 12,003,438 2,771,637

Caiteachas

Táillí proifisiúnta 10 8,523,239 1,694,481

Costaisí Foirne 6 2,643,089 647,794

Cíos, Táillí Seirbhíse agus Rátaí 7 382,849 250,283

Cumarsáid agus TF 9 224,152 92,786

Riarachán Oifige 8 114,588 34,882

Costais an Bhoird 11 69,477 51,411

Dímheas 15 46,044 -

Caiteachas Iomlán 12,003,438 2,771,637

Iarmhéid don tréimhse  - - 

Iarmhéid 31 Nollaig 2020 - -

Cuimsíonn an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta gach gnóthachan agus caillteanas 
a aithníodh sa tréimhse.

Cuimsíonn príomh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar an Staid 
Airgeadais agus an Ráiteas faoi Shreafaí Airgid Thirim.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 22. 

John Coleman
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS
amhail an 31 Nollaig 2020

Nótaí
2020

€
2019

€

Sócmhainní Seasta

Sócmhainní Reatha

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh 15 282,774 -

Sócmhainn dholáimhsithe 16 130,246 -

Airgead infhaighte 12 281,196 188,771

Airgead tirim sa bhanc 3,087,881 281,409

Ioncam Fabhraithe Deontais 5 327,823 110,514

4,109,920 580,694

Dliteanais Reatha (Suimeanna atá dlite laistigh de bhliain)

Ioncam Deontais Iarchurtha 5 1,897,867 -

Suimeanna iníoctha 13 1,799,033 580,694

3,696,900 580,694

Glanshócmhainní Reatha 413,020  -

Ionadaíocht

Cúlchistí Ioncaim Coimeádta -  -

Cuntas Caipitil 14 413,020 -

413,020  -

Cuimsíonn príomh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar an Staid 
Airgeadais agus an Ráiteas faoi Shreafaí Airgid Thirim.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 22. 

 

John Coleman
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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RÁITEAS SREAFAÍ AIRGID
Don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020

Nótaí 2020

Tréimhse Ó
13.09.2018 go

31.12.2019

Sreabhadh Glan Airgid as Gníomhaíochtaí Oibríochta

Barrachas don bhliain airgeadais -  -

Coigeartuithe le haghaidh:

Dímheas ar mhaoin, ar ghléasra agus ar threalamh 46,044 -

Aistrithe cúlchiste caipitil ar ghluaiseachtaí maoine, gléasra agus trealaimh 282,774 -

Aistrithe cúlchiste caipitil ar shócmhainní doláimhsithe 130,246 -

Gluaiseachtaí i gcaipiteal oibre:

Gluaiseacht in earraí infhaighte (309,734) (299,285)

Gluaiseacht iníoctha 3,116,206 580,694 

Sreabhadh Glan Airgid as Gníomhaíochtaí Oibríochta 3,265,536 281,409

Sreafaí airgid as Oibríochtaí Infheistíochta

Infheistíochtaí i dTrealamh Oifige (328,818) -

Infheistíochtaí i Sócmhainní doláimhsithe (130,246) -

Glan-airgead tirim a úsáidtear i ngníomhaíochtaí infheistíochta (459,064) -

Méadú ar airgead tirim agus a choibhéis 2,806,472 281,409

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana airgeadais 281,409  -

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana airgeadais 3,087,881 281,409

Cuimsíonn príomh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar an Staid 
Airgeadais agus an Ráiteas faoi Shreafaí Airgid Thirim.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 22.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
Don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020

1. Eolas Ginearálta
Cuireadh an Ghníomhaireacht ar bun faoi Ordú na Gníomhaireachta Forbartha Talún (Bunú) 2018, IR Uimh. 
352 de 2018, arna leasú le hOrdú na Gníomhaireachta Forbartha Talún (Leasú) 2018, IR Uimh. 603 de 2018, le 
ceannoifig i dTeach Ashford, Sráid na Teamhrach Baile Átha Cliath 2. Is í príomhfheidhm na Gníomhaireachta 
forbairt agus athghiniúint talún agus réadmhaoine a bhainistiú, chun críocha tithíocht a sheachadadh agus 
forbairt agus athghiniúint fhisiceach, shóisialta agus eacnamaíoch níos leithne a bhaint amach. Is Aonán Sochair 
Phoiblí í an Ghníomhaireacht Forbartha Talún mar atá bunaithe faoi láthair.

Tionscnaíodh Bille na Gníomhaireachta Forbartha Talún 2021 (“Bille LDA”) sa Dáil an 3 Feabhra, 2021. Táthar ag 
súil go rithfear ina dhlí é i 2021. Ceanglaítear le halt 32 den Bhille LDA go ndíscaoilfear an t-eintiteas a bunaíodh 
faoin Ordú. Pléitear impleachtaí an díscaoilte tuilleadh sna nótaí thíos.

2. Achoimre ar Bheartais Shuntasacha Chuntasaíochta 
Tá bunús na mbeartas cuntasaíochta agus cuntasaíochta suntasach arna nglacadh ag an nGníomhaireacht 
leagtha amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm iad go comhsheasmhach i rith na bliana airgeadais.

a) Ráiteas Géilliúlachta

Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 ar bhonn miondealaithe 
agus de réir na bprionsabal cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn agus de réir an Chaighdeáin 
Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann (“FRS 102 ”) arna eisiúint 
ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais. 

b) Bunús an ullmhúcháin

Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, an Caighdeán Tuairiscithe 
Airgeadais is infheidhme in Éirinn, agus an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit. Ullmhaítear na 
Ráitis Airgeadais in Euro arb é airgeadra feidhmiúil na Gníomhaireachta é. Tá CBL san áireamh sna méideanna 
go léir toisc nach bhfuil an LDA i riocht inghnóthaithe CBL.

c) Deontais Oireachtais

Aithnítear ioncam deontais Oireachtais sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe tar 
éis na coinníollacha a fhorchuirtear leis na deontais a chomhlíonadh. Déantar deontais Oireachtais a fhaightear 
sula gcomhlíontar critéir aitheantais ioncaim a thaifeadadh mar ioncam iarchurtha sa ráiteas ar staid airgeadais.

Cuirtear ioncam deontais a fhaightear chun caiteachas caipitil ar mhaoin, ar ghléasra agus ar threalamh a 
mhaoiniú ar athló go dtí an cuntas caipitil, agus scaoiltear é chuig an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe thar shaolré eacnamaíoch úsáideach ionchasach na sócmhainní gaolmhara, chun 
an chóireáil chuntasaíochta a mheaitseáil den deontas i gcoinne an mhuirir dímheasa ghaolmhair. 

d) Caiteachas

Cuimsíonn an caiteachas caiteachas oibríochta agus forbartha maoine. Cuimsíonn caiteachas oibríochta costais 
foirne, costais Bhoird, cíos, muirir seirbhíse agus táillí gairmiúla. Is éard atá i gcaiteachas ar fhorbairt réadmhaoine 
atá caipitil ó thaobh nádúir ach nach gcomhlíonann na riachtanais chaipitlithe fós, caiteachas a bhaineann go 
sonrach le maoin. Cuirtear caiteachas san áireamh ar bhonn fabhraithe agus tá CBL san áireamh ann. 
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Nótaí Leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

2. Achoimre ar Bheartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

e) Sócmhainní seasta inláimhsithe agus dímheas
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag a gcostas stairiúil, lúide dímheas carntha agus soláthar le haghaidh 
lagaithe. Ríomhtar an muirear ar dhímheas chun costas bunaidh sócmhainní inláimhsithe a dhíscríobh, lúide a 
luach iarmharach measta, thar a saolré úsáideach a bhfuil súil leis mar a leanas:

Feabhsúcháin ar fhoirgnimh léasaithe Thar théarma léasa 10 mbliana

Troscán agus Feistis Líne dhíreach – 10 mbliana

Trealamh TF Líne dhíreach – 3 go 5 bliana

Déantar luach iarmharach agus saolré úsáideach sócmhainní seasta a mheas gach bliain le haghaidh táscairí 
a d’fhéadfadh a bheith athraithe. Sa chás go bhfuil táscairí den sórt sin i láthair, déanfar athbhreithniú ar an 
luach iarmharach, an modh dímheasa agus na saolta úsáideacha, agus leasófar iad seo más gá. Tugtar cuntas 
ionchasach ar athruithe ar rátaí dímheasa a éiríonn as an athbhreithniú seo thar na saolta úsáideacha atá fágtha 
ag na sócmhainní.

Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, tar éis costas measta 
na diúscartha a bhaint dá mba rud é go raibh an tsócmhainn den aois sin cheana féin agus an bhail a bheith 
uirthi a mbeifí ag súil leis ag deireadh a saolré úsáidí. 

f) Sócmhainní doláimhsithe agus amúchadh
Déantar sócmhainní doláimhsithe a thaifeadadh ar dtús ar a gcostas agus ina dhiaidh sin luaitear iad ag costas 
lúide aon chaillteanas amúchta agus lagaithe carntha. Déantar aon sócmhainní doláimhsithe a iompraítear ar 
mhéid athluacháilte, a thaifeadadh ag an luach cóir ar dháta an athluachála, mar a chinntear trí thagairt do 
mhargadh gníomhach, lúide aon chaillteanas amúchta agus lagaithe carntha ina dhiaidh sin.

Ríomhtar amúchadh chun costas sócmhainne a dhíscríobh, lúide a luach iarmharach measta, thar shaolré 
úsáideach na sócmhainne seo a leanas:

Bunachar Sonraí Sócmhainní Stáit Líne Dhíreach – 4 bliana

Má tá comhartha ann go bhfuil athrú suntasach tagtha ar an ráta amúchta, ar shaolré úsáideach nó ar luach 
iarmharach sócmhainne doláimhsithe, déantar an t-amúchadh a athbhreithniú go hionchasach chun na 
meastacháin nua a léiriú. 

Déantar athbhreithniú ar tháscairí lagaithe ag gach dáta tuairiscithe, agus meastar an méid inghnóthaithe i gcás 
ina bhfuil táscairí ann. Sa chás go sáraíonn an luach tugtha anonn an méid inghnóthaithe, lagaítear an tsócmhainn 
dá réir. Déantar laigí roimhe seo a athbhreithniú le haghaidh aisiompú féideartha ag gach dáta tuairiscithe.

g) Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Cuimsíonn airgead tirim agus coibhéisí airgid airgead tirim sa bhanc agus idir lámha.

h) Féichiúnaithe trádála agus eile
Aithnítear féichiúnaithe trádála agus eile ar luach cóir i dtosach agus luaitear ina dhiaidh sin iad ag costas 
amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach lúide caillteanais lagaithe ar dhrochfhiacha amhrasacha 
ach amháin i gcás nach mbeadh éifeacht an lascainithe neamhábhartha. I gcásanna den sórt sin luaitear na 
nithe infhaighte ar chostas lúide caillteanais lagaithe as drochfhiach agus amhrasach. 

i) Trádáil agus iníoctha eile 
Tomhaistear trádáil agus iníoctha eile de réir phraghas an idirbhirt, mura gcuirtear íocaíocht ar athló thar 
ghnáththéarmaí gnó nó má dhéantar í a mhaoiniú ag ráta úis nach ráta margaidh é. Sa chás seo is idirbheart 
maoinithe é an socrú, agus déantar an dliteanas airgeadais a thomhas ag luach reatha íocaíochtaí amach anseo 
lascainithe ag ráta úis margaidh d’ionstraim fiachais den chineál céanna. 
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2. Achoimre ar Bheartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

j) Forálacha
Aithnítear forálacha nuair a bhíonn oibleagáid dhlíthiúil nó inchiallaithe reatha ag an nGníomhaireacht a 
eascraíonn mar thoradh ar eachtra roimhe seo, nuair is dócha go mbeidh eis-sreabhadh sochar eacnamaíoch 
ag teastáil chun an oibleagáid a réiteach agus is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh. Tomhaistear soláthairtí 
ag luach reatha na gcaiteachas a mheastar a bheidh ag teastáil chun an oibleagáid a réiteach ag baint úsáide as 
ráta réamhchánach a léiríonn measúnuithe margaidh reatha ar an luach céanna airgid agus an riosca a bhaineann 
go sonrach leis an oibleagáid.

k) Airgeadraí eachtracha 
Déantar idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí seachas euro a thaifeadadh ag rátaí a rialaíonn ar dháta na 
n-idirbheart sin. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid atá ainmnithe in airgeadraí iasachta go Euro ag na 
rátaí malairte atá i bhfeidhm ar dháta an chláir chomhardaithe. Déileáiltear leis na difríochtaí malairte a leanann 
as sin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe. 

l) Sochair scoir
Foráiltear le halt 7 (8) d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 352 de 2018 go bhféadfaidh an LDA foráil a dhéanamh maidir 
le haoisliúntas fhoireann na Gníomhaireachta. Soláthraíonn dhá scéim pinsin teidlíochtaí pinsin fhostaithe na 
Gníomhaireachta an 31 Nollaig 2020:

a) An Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair ar scéim sochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a 
ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó dá éis. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na scéime aonair leis an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe. Níl aon ranníocaíochtaí fostóra ann.

b) Scéim sochair shainithe a mhaoinítear ar bhonn íoc mar a úsáidtear. Ceanglaítear ar an scéim seo freastal ar 
fhostaithe sa tSeirbhís Phoiblí cheana féin sula dtéann siad isteach sa Ghníomhaireacht. Tá an scéim á hoibriú 
ar bhonn riaracháin go dtí go gceadóidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta í le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá fostaithe uile na Gníomhaireachta ina mbaill go sealadach de cheann de na scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí 
seo; dá réir sin, ní thagann aon mhuirear sna Ráitis Airgeadais seo as aon dliteanais a d’fhéadfadh teacht chun 
cinn i leith a sochar scoir, i gcomhréir leis an gcóireáil chuntasaíochta sa tréimhse roimhe sin. Tá sé beartaithe go 
mbeidh a Scéim Pinsin Ranníocaíochta Sainithe féin ag an nGníomhaireacht, ar aon dul le scéimeanna Leath-Stáit 
Tráchtála eile, a luaithe a achtófar Bille na Gníomhaireachta Forbartha Talún. Ag an bpointe seo, scoirfidh gach 
ball foirne, seachas an POF, na scéimeanna pinsin atá ann agus aistreoidh siad chuig an scéim pinsin nua. 
Féadfaidh an POF roghanna pinsin ar leithligh a ghlacadh a bheidh ar aon dul leis na roghanna atá ar fáil do POF 
i gcomhlachtaí Stáit inchomparáide eile.

m) Páirtithe gaolmhara
Chun críocha na ráiteas airgeadais seo, meastar go bhfuil baint ag páirtí leis an nGníomhaireacht: 

l	 Tá sé de chumas ag an bpáirtí, go díreach nó go hindíreach, trí idirghabhálaí amháin nó níos mó an 
Ghníomhaireacht a rialú nó tionchar suntasach a imirt ar an nGníomhaireacht maidir le cinntí beartais 
airgeadais agus oibriúcháin a dhéanamh nó tá comhrialú aici ar an nGníomhaireacht. 

l	 Tá an Ghníomhaireacht agus an páirtí faoi réir comhrialaithe.

l	 Is comhlach den Ghníomhaireacht an páirtí nó tá sé mar chuid de chomhfhiontar leis an nGníomhaireacht. 

l	 Is ball é an páirtí de phríomhphearsanra bainistíochta na Gníomhaireachta nó tuismitheoir na 
Gníomhaireachta, nó ball dlúth teaghlaigh de dhuine den sórt sin, nó is eintiteas é atá faoi rialú, faoi 
chomhrialú, nó faoi thionchar suntasach na ndaoine sin.

l	 Is plean sochair iarfhostaíochta é an páirtí atá chun leasa fhostaithe na Gníomhaireachta nó aonáin atá ina 
pháirtí gaolmhar den Ghníomhaireacht.

Is iad dlúthbhaint duine aonair na baill teaghlaigh sin a mbeifí ag súil go mbeidh tionchar acu ar an duine sin 
nó go mbeidh tionchar aige air agus iad ag plé leis an nGníomhaireacht. 
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2. Achoimre ar Bheartais Shuntasacha Chuntasaíochta (ar lean)

n) Sochair ghearrthéarmacha

Aithnítear sochair ghearrthéarmacha, mar phá saoire, mar chostas sa bhliain agus gearrtar iad ar an Ráiteas 
Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe. Tá sochair ghearrthéarmacha a fhabhraítear ag 
deireadh na bliana san áireamh san fhigiúr Iníoctha sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. 

o) Léasanna oibriúcháin

Aicmítear léasanna ina gcoinníonn an léasóir cuid shuntasach de na rioscaí agus na luaíochtaí úinéireachta 
mar léasanna oibriúcháin. Gearrtar íocaíochtaí a dhéantar faoi léasanna oibriúcháin (glan ó aon dreasachtaí 
a fhaightear ón léasóir) ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe thar shaolré 
an léasa.

p) Cuntas Caipitil

Léiríonn an cuntas caipitil an chuid den ioncam neamh-amúchta a chuirtear i bhfeidhm chun críocha caipitil. 
Maoinítear sócmhainní doláimhsithe agus maoine, gléasra agus trealaimh ó ioncam deontais. Aistrítear an 
maoiniú seo chuig an gcuntas caipitil, a amúchtar de réir amúchta agus dímheasa na haicme sócmhainní ar 
leith. Déantar an glanmhaoiniú a aistrítear chuig an gcuntas caipitil agus an amúchadh gaolmhar a thaifeadadh 
sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta.

3. Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Criticiúla
Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais seo ar an mBord breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh a 
théann i bhfeidhm ar bheartais agus méideanna tuairiscithe sócmhainní agus dliteanas, ioncaim agus caiteachais 
nach léir go furasta ó fhoinsí eile. 

Déantar breithiúnais agus meastacháin a mheas go leanúnach agus tá siad bunaithe ar eispéiris stairiúla agus 
ar fhachtóirí eile, lena n-áirítear ionchais d’imeachtaí sa todhchaí a chreidtear a bheith réasúnach faoi na cúinsí. 
Déanann an Ghníomhaireacht meastacháin agus toimhdí maidir leis an todhchaí. Is annamh a bheidh na 
meastacháin chuntasaíochta a bheidh mar thoradh orthu cothrom leis na torthaí iarbhír gaolmhara. Pléitear thíos 
na meastacháin agus na toimhdí a bhfuil riosca suntasach acu, agus is cúis le coigeartú ábhartha ar mhéideanna 
carraeireachta sócmhainní agus dliteanas laistigh den bhliain airgeadais seo chugainn. 

 Caiteachas Forbartha

Tá an Ghníomhaireacht ag forbairt tionscadal faoi láthair a thabharfaidh tithe sóisialta agus inacmhainne. Tá 
athbhreithniú déanta ag an nGníomhaireacht ar chaiteachas forbartha a tabhaíodh sa tréimhse chun an chóir 
chuntasaíochta iomchuí do chaiteachais a bhaineann go sonrach le tionscadail a mheas. Sa mheasúnú seo, 
breithníodh na gnéithe seo a leanas: 

a) Éilimh dhlíthiúla agus úinéireachta LDA ar fhorbairt an tionscadail.

b) Deontais iarratais phleanála agus an chumhacht atá dílsithe don Ghníomhaireacht faoi na deontais sin.

c) Céim reatha an tionscadail i saolré an tionscadail.

Is é dearcadh na Gníomhaireachta gurb é an chóireáil chuntasaíochta is iomchuí an chóireáil chuntasaíochta reatha 
a aithníonn caiteachas a bhaineann le tionscadail sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coimeádta. Táthar ag súil, le dul chun cinn agus forbairt leanúnach na dtionscadal, go n-athróidh an chóireáil 
chuntasaíochta, agus go dtosóidh an Ghníomhaireacht ag caipitliú caiteachais a bhaineann go sonrach le tionscadail. 

Comhlíonann aitheantas caiteachais arna mhaoiniú ón deontas caipitil sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta leis na coinníollacha maoinithe deontais caipitil mar atá sonraithe ag an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (an “Roinn”).
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4. Bunús an bhriseadh suas 
Tá an Ghníomhaireacht bunaithe faoi láthair mar chomhlacht reachtúil faoi Ordú LDA 2018. Díscaoilfear an 
Ghníomhaireacht agus cuirfear achtachán an Bhille LDA ina hionad. Éilíonn Bille LDA go ndíscaoilfear an 
Ghníomhaireacht a bunaíodh faoi Ordú 2018 agus go mbunófar Gníomhaireacht nua, faoin mBille LDA. Mar 
thoradh air sin, ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn an bhriseadh, go dtí go n-achtófar an reachtaíocht 
agus díscaoileadh an aonáin atá faoi rialú ag Ordú 2018. 

5. Deontais Oireachtais
Maoinítear an Ghníomhaireacht ó vóta na Roinne. Soláthraíonn an Roinn deontas stáit bliantúil don 
Ghníomhaireacht chun tacú leis an obair a dhéanann an Ghníomhaireacht. Faigheann an Ghníomhaireacht 
maoiniú ón Roinn mar seo a leanas:

2020
€

2018-2019
€

Deonacháin an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 12,003,438 2,771,637

Ainm Deontóra An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Ainm Deontais Caipiteal Neamhphá Pá 

Cuspóir an Deontais 

Chun tacú 
le caiteachas 

sainréadmhaoine 
na 

ghníomhaireachta

Chun tacú 
le costais 

oibríochtúla 
ar fad na 

gníomhaireachta

Chun tacú le 
tuarastal foirne 

agus costais 
a bhaineann 

le pá ar fad na 
gníomhaireachta

Cuntasaíocht ar dheontas

Méid an deontais. 13,500,000 2,400,000 2,200,000

Téarma an deontais iomláin One year One year One year

An méid a glacadh le hioncam

Deontas tógtha le hioncam 7,442,525 1,833,146 2,727,767

a) Airgead tirim faighte sa tréimhse 9,000,000 1,717,432 2,164,688

b) Caiteachas a íocann an Roinn go díreach 500,000 679,582 35,312

c) Airgead tirim a aisíocadh sa tréimhse - - -

d) Méideanna (iarchurtha) nó dlite ag deireadh 
na bliana

(1,916,252)
(394,635)

327,823

e) Méideanna (iarchurtha) nó dlite sa bhliain 
roimhe sin 

(141,223)
(169,235)

199,944
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6. Costais Foirne agus Faisnéis Fostaithe

a) Líon na bhfostaithe

Bhí 37 fostaí díreacha agus 3 ar iasacht ag an nGníomhaireacht amhail an 31 Nollaig 2020. Seo a leanas meánlíon 
na ndaoine a bhí fostaithe i rith na bliana airgeadais: 

2020 2018-2019

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 1 1

Bainistíocht Shinsearach 3 3

Oibríochtaí 20 2

Iomlán 24 6

Cuimsíonn na costais foirne (príomhphearsanra bainistíochta san áireamh) 

2020
€

2018-2019
€

Pá agus Tuarastail (ÁSPC san áireamh) 2,237,156 515,463

Costais Iasachta 378,723 120,037

Oiliúint Foirne agus FGL 11,222 6,809

Taisteal agus Cothabháil 13,725 5,485

Caiteachas Fáilteachais` 2,263 -

Foireann iomlán 2,643,089 647,794

b) Sochair Foirceanta

Níor íocadh aon sochar foirceanta i rith na bliana.

c) Sochair ghearrthéarmacha

Aithníodh soláthar pá saoire dar luach €46,104 (2019: €nialas) sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí 
Ioncaim Coimeádta. Níor tabhaíodh aon sochar gearrthéarmach eile cosúil le ragobair nó liúntais i rith na bliana.

d) Príomhphearsanra Bainistíochta

Sainmhíníonn alt 33.6 de FRS 102 príomhphearsanra bainistíochta mar “na daoine sin a bhfuil údarás agus 
freagracht orthu gníomhaíochtaí an aonáin a phleanáil, a stiúradh agus a rialú, go díreach nó go hindíreach, 
lena n-áirítear aon stiúrthóir (feidhmeannach nó eile) den eintiteas sin”. Ar phríomhphearsanra bainistíochta na 
Gníomhaireachta ag deireadh na bliana tá Comhaltaí Boird, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus triúr ball 
den Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí. Seo a leanas luach iomlán na sochar fostaí a íocadh le príomhphearsanra 
bainistíochta:

2020 
€

2018-2019 
€

Pá agus Tuarastail (ÁSPC san áireamh) 654,998 274,024

Táillí Boird (lena n-áirítear ÁSPC) 67,921 48,731

Ranníocaíochtaí pinsin - -

Luach Saothair Iomlán 722,919 322,755
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e) Luach Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Seo a leanas luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin in 2020:

2020
€

2018-2019*
€

Bun-tuarastal bliantúil 200,000 46,153

Feithicil Cuideachta 4,904 -

204,904 46,153

*Ríomhtar méideanna tuarastail 2018-2019 ar bhonn pro-rata.

Faigheann an POF tuarastal bliantúil de €200,000. Ní bhfuair an POF aon íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht 
ná aon sochar comhchineáil eile le linn na tréimhse, ach tá an POF i dteideal úsáid préimheanna árachais sláinte 
feithicle agus teaghlaigh a fháil de bhun théarmaí a chonartha fostaíochta. Tá teidlíochtaí pinsin an POF ag 
teacht le teidlíochtaí caighdeánacha i scéim aoisliúntais sochair shainithe na hearnála poiblí agus iad siúd a 
bhaineann le comhlachtaí Stáit inchomparáide eile.

Rinne an Ghníomhaireacht comhaontú léasa oibríochta an 16 Meitheamh 2020 maidir le feithicil cuideachta 
leictreachais an POF. Is é 3 bliana ré an léasa. Is é an muirear bliantúil don Ghníomhaireacht ar an léas seo ná 
€8,407 lena n-áirítear CBL. Tacaíonn comhaontú cothabhála leis an bhfeithicil, agus is é an muirear bliantúil don 
chomhaontú seo ná €926 lena n-áirítear CBL. 

7. Cíos, Táillí Seirbhíse agus Rátaí
2020

€
2018-2019

€

Cíos 331,044 246,754

Táillí Seirbhíse 44,022 3,529

Rátaí 7,783 -

382,849 250,283

8. Riarachán Oifige 
2020

€
2018-2019

€

Caiteachas Ginearálta 31,892 2,345

Cothabháil agus Athchóiriú Oifige 25,412 9,911

Árachas 22,193 7,234

Teileafón 13,873 3,542

Priontáil, Postas agus Stáiseanóireacht 13,616 10,816

Cruinnithe, Comhdhálacha agus Seimineáir 4,852 1,034

Fóntais 2,750 -

114,588 34,882
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9. Cumarsaidí agus TF
2020

€
2018-2019

€

Fógraí agus Foilseacháin 53,710 -

Caidreamh Poiblí agus Cumarsáid 70,276 30,206

Caiteachas TF 100,166 62,580

224,152 92,786

10. Táillí proifisiúnta
2020

€
2018-2019

€

Táillí Maoine lena n-áirítear seirbhísí Ailtireachta 7,445,970 721,185

Táillí Dlí 426,013 389,591

Tacaíocht Earcaíochta agus Acmhainní Daonna 297,857 81,934

Táillí Cuntasaíochta, Iniúchóireachta agus Eile 122,295 39,932

Taighde agus Comhairleach 89,825 -

Seirbhísí Soláthair 72,490 111,289

Comhairleach Corparáideach 68,789 350,550

8,523,239 1,694,481

11. Costais an Bhoird
 2020

€
2018-2019

€

Táillí Boird (lena n-áirítear ÁSPC) 67,921 48,731

Taisteal agus Cothabháil Boird 1,040 -

Cruinnithe Boird 516 2,680

69,477 51,411
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12. Airgead Infhaighte
2020

€
2018-2019

€

Réamhíocaíochtaí 279,227 185,540

Féichiúnaithe eile 1,969 3,231

281,196 188,771

Tá gach féichiúnaí dlite laistigh de bhliain amháin.

13. Suimeanna Iníoctha

Méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin
2020

€
2018-2019

€

Fabhruithe 708,502 296,907

Creidiúnaithe trádála 626,673 222,588

Cáin ar Sheirbhísí Gairmiúla 286,776 -

ÍMAT/ÁSPC 112,944 58,089

Ranníocaíochtaí Pinsin Fostaithe * agus ASC 64,138 3,110

1,799,033 580,694

*Faoi threoir na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, tá an Ghníomhaireacht tar éis ranníocaíochtaí 
ábhartha fostaí leis an scéim pinsean mhalartach dar luach €12,798 a asbhaint agus a choinneáil. Amhail an 
31 Nollaig 2020, níor bunaíodh scéim phinsin na mball seo go foirmiúil. Tá an Ghníomhaireacht ag coinneáil 
na ranníocaíochtaí seo ar feitheamh ceadú scéim pinsin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

14. Cúlchiste Caipitil
2020

€
2018-2019

€

Amhail 1 Eanáir - -

Aistrithe ó/(go) Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus ar Chúlchistí 
Ioncaim Coimeádta

Ioncam Leithdháilte chun aidhmeanna caipitil 459,064 -

Amúchadh de réir luachlaghdaithe (46,044) -

Iarmhéid 31 Nollaig 413,020 -

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus ar Chúlchistí Coinneála Ioncaim 413,020 -
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15. Sócmhainní Seasta

Costas

Léasacht
Feabhsúcháin

€

Daingneán
agus Feistis

€

Trealamh
TF
€

Iomlán
€

Iarmhéid Oscailte ag 01/01/2020 - - - - 

Breiseanna 59,952 54,030 214,836 328,818 

Diúscairtí - - - - 

Iarmhéid Deiridh ag 31/12/2020 59,952 54,030 214,836 328,818 

Dímheas

Iarmhéid Oscailte ag 01/01/2020 - - - - 

Muirear don bhliain airgeadais (4,496) (3,811) (37,737) (46,044) 

Diúscairtí - - - - 

Iarmhéid Deiridh ag 31/12/2020 (4,496) (3,811) (37,737) (46,044)

Glanluach Leabhar ag 31/12/2020 55,456  50,219 177,099 282,774

16. Sócmhainn Dholáimhsithe

Costas

Bunachar
Sonraí

Shócmhainní
Stáit 

€

Iarmhéid Oscailte ag 01/01/2020 - 

Breiseanna 130,246

Iarmhéid Deiridh ag 31/12/2020 130,246

Amúchadh

Iarmhéid Oscailte ag 01/01/2020 -

Muirear don bhliain airgeadais -

Iarmhéid Deiridh ag 31/12/2020 -

Glanluach Leabhar ag 31/12/2020 130,246

Cuireadh tús le forbairt an Bhunachar Sonraí Sócmhainní Stáit le linn 2020 agus an 31 Nollaig 2020, tá sé ag dul 
ar aghaidh. Tosóidh amúchadh nuair a bheidh an tsócmhainn ar fáil le húsáid. 

Nótaí Leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
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17. Luach Saothair Iniúchta Seachtraigh
Is é Mazars, Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchta Reachtúil iniúchóir reachtúil ceaptha na Gníomhaireachta. 
Fabhraigh an Ghníomhaireacht €18,450 (CBL san áireamh) as costas measta an iniúchta reachtúil don bhliain 
dar críoch 31 Nollaig 2020.

18. Ceanglais Léasa
Tá tiomantais ag an nGníomhaireacht maidir le léas ar chóiríocht oifige i dTeach Ashford, Sráid na Teamhrach, 
Baile Átha Cliath 2 a choinnítear ar léas deich mbliana ag tosú i mí Eanáir 2020.

An 31 Nollaig 2020 bhí na gealltanais íosta íocaíochta léasa seo a leanas ag an nGníomhaireacht faoi léasanna 
neamh-inchealaithe:

31 Nollaig 
2020

€

31 Nollaig 
2019

€

Iníoctha laistigh de bhliain 287,122 287,122 

Iníoctha laistigh de 2 go 5 bliana 1,148,488 1,148,488 

Iníoctha tar éis 5 bliana 1,148,488 1,435,610

2,584,098 2,871,220

Leithdháileadh na costais i ndáil leis an bhfeistiú agus ábhair áirithe eile, seachas gnáthchostais bhunaithe agus 
oibriúcháin, chun críocha caipitil agus áiríodh iad faoi Fheabhsúcháin Léasaithe i Sócmhainní Seasta. Caitear le 
feabhsúcháin leanúnacha ar an áitreabh ar an gcaoi chéanna. 

19. Teagmhais agus Tiomantais
Tá an Ghníomhaireacht ag comhoibriú le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath Dúin(“DLRCC”) ar scéim 
tithíochta sóisialta agus inacmhainne i Seangánach, Seanchill, Co. Bhaile Átha Cliath. Faoin togra, aistreoidh 
DLRCC 6.35 acra talún chuig an nGníomhaireacht chun scéim tithíochta ar cíos costais a fhorbairt. Is é praghas 
ceannaigh na talún seo ná €38,862, agus mar chuid den idirbheart, íocfar ranníocaíochtaí forbartha de €3,189,121 
le DLRCC freisin. 

Forbróidh an Ghníomhaireacht scéim cíosa costas ar an talamh chomh maith le tithíocht shóisialta agus 
inacmhainne thar ceann DLRCC ar thalamh cóngarach. Rith baill tofa DLRCC fógra diúscartha alt 183 i mí 
na Samhna 2020 chun an diúscairt talún seo a cheadú; áfach, níor forghníomhaíodh aon chomhaontuithe ag 
deireadh na bliana 31 Nollaig 2020. Chomhoibrigh na páirtithe ar dhearadh an tionscadail agus ar an bpróiseas 
soláthair phoiblí. Thabhaigh DLRCC Táillí Ailtirí ar bhonn iomlán a aisíocfaidh an Ghníomhaireacht nuair a bheidh 
comhaontuithe tráchtála i bhfeidhm. Bunaítear prionsabail tráchtála, agus táthar ag súil go síneofar 
comhaontuithe atá ceangailteach ó thaobh dlí go déanach i mbliana.
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20. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara/Nochtadh Leasanna 
Comhlíonann an Ghníomhaireacht an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag an Roinn 
Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí maidir le leasanna chomhaltaí na Gníomhaireachta agus a foirne a nochtadh. 
Tá nósanna imeachta foirmiúla ann chun a chinntiú go gcloítear leis an gceanglas seo den Chód. 

De réir Meabhrán Comhthuisceana (“MOU”) idir an Ghníomhaireacht agus an Roinn, chuir an Roinn seirbhísí 
íocaíochta ar fáil trína ndearnadh íocaíochtaí thar ceann na Gníomhaireachta ar bhonn sealadach go dtí an 31 
Márta 2020. Taifeadadh na híocaíochtaí seo mar dheontais don Ghníomhaireacht. Ba é iomlán na n-íocaíochtaí 
don bhliain ná €1,214,894 (2019: €1,811,123).

Tá comhaontuithe déanta ag an nGníomhaireacht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, leis an 
nGníomhaireacht Tithíochta, agus le Comhairle Contae Dhún Laoghaire Rathdown trínar chuir na heintitis 
sin fostaithe ar fáil don Ghníomhaireacht ar shocrú iasachta. Sa bhliain go 31 Nollaig 2020, thabhaigh an 
Ghníomhaireacht costais dar luach €378,723 (2019: €120,037) maidir le haisíocaíochtaí costais agus iasachta. 

D’íoc an Roinn táillí comhairliúcháin de €3,630 (2019: Nialas) le RHH International maidir le seirbhísí 
comhairleacha a cuireadh ar fáil sular bunaíodh an Ghníomhaireacht. Is cuideachta é RHH International atá 
cláraithe i bPoblacht na hÉireann agus arna rialú ag John Moran, a ghníomhaigh mar Chathaoirleach ar an 
mBord in 2020. Cé gur tabhaíodh an costas agus gur sonrasc chuig an Roinn é, maoiníodh é le deontais a 
leithdháileadh ar an nGníomhaireacht. Níor aithníodh na costais bhainteacha leis an idirbheart seo sa Ráiteas 
Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.

Tá Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta Tithíochta, John O’Connor, ina chomhalta Boird den 
Ghníomhaireacht freisin.

21. Imeachtaí i nDiaidh an Chláir Chomhardaithe
Tá éifeachtaí na paindéime Covid-19 á monatóireacht ar bhonn leanúnach ag an nGníomhaireacht agus déanann 
an Bord clár riosca tiomnaithe a chothabháil agus a athbhreithniú. Chinntigh an Ghníomhaireacht sláinte agus 
folláine a cuid fostaithe trí chleachtais oibre shábháilte a sholáthar de réir threoirlínte an rialtais. Leanann an 
bhainistíocht orthu ag measúnú tionchar Covid-19 ar thionscadail chaipitil.

Tionscnaíodh Bille LDA sa Dáil an 3 Feabhra, 2021. Caithfidh an Bille dul trí chúig chéim sa Dáil agus sa Seanad 
sula síneofar ina dhlí é. Ceanglaítear le halt 32 den Bhille LDA go ndíscaoilfear an t-eintiteas a bunaíodh faoin 
Ordú. Ag an am sin, aistreofar feidhmeanna uile an chomhlachta díscaoilte chuig an nGníomhaireacht a 
bunaíodh faoi Bhille LDA 2021 agus, dá bharr sin, ní bheidh aon riosca oibríochta ann don eagraíocht mar 
oibreoidh gach gníomhaíocht ar bhonn gnó mar is gnách .

D’éirigh Cathaoirleach an Bhoird, John Moran, as a ról an 30 Aibreán 2021. Fógraíodh ról Chathaoirleach an 
Bhoird ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Ceapachán Poiblí (PAS) agus tá gníomhaíochtaí earcaíochta ar siúl 
go leanúnach.

D’éirigh an Comhalta Boird, Tim Bouchier-Hayes as a ról an 30 Aibreán 2021.

Ceapadh Frank Curran mar Chomhalta Boird an 14 Eanáir 2021.

22. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais 
Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais agus údaraíodh iad lena n-eisiúint an 10 Meitheamh 2021.

Nótaí Leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)
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John Moran (Cathaoirleach) – D’éirigh sé as 30 Aibreán 2021
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John O’Connor
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Conn Murray

T:  01 910 3400
S:  www.lda.ie
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