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Ó bunaíodh é, tá ár gcuspóir i gcónaí a 
chinntiú go bhfuil NOAC an comhlacht 
is mó a scrúdaíonn feidhmíocht agus 
a spreagann feabhsuithe i seirbhísí 
rialtais áitiúil.

Aithnítear NOAC mar eagraíocht a 
spreagann athchóiriú dearfach. Cuid 
lárnach de seo is ea a chinntiú go 
seachadann rialtas áitiúil luach ar 
airgead agus é ag cloí le rialachas 
ceart. Cinntíonn NOAC freisin go 
dtacaíonn sé leis na cleachtais is fearr 
atá lárnach d’obair na n-údarás áitiúil.

Do 2020, tá NOAC feasach ar an 
tionchar a bhí ag COVID-19 ar údaráis 
áitiúla. Aithníonn NOAC an t-ualach 
breise a chuir sé seo ar údaráis áitiúla 
leis an laghdú ar ioncam agus an 
brú breise a chuirtear ar acmhainní. 
Bhunaigh údaráis áitiúla fóraim 
freagartha pobail chun seirbhísí 
áitiúla a chomhordú agus rochtain 
orthu a chomhordú faoin nglao 
pobail a seoladh i mí Aibreáin 2020. 
Slógadh acmhainní gan fasach é seo. 
Mar thoradh air sin, chuaigh NOAC 
i dteagmháil leis an earnáil, leis an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta (RTRAO) agus an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
(RCPA) maidir lena éifeacht láithreach 
agus níos fadtéarmaí ar obair na 
hearnála agus ar a maoiniú. Tá an obair 
seo ar siúl go leanúnach agus leanfaidh 
sé ar aghaidh i 2021.

Chuir Bord NOAC cruinnithe ar fionraí 
ar feadh tréimhse ama i mí Aibreáin 
chun ligean d’ath-imlonnú féideartha 
foirne ó Rúnaíocht NOAC cuidiú leis 
an gcomhrac i gcoinne COVID-19, 
áfach, lean an obair ar aghaidh áfach 
nuair a cuireadh cruinnithe ar sos. 
Nuair a cuireadh tús arís le cruinnithe, 
bhí sé faoi thírdhreach nua iargúlta. 
Trí theicneolaíocht a úsáid bhí NOAC 
in ann leanúint ar aghaidh lena cuid 
oibre agus ba mhaith liom buíochas 
a ghabháil le Rúnaíocht NOAC as a 
gcabhair lena chinntiú go bhféadfadh 
an bord leanúint dá chuid oibre 
tábhachtach..

Léiríonn na tuarascálacha a d’fhoilsigh 
NOAC thar 2020 cuid mhaith faisnéise 
agus trácht ar fheidhmíocht údarás 
áitiúil don bhliain agus soláthraíonn siad 
acmhainn luachmhar ní amháin do na 
húdaráis áitiúla iad féin ach freisin do 
ranna rialtais éagsúla a oibríonn trí na 
húdaráis agus don phobal i gcoitinne a 
mbíonn tionchar ag a n-údarás áitiúil ar 
a fheidhmeanna i bhfeidhm air.

Leanann Tuarascáil Táscairí 
Feidhmíochta NOAC ag forbairt agus 
ag éabhlóidiú agus léiríonn sé an dea-
fheidhmíocht atá ag údaráis áitiúla ón 
gcéad tuarascáil in 2014.

 

Ráiteas an  
chathaoirligh
Thar ceann an Bhoird, tá áthas orm an Tuarascáil 
Bhliantúil don Choimisiún Náisiúnta Maoirseachta 
agus Iniúchóireachta (NOAC) a chur i láthair don 
bhliain dar crioch 31 Nollaig 2020.
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In 2018 choimisiúnaigh NOAC suirbhé 
sástachta saoránach ar an 31 údarás 
áitiúil. Tugadh faoi an obair seo thar trí 
bliana, ag críochnú in 2020. D’fhéach 
an tuarascáil a foilsíodh in 2020 ar an 
bpictiúr náisiúnta agus léirigh sé go 
raibh dearcadh an phobail ar údaráis 
áitiúla faoi cheannteidil éagsúla lena 
n-áirítear Dearcadh na comhairle agus 
na sástachta le seirbhísí tábhachtacha.

D’óstáil NOAC a thríú seimineár Dea-
Chleachtais i Rialtas Áitiúil in 2020. Mar 
gheall ar an srian a chur le COVID-19, 
óstáladh imeacht 2020 beagnach 
den chéad uair. Ligeann an seimineár 
d’údaráis áitiúla dea-chleachtais a 
ghlac siad a roinnt. Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leis an Aire 
Darragh O’Brien TD a chuir an aitheasc 
tosaigh agus na rannchuiditheoirí 
aonair as a gcuid ama agus a gcuid 
iarrachtaí páirt a ghlacadh san imeacht.

Chuaigh cúigear ball den bhord ar scor 
i rith na bliana agus ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leo as a gcuid 
oibre crua agus a dtiomantas do NOAC 
thar thréimhse a dtéarmaí. Chuir NOAC 
fáilte freisin roimh cheathrar ball nua in 
2020 agus táim ag tnúth le bheith ag 
obair leo sa todhchaí.

Is mian liom mo bhuíochas a 
chur in iúl do Rúnaíocht NOAC, 
do phríomhfheidhmeannaigh, do 
na hoifigigh idirchaidrimh agus 
do chomhordaitheoirí táscaire 
feidhmíochta na 31 údarás áitiúil as na 
hiarrataí éagsúla ar fhaisnéis a rinne 
NOAC le linn 2020 a chomhlíonadh. 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
freisin leis an gCumann Lucht 
Bainistíochta Contae agus Cathrach, an 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil, an Roinn Tithíochta, Áitiúil Rialtas 
agus Oidhreacht agus na comhlachtaí, 
na gníomhaireachtaí agus na ranna eile 
a thacaigh le NOAC ina chuid oibre le 
bliain anuas.

Michael McCarthy 
Cathaoirleach  

2021
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Is é seo an Seachtú Tuarascáil Bhliantúil 
ón gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta 
agus Iniúchóireachta (NOAC), a 
chlúdaíonn an tréimhse 1 Eanáir 2020 
go 31 Nollaig 2020.

Bunaíodh NOAC in 2014 mar 
chomhlacht reachtúil neamhspleách 
chun maoirseacht a dhéanamh ar 
earnáil an rialtais áitiúil in Éirinn. 
Is príomhghné den chlár oibre 
athchóirithe rialtais áitiúil é a d’eascair 
as na tograí atá leagtha amach sa 
Chlár Gníomhaíochta do Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach agus a thacaíonn leis an 
Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014.

Cuirtear tuarascálacha agus moltaí 
NOAC faoi bhráid na bpríomhchinnteoirí 
san earnáil rialtais áitiúil chomh maith 
leis an Joint Committee de chuid an 
Tithe an Oireachtais.

Le linn 2020, d’fhoilsigh NOAC roinnt 
tuarascálacha agus doiciméid agus 
ceardlanna óstaithe lena n-áirítear:

 Custaiméir an Údaráis Áitiúil Suirbhé 
Sástachta 2020;

 Suirbhé Sástachta Custaiméirí 2018- 
2020 Tuarascáil Infographic;

 Seimineár Dea-Chleachtais 2020;

 Feidhmíocht na nÚdarás Áitiúil 
Tuarascáil Táscaire 2019 agus 
Ceardlann na dTreoirlínte

 Tuarascáil an Chód um Chaiteachas 
Poiblí 2019

I measc na bpríomhghníomhaíochtaí 
NOAC tá táscairí feidhmíochta, 
pleananna corparáideacha, cód 
caiteachais phoiblí agus cruinnithe clár 
grinnscrúdaithe/próifíl.

Déanann roinnt grúpaí oibre formhór 
na hoibre NOAC, a bunaíodh chun díriú 
ar réimsí áirithe agus chun tionscadail 
éagsúla a thuilleadh. Is iad seo:

WG1: - Rialachas LG, Éifeachtacht agus 
Athchóiriú;

WG2: - Táscairí Feidhmíochta;

WG3: - Cumarsáidí agus Suirbhé an 
Chustaiméara; agus

WG4: - Bainistíocht Airgeadais agus 
Feidhmíocht;

Tagann gníomhaíochtaí áirithe go 
díreach faoi réir Cathaoirligh NOAC 
I mí Feabhra 2017, thosaigh NOAC, i 
gcomhréir lena fheidhmeanna reachtúla, 
ag déanamh athbhreithnithe ar 
fheidhmíocht na n-údarás áitiúil aonair.

Faoi 2020 bhí an próiseas chun údaráis 
áitiúla a athbhreithniú níos struchtúrtha, 
níos foirmiúla agus níos doiciméadaithe. 
Tá sé faoi stiúir Chathaoirleach NOAC i 
gcónaí, le tacaíocht ó bhaill NOAC agus 
ón Rúnaíocht.

Le linn 2020 bhí 6 chruinniú 
grinnscrúdaithe ag NOAC. Mar sin féin, 
mar gheall ar na srianta covid, níorbh 
fhéidir leis an gcathaoir freastal ar 
3 chruinnithe Céim 1 i Muineachán, i 
Luimneach agus i Sligeach.

Achoimre Feidhmiúcháin
Cheadaigh baill NOAC an tuarascáil seo an 27 Aibreán 2021. 
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Ag leanúint ón gcruinniú 
láithreáin, tugtar cuireadh don 
Phríomhfheidhmeannach agus do 
bhaill na foirne bainistíochta freastal 
ar chruinniú Céim 2 le Bord NOAC inar 
féidir le húdaráis áitiúla cur i láthair a 
dhéanamh, cur síos a dhéanamh ar an 
gcaoi a bhfeidhmíonn a n-údarás agus 
ceisteanna ó chomhaltaí an bhoird a 
fhreagairt ar an míreanna éagsúla lena 
n-áirítear faisnéis atá sa tuarascáil 
phróifíle. In 2020 bhí sé chruinniú 
Céim 2 ann. Reáchtáladh an chéad 2 i 
dTeach an Chustaim ach mar gheall ar 
Covid reáchtáladh na chruinnithe eile 
go cianda.

An tríú agus deiridh Tuarascáil Suirbhé 
Sástachta Custaiméirí, a rinneadh 
i mí Feabhra / Márta 2020, agus 
a foilsíodh i Meán Fómhair 2020, 
a rinneadh sa chuid eile 10 Údarás 
Áitiúla: Ceatharlach, Laoise, Longfort, 
Uíbh Fhailí, An Iarmhí, Liatroim, Ros 
Comáin, Sligeach, an Cabhán agus 
Muineachán. D’fhéach an tuarascáil seo 
ar an bpictiúr náisiúnta ó na trí shuirbhé 
bliantúla foilsithe.

I mí na Samhna 2020, d’óstáil NOAC, 
i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA), 
an tríú seimineár dea-chleachtas 
i rialtais áitiúil. Thar na blianta, lig 
siad seo d’údaráis áitiúla na dea-
chleachtais a glacadh chun seirbhísí 
níos fearr a sholáthar agus chun 
freagairt do riachtanais na bpobal 
a bhfreastalaíonn siad orthu. Mar 
thoradh ar na srianta Covid-19, 
b’éigean imeacht na bliana seo a óstáil 
beagnach. Mar sin féin, chuir sé seo 
ar chumas na hócáide teacht ar lucht 
féachana níos leithne.

Ar an lá a thug an tAire Darragh O’Brien 
an t-aitheasc tosaigh. D’admhaigh sé gur 
fhreagair údaráis áitiúla do na dúshláin a 
bhaineann le nuálaíochtaí teicneolaíochta, 
trí sheirbhísí inmheánacha agus 
próisis ghnó a athrú agus an chaoi a 
sholáthraíonn siad seirbhísí poiblí a 
oiriúnú, comhairle, agus treoir.

I mí na Nollag 2020 d’fhoilsigh NOAC a 
thuarascáil táscaire feidhmíochta údaráis 
áitiúil 2019, tuairiscíonn séú táscairí 
feidhmíochta NOAC go dtí seo.

Áiríodh leis an tuarascáil seo ar sé údarás 
maidir le cruinneas agus iontaofacht 
fochuid na dtáscairí. Mar gheall ar 
COVID-19, rinneadh na hathbhreithnithe 
seo go cianda.

Go déanach i mí na Nollag 2020, 
d’fhoilsigh NOAC an Tuarascáil 
Dearbhaithe Cáilíochta maidir le Cód 
Caiteachais Phoiblí in Údaráis. Tá an Cód 
Caiteachais Phoiblí comhdhéanta de 
shraith rialacha agus nósanna imeachta 
a chinntíonn go seasann na caighdeáin 
ar fud Sheirbhís Phoiblí na hÉireann agus 
a thugann le chéile, in aon áit amháin, 
sonraí faoi oibleagáidí na ndaoine atá 
freagrach as airgead poiblí a chaitheamh.

Agus ar deireadh, rinne NOAC 
athbhreithniú ar thionchar COVID-19 
ar údaráis áitiúla. Mar chuid den 
athbhreithniú sin, bhuail NOAC leis an 
gCumann Lucht Bainistíochta Contae 
agus Cathrach (CCMA), an fhoireann 
airgeadais rialtais áitiúil isteach an 
DHLGH agus DPER le cloisteáil faoin 
tionchar a bhí aige agus conas a tugadh 
aghaidh air.

Leanfaidh NOAC ar aghaidh ag déanamh 
monatóireachta air seo i 2021 agus ina 
dhiaidh sin. 
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Ag deireadh 2020, bhí seachtar ball 
den Bhord ar Bhord NOAC.

Tháinig deireadh le téarma Tara 
Buckley i 30 Meitheamh 2020.

Ceapadh Mary Hurley mar chomhalta 
Boird agus mar oifigeach an Aire ar 
an 21 Iúil 2020 in áit Barry Quinlan a 
bhfuil a théarma dar críoch ar an 20 
Iúil 2020.

Tháinig deireadh le téarmaí Sharon 
O’Connor, David Holohan, agus Michael 
McGreal ar an 18 Deireadh Fómhair 2020.

Gabhaim buíochas le Cathaoirleach 
NOAC, Comhaltaí an Bhoird agus 
Rúnaíocht na baill atá ag dul as oifig as a 
gcuid oibre crua le linn a dtéarmaí.

Seo a leanas na comhaltaí agus a gcuid 
sonraí téarma:

Ballraíocht NOAC 
Forordaítear ballraíocht NOAC go reachtúil mar sheisear ar a 
laghad agus naoi mball ar a mhéad. 

Baill agus a gcuid sonraí téarma

Ról Duine Ceaptha Athcheapadh
Deireadh an téarma 
reatha

Cathaoirleach Michael McCarthy 24/09/2018 N/A 23/09/2023

Baill Constance Hanniffy 01/07/2014 01/07/2019 30/06/2021

Martina Moloney 01/07/2014 01/07/2016 30/06/2021

Mary Hurley 21/07/2020 N/A 20/07/2025

Brian Cawley 04/09/2020 N/A 03/09/2023

Niall Quinn 04/09/2020 N/A 03/09/2023

Margaret Lane 04/09/2020 N/A 03/09/2023

Tara Buckley 01/07/2014 01/07/2017
téarma dar críoch 
30/06/2020

Barry Quinlan 22/05/2019 N/A
téarma dar críoch 
20/07/2020

Sharon O'Connor 21/10/2016 19/10/2018
téarma dar críoch 
18/10/2020

David Holohan 21/10/2016 19/10/2018
téarma dar críoch 
18/10/2020

Michael McGreal 21/10/2016 19/10/2018
téarma dar críoch 
18/10/2020
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Michael McCarthy, Cathaoirleach
Dátaí Téarma: 24 Meán Fómhair 2018 - 23 Meán Fómhair 2023.

Is é Michael iar-Phríomhfheidhmeannach ar Chumann 
Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an 
gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán 
Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar 
Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta 
de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad 
Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa 
de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Constance Hanniffy
Téarma Dátaí: 1 Iúil 2014 - 30 Meitheamh 2021.

Is céimí de chuid OÉ Gaillimh é Constance Hanniffy agus tá CB 
(Onóracha) i Staidéar Pobail agus Teaghlaigh. Ba bhall tofa de 
Chomhairle Contae Uíbh Fhailí í ó 1974 go 2014 agus ina bhall 
d’Údarás Réigiúnach Lár na Tíre ó 1994 go 2014. Bhí sí ina ball 
de thoscaireacht na hÉireann chuig Coiste na Réigiún ó 1998 
go 2014. . Is Ball an Bhoird í le Sue Ryder Foundation agus 
ball le Coiste Iniúchta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí. Is iar-
bhall í le Fóram Sóisialta agus Eacnamaíoch Náisiúnta (NESF) 
agus Coiste Díláraithe (1995-97) a thug moltaí don Rialtas ar 
athchóiriú an rialtais áitiúil. Roimhe sin, d’fhreastail sí mar bhall 
de Choiste Comhairleach D/ ECLG ar Pháipéar Glas Athchóirithe 
an Rialtais Áitiúil. Is iar-bhall í le Tionól Réigiúnach BMW agus iar-
chathaoirleach lena coiste monatóireachta AE.

Martina Moloney
Téarma Dátaí: 1 Iúil 2014 - 30 Meitheamh 2021

Bhí Martina Moloney ina hoifigeach gairme sa rialtas áitiúil in Éirinn 
ar feadh beagnach seacht mbliana is tríocha. Tá Baitsiléir Ealaíon 
agus Máistreacht Ealaíon i mBainistíocht Phoiblí agus Dochtúireacht 
sa Rialachas aici agus tá sí ina comhalta d’Institiúid na dTeicneoirí 
Cuntasaíochta. D’oibrigh sí in ocht n-údarás áitiúil agus bhí 
post aici mar Stiúrthóir na Seirbhísí Pobail agus Fiontair agus 
Corparáideacha i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, sular ceapadh 
é mar Bhainisteoir Contae i gContae Lú agus ina dhiaidh sin mar 
Bhainisteoir Contae i nGaillimh roimh a scor i mí Iúil 2014.

Beathaisnéisí Ball
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Mary Hurley 
Téarma Dátaí: 21 Iúil 2020 - 20 Iúil 2025.

Is é Mary oifigeach an Aire agus is rúnaí cúnta í sa Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil & Oidhreacht.

Brian Cawley
Téarma Dátaí: 4 Meán Fómhair 2020 - 3 Meán Fómhair 2023.

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) 
is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir 
neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus 
an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan 
cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. 
Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil 
in Éirinn. Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus 
Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Margaret Lane 
Téarma Dátaí: 4 Meán Fómhair 2020 - 3 Meán Fómhair 2023.

Is cóitseálaí feidhmiúcháin í Margaret agus tá taithí fhairsing aici 
ar airgeadas agus AD ar fud na n-earnálacha tráchtála, leath-
stáit agus poiblí. Bhí post aici mar Stiúrthóir Straitéiseach AD, Ervia 
(máthairchuideachta do Líonraí Gáis Eireann agus Uisce Eireann). 
I measc na bpost a bhí aici roimhe seo bhí Róil Feidhmiúcháin AD, 
Bord Gais Group, Comhairle Cathrach Chorcaí. I measc na bpost 
eile atá aici, tá sí ina ball de Choiste Iniúchóireachta an NSSO agus 
tá taithí luachmhar aici mar atá sí ina cathaoirleach ar an gCoiste 
Iniúchóireachta in Oifig an Ombudsman faoi láthair.
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Niall Quinn
Téarma Dátaí: 4 Meán Fómhair 2020 - 3 Meán Fómhair 2023.

Is abhcóide é Niall atá ag obair i gcleachtadh ginearálta ar Chiorcaid 
Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt. Sular thosaigh sé ag 
cleachtadh sa Bharra bhí sé ina speisialtóir cumarsáide straitéisí 
ar feadh beagnach 20 bliain agus is iar-Uachtarán ar an Institiúid 
Caidrimh Phoiblí in Éirinn (PRII) agus ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin 
ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí. Leanann sé 
ag léachtóireacht i gcumarsáid straitéiseach agus i gcumarsáid 
ghéarchéime ag an PRII agus ag gabháil do thascanna cumarsáide 
straitéisí. Is céimí BSc (Mgmt) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath é, rinne sé staidéar ar an dlí in King’s Inns, Baile Átha Cliath agus 
glaodh chun an Bharra air in 2015.

Barry Quinlan
Téarma Dátaí: 22 Bealtaine 2019 - 20 Iúil 2020.

Is Rúnaí Cúnta é Barry Quinlan, i gceannas ar an Rannóg Rialtais Áitiúil, 
ag an Roinn Tithíochta; Pleanála agus Rialtais Áitiúil. I ndiaidh tús a 
chur lena ghairm san earnáil príobháideach, tá fiche bliain taithí ag 
Barry anois ag obair sa Státseirbhís. D’oibrigh sé i Rannóga Tithíochta; 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil na Roinne. Sular fhill sé chuig an Rannóg 
Rialtais Áitiúil, d’oibrigh Barry ar pholasaí tithíochta agus seachadadh 
tithíochta. D’oibrigh Barry ar Éire a Aththógáil; An Straitéis Tithíochta 
Sóisialaigh; An Clár Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta; Athchóiriú an 
Earnála Poiblí; Tosaíocht do Dhaoine; Struchtúir Nua an Údaráis Áitiúla; 
Cur i bhFeidhm Athbhreithnithe Éifeachtachta LG; Pleanáil Fórsa 
Saothair; Seirbhísí Roinnte; Tionscnaíochtaí HR agus idirbheartaíocht IR 
agus bainistíocht ar athruithe.

Tara Buckley
Téarma Dátaí: 1 Iúil 2014 - 30 Meitheamh 2020.

Is Ard-Stiúrthóir í Tara Buckley le RGDATA (Comhlachas Miondíoltóirí, 
Earraí Grósaeireachta agus Deiríochta agus a gComhthrádálaithe), le 
hionadaíocht ar shuimeanna 4,000 siopa teaghlaigh in Éirinn, siopaí 
áise agus ollmhargaithe. Céimí le Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha 
Cliath agus iar-iriseoir agus comhfhreagraí polaitíochta, tá Tara mar 
bhall le Fóram Comhairleoireachta Miondíola an Rialtais; Fóram na 
Breaitimeachta ag an Roinn Gnó, Fiontraíochta agus Nuálaíochta, 
Fóram Straitéiseach Miondíola an Gharda; Fóram Bainistíochta 
Dramhaíl Náisiúnta; Fóram Miondíola ag Údarás Sábháilteachta Bia 
agus Grúpa Comhairleoireachta Chreatlach Pleanála Náisiúnta.
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Sharon O’Connor
Téarma Dátaí: 21 Deireadh Fómhair 2016 - 18 Deireadh Fómhair 2020.

Is Cathaoirleach í Sharon O’Connor le Údarás Oideachais 
Thuaisceart Éireann ó Aibreán 2015 agus roimhe sin bhí sí mar 
Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Doire ó 2011 go 
2015. Is ball í le Accounts Commission Scotland. Tá breis is 20 bliain 
taithí aici mar Stiúrthóir Cairte, Stiúrthóir Neamh Fheidhmeannach, 
Leas-chathaoirleach, Cathaoirleach an Choiste agus Ball an Bhoird 
agus in 2009/10 bhí sí ina Stiúrthóir Earnála Poiblí na Bliana le 
hInstitiúid na Stiúrthóirí.

David Holohan
Téarma Dátaí: 21 Deireadh Fómhair 2016 - 18 Deireadh Fómhair 2020.

Is Ceannaire é David Holohan (BCOMM, MBA, APA, C Dir, M.Inst.D, 
CMgr FCMI, FCSI Cairte) le Straitéis Cothromais ag Mediolanum Asset 
Management. Roimhe sin, bhí sé mar Phríomhoifigeach Infheistíochta 
ag Merrion Capital agus d’oibrigh sé i gcomhlacht bainistíochta 
sócmhainní agus cistí fálaithe i Londain agus Baile Átha Cliath araon. 
Tá MBA ag David le gradam ó Imperial College London, is comhalta 
cairte é le Chartered Institute for Securities & Investment (UK) agus 
comhalta cairte le Chartered Management Institute (UK), Stiúrthóir 
Cairte (UK) agus Ball le Institiúid na Stiúrthóirí (Éire). Bhí sé ceaptha 
chuig Bord HPRA ag an Aire Sláinte i mí Eanáir 2016. Is Cathaoirleach 
é David le Comhlacht Rialaithe IADT agus is Cathaoirleach é le Bord 
na catharnachta One in Four.

Michael McGreal
Téarma Dátaí: 21 Deireadh Fómhair 2016 - 18 Deireadh Fómhair 2020.

Bhí Michael McGreal mar Leaschathaoirleach an Chomhlachta le 
IPB Insurance CLG go dtí 31 Nollaig 2018 agus Cathaoirleach an 
Bhoird Luacha Saothair agus Ainmniúcháin. Bhí sé mar bhall le 
Comhairle Contae Ros Comáin ó 1985 - 2014 agus d’fhreastal sé 
mar Chathaoirleach an Chomhairle. Bhí Michael ina bhall le Údaráis 
Réigiúnach an Iarthair agus Réigiúnach BMW. Chomh maith leis, bhí 
sé mar bhall le Bord Iascaigh Intíre na hÉireann agus ball ailtéarnach 
le Coiste na Réigiún ó 2010 go 2014. Tá Dioplóma ag Michael i 
Rialachas Corparáideach ó Scoil Gnó Michael Smurfit UCD agus is 
ball é le Institiúid na Stiúrthóirí.
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D’athraigh ballraíocht na ngrúpaí oibre le linn 2020 mar gheall ar dheireadh a chur 
le téarmaí chomhaltaí an bhoird agus tús na mball nua.

Rinne an Straitéis agus an Creatchlár Oibre glactha chomh maith leis an gClár 
Oibre Ilbhliantúil don tréimhse 2020-2022 struchtúr an ghrúpa oibre roimhe 
seo a athailíniú ó sheacht go ceathrar chun a chinntiú go bhfuil ualach oibre níos 
inbhuanaithe acu agus go bhfuil siad ailínithe leis na gníomhartha.

Grúpaí Oibre NOAC
Úsáideann NOAC Grúpaí Oibre chun formhór na hoibre a 
dhéanamh trí thionscadail éagsúla a chur ar aghaidh. 

Grúpaí Oibre NOAC

Teideal Cód Ballraíocht 2020 Ballraíocht 2021

Rialachas LG, Éifeachtacht 
agus Athchóiriú;

WG1: LGER Sharon O’Connor Brian Cawley

Michael McGreal Niall Quinn

Constance Hanniffy Constance Hanniffy

Táscairí Feidhmíochta WG2: PI Martina Moloney Martina Moloney

Constance Hanniffy Constance Hanniffy

Sharon O’Connor Brian Cawley

Cumarsáidí agus Suirbhé 
an Chustaiméara; agus

WG3: CCS Tara Buckley Niall Quinn

Margaret Lane

Michael McCarthy

Bainistíocht Airgeadais 
agus Feidhmíocht;

WG4: FMP Barry Quinlan Margaret Lane

Martina Moloney Martina Moloney

David Holohan Mary Hurley

Cathaoirleach Cathaoirleach Michael McCarthy Michael McCarthy
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 WG1: Grúpa Oibre 
um Rialachas LG, 
Éifeachtacht agus 
Athchóiriú
Is é ról an Ghrúpa Oibre um Rialachas 
LG, Éifeachtacht agus Athchóiriú cuidiú 
le feidhmeanna NOAC faoi alt 126C 
(1) (d), (e), (f) agus (g) den Acht um 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. Áirítear 
leo na tascanna seo a leanas:

 Monatóireacht agus meastóireacht 
a dhéanamh ar chloí le haon 
chomhaontú de chineál 
comhaontaithe leibhéal seirbhíse a 
rinne comhlacht rialtais áitiúil amháin 
nó níos mó. i nádúr comhaontú 
leibhéal seirbhíse a rinne comhlachtaí 
rialtais áitiúil amháin nó níos mó.

 chun maoirseacht a dhéanamh ar an 
gcaoi a gcuireann comhlachtaí rialtais 
áitiúil an beartas náisiúnta maidir le 
rialtas áitiúil i bhfeidhm.

 Monatóireacht agus meastóireacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
athchóiriú na seirbhíse poiblí ag áitiúil 
Comhlachtaí Rialtais.

 Monatóireacht a dhéanamh 
ar leordhóthanacht an Phlean 
Chorparáidigh arna ullmhú ag Tionól 
Réigiúnach agus ag Comhairle.

Athbhreithniú ar Phleananna 
Corparáideacha 2015 - 2019

I mBealtaine 2020 chuir NOAC 
ceistneoir ar fáil d’údaráis áitiúla a 
dearadh chun a gcur i bhfeidhm ar na 
Pleananna Corparáideacha do 2015 - 
2019 a mheas.

Ba é príomhfhócas an cheistneora 
achoimre a fháil do gach cuspóir / 
sprioc ag cur síos ar an dul chun cinn 
i seachadadh cuspóirí, ag cur béime 
ar réimsí dea-chleachtais agus aon 
tearcghnóthachtáil, le míniú, mar aon le 
haon athruithe ar thosaíochtaí le linn na 
tréimhse.

An ceistneoir a eisíodh i rith ama nuair a 
bhí líon suntasach sna chéad chúpla mí 
d’obair iargúlta mar gheall ar shrianta 
covid agus go leor comhordaitheoirí a 
ghairm deacrachtaí ag fáil an t-eolas 
nó an t-iarratas a thuiscint. Tá anailís 
á déanamh ar na sonraí maidir le cur 
chun feidhme a chuir na húdaráis áitiúla 
isteach, áfach, bunaithe ar na sonraí 
a cuireadh ar ais go bhfuil sé soiléir go 
bhfuil léirmhíniú na gcuspóirí agus na 
spriocanna straitéiseacha difriúil idir 
údaráis áitiúla éagsúla agus go gcaithfidh 
roinnt caighdeánú i bhformáid agus i gcur 
chuige a bhreithniú.

Pleananna Corparáideacha na nÚdarás 
Áitiúil 2020 - 2024

Ceanglaítear ar údaráis áitiúla plean 
corparáideach a ullmhú laistigh de shé 
mhí ó shin ón gcruinniú bliantúil i mbliain 
toghcháin áitiúil. Treoir maidir le hullmhú 
Pleananna Corparáideacha do 2020 
- 2024 a eisíodh ón Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
chuig údaráis áitiúla i mí Lúnasa 
2019. Chuir údaráis áitiúla Pleananna 
Corparáideacha faoi bhráid NOAC ina 
dhiaidh sin chun críche athbhreithnithe. 
Go intuigthe, mar gheall ar staid COVID, 
rinneadh athruithe suntasacha ar fud 
earnáil na n-údarás áitiúil, rud a chuir 
isteach ar na Pleananna Corparáideacha.

Beidh NOAC ag déanamh measúnú 
ar na pleananna sin trí bhreithniú a 
dhéanamh ar thionchar Covid agus beidh 
sé ag déanamh athbhreithnithe ar an 
leordhóthanacht agus a mhéid a chuir 
na pleananna san áireamh na treoirlínte 
2020 - 2024. Tá na sonraí seo á scrúdú 
ag NOAC agus ullmhófar nuashonrú air 
seo in am trátha.

Cruinniú le Stiúrthóirí na dTionól 
Réigiúnacha 

Reáchtáladh cruinniú ar an 14 Meán 
Fómhair 2020 idir NOAC agus stiúrthóirí 
na dtrí thionól réigiúnacha (Tionól 
Réigiúnach an Iarthair, Tionól Réigiúnach 
an Deiscirt agus Tionól Réigiúnach an 
Oirthir agus Lár Tíre).
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Phléigh NOAC réimsí comhleasa dó 
agus na tionóil. Ina measc seo tá 
pleananna corparáideacha cóimeála 
réigiúnacha agus feidhmíocht na dtionóil 
réigiúnacha chun a ról a chomhlíonadh 
maidir leis na straitéisí spásúlachta agus 
eacnamaíocha réigiúnacha (RSES). 
I measc na réimsí plé ábhartha eile 
bhí rialachas agus struchtúir tionóil 
réigiúnacha. Beidh comhoibriú breise ar 
siúl chun na réimsí seo a chur chun cinn 
sa bhliain atá romhainn. 

WG2: Táscairí 
feidhmíochta 
Is é sainordú an Ghrúpa Oibre táscairí 
feidhmíochta cuí a mholadh maidir 
le gníomhaíocht údaráis áitiúil, agus 
maoirseacht a dhéanamh ar bhailiú 
sonraí, ar fhíorú, ar thiomsú agus ar 
fhoilsiú tuarascála ar na táscairí sin  
go bliantúil.

Táscairí Feidhmíochta

Is éard atá sna táscairí feidhmíochta ná 
39 luachanna intomhaiste a léiríonn cé 
chomh héifeachtach is atá údarás áitiúil 
príomhchuspóirí a bhaint amach.

Go dtí seo tá sé tuarascáil táscaire 
feidhmíochta foilsithe ag an nGrúpa 
Oibre. Gach bliain déanann an 
foghrúpa athbhreithniú ar an 
tsraith táscairí agus déanann sé 
idirchaidreamh leis na húdaráis áitiúla 
agus leis na páirtithe leasmhara eile 
maidir le feabhsuithe nó athruithe a 
d’fhéadfaí a ionchorprú ina thuarascáil.

Thiomsaigh an Grúpa Oibre na 
treoirlínte don tuarascáil go luath 
in 2020 bunaithe ar an bhfoghlaim 
ó thuarascáil na bliana roimhe sin, 
athruithe ar mhodheolaíocht do tháscairí 
reatha agus forbairt táscairí nua.

Ar an 15 Feabhra 2020, thionóil 
NOAC ceardlann táscairí feidhmíochta 
chun tuilleadh treo a chur ar fáil do 
chomhordaitheoirí sonraí ó Údaráis 
Áitiúla ar Threoirlínte Tuarascála 2019.

An bhliain seo caite, maidir leis an 
tuarascáil 2019, mhéadaigh NOAC 
líon na dtáscairí ó 37 go 39 nuair a 
chuir sé le táscaire uisce nua maidir le 
céatadán na scéimeanna cláraithe a 
ndearnadh monatóireacht orthu agus 
táscaire dramhaíola / comhshaoil nua 
chun céatadán na gcoigilteas fuinnimh 
a bhunú Údaráis Áitiúla. Chuir sé dhá 
phointe sonraí breise leis freisin maidir 
leis na táscairí leabharlainne atá ann 
cheana chun líon na mball leabharlainne 
gníomhacha in aghaidh an duine daonra 
a thomhas agus an caiteachas bliantúil 
in aghaidh an chapita ar stoc nua.

Sholáthair an LGMA, a bhailigh na 
sonraí ar son NOAC ag baint úsáide as 
an gcóras LGReturns, tráchtaireacht 
ar na táscairí a cuireadh san áireamh 
mar Aguisín do Thuarascáil Tháscairí 
Feidhmíochta 2019.

Tar éis obair leantach ar earraí sonraí 
aonair le húdaráis áitiúla ag Rúnaíocht 
NOAC, reáchtáil an Grúpa Oibre 
cruinnithe go cianda le sé Údarás Áitiúil 
agus rinne sé measúnú ar chruinneas 
agus ar iontaofacht fhothacar de 
tháscairí.

Taighde

D’fhostaigh NOAC seirbhísí Seán 
Ó’Riordáin and Associates (SORA) 
chun taighde a dhéanamh ar thomhas 
tionchair agus táscairí gníomhaíochta 
forbartha eacnamaíochta ag údaráis 
áitiúla in Éirinn a leathnú. Bhain an obair 
le hathbhreithniú ar ghníomhaíochtaí na 
31 údarás áitiúil i réimse na forbartha 
eacnamaíche lena n-áirítear forbairt 
turasóireachta, agus táscairí cuí a 
mholadh go bhféadfadh an NOAC 
a úsáid ina thuarascálacha táscaire 
feidhmíochta chun gníomhaíocht 
eacnamaíoch na n-údarás áitiúil a 
thomhas agus chun táscairí atá ann 
cheana maidir le Gníomhaíochtaí agus 
Turasóireacht na hOifige Fiontar Áitiúil  
a fhorlíonadh.

Reáchtáil an Grúpa Oibre cruinnithe le 
Sora agus d’aontaigh an cur chuige agus 
an obair atá le déanamh.
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Ghlac ionadaí ón LGMA páirt sa phlé 
seo agus ba mhaith le NOAC buíochas a 
ghabháil leo as a rannchuidiú luachmhar. 
Rinne an Grúpa Oibre athbhreithniú ar an 
dréacht-tuarascáil i dtreo dheireadh 2020.

Cuirfear an tuarascáil deiridh faoi bhráid 
bhord iomlán NOAC lena ceadú i 2021.

WG3: Grúpa 
Oibre Cumarsáidí 
agus Suirbhé an 
Chustaiméara
Is é cuspóir an Ghrúpa Oibre seo ná 
feidhmeanna NOAC a dhéanamh faoi 
alt 126C (1) (a) den Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 2014, atá le grinnscrúdú a 
dhéanamh ar fheidhmíocht na n-údarás 
áitiúil i gcoinne táscairí ábhartha a 
bhaineann le seirbhís do chustaiméirí agus 
faoi alt 126C (1) (c) chun tacú le forbairt 
agus feabhsú an chleachtais is fearr.

Cinneann an Grúpa Oibre na 
gníomhaíochtaí nó na feidhmeanna ba 
chóir a bheith ina n-ábhar suirbhéanna, 
forbraíonn iarratais ar thograí, 
athbhreithnithe agus ceistneoirí.

I measc buaicphointí na hoibre a rinne an 
grúpa oibre seo in 2020 tá:

Foilsíodh Tuarascáil Suirbhé Shásamh 
Custaiméoirí 2020 i Meán Fómhair 2020

Choimisiúnaigh NOAC Ipsos / MRBI, 
chun Suirbhé Shásamh Custaiméoirí 
a dhéanamh ar gach 31 údarás áitiúil 
thar thréimhse trí bliana. Rinne an 
chéad suirbhé, in 2018, suirbhé ar na 
10 n-údarás áitiúil ba mhó. Ba iad seo 
Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-
Ráth an Dúin, Fine Gall, Baile Átha Cliath 
Theas, Contae Chorcaí, Luimneach, 
Contae na Gaillimhe, Cill Dara, a Mhí agus 
Tiobraid Árann. 

Tugadh faoin dara suirbhé, in 2019, leis 
na 10 n-údarás áitiúil meánmhéide agus 
cathair na Gaillimhe.

Bhí na deichniúr sin comhdhéanta de Chill 
Chainnigh, Lú, Loch Garman, Cill Mhantáin, 
an Clár, Cathair Chorcaí, Ciarraí, Cathair agus 
Contae Phort Láirge, Cathair na Gaillimhe, 
Maigh Eo agus Dún na nGall. Foilsíodh é i mí 
Iúil 2019.

An tríú suirbhé bliantúil agus an suirbhé deiridh, 
a rinneadh i mí Feabhra / Márta 2020, agus a 
foilsíodh i Meán Fómhair 2020, sna 10 Údarás 
Áitiúil eile: Ceatharlach, Laoise, Longfort, 
Uíbh Fhailí, An Iarmhí, Liatroim, Ros Comáin, 
Sligeach, an Cabhán agus Muineachán.

Rinneadh an suirbhé ag úsáid na gceisteanna 
céanna agus an méid samplach céanna 
leis na suirbhéanna roimhe seo. Is féidir an 
suirbhé a fháil ar shuíomh gréasáin noac.ie faoi 
“Foilseacháin”.

Torthaí Suirbhé Sástachta Údaráis Áitiúla 
2020:

 Bhí sástacht fhoriomlán le comhairlí in 2020 
ag 59% agus bhí Sligeach ar bharr an liosta 
ag 68%.

 Bhí sásamh le sábháilteacht ar bhóithre 
agus cothabháil bóthair níos airde ar fud 
na gComhairlí a ndearnadh suirbhé orthu 
in 2020 ag 74% agus 65% faoi seach. 
Rangaigh an Iarmhí an líon is airde sa 
chatagóir seo ag 88% agus 84% faoi seach.

 Creideann os cionn leath na ndaoine sin 
a ndearnadh suirbhé orthu go bhfuil post 
maith á dhéanamh ag a gcomhairle, bhí an 
Iarmhí (71%) agus Sligeach (68%), rangaithe 
os cionn an mheáin sa chatagóir seo.

 Creideann 29% de na freagróirí go dtugann 
a gcomhairle luach maith ar airgead. Bhí 
Uíbh Fhailí os cionn an mheáin sa chatagóir 
seo ag 41%.

 Bhí 39% a ndearnadh suirbhé orthu 
sásta le seirbhísí tithíochta inacmhainne a 
sholáthraíonn a n-údarás áitiúil. Bhí Ros 
Comáin os cionn an mheáin sa chatagóir 
seo ag 50%.

 Rinne 6 as 10 duine teagmháil lena 
n-údarás áitiúil go pearsanta nuair a 
rinneadh suirbhé orthu i mí Feabhra / Márta 
roimh shrianta COVID-19.
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Suirbhé Shásamh Custaiméoirí 2018-2020 Tuarascáil Infographic foilsithe i Meán 
Fómhair 2020 

Bhreathnaigh an tuarascáil seo ar an bpictiúr náisiúnta ó na trí shuirbhé bliantúla a 
foilsíodh. Taispeánann an tuarascáil, a léirítear san achoimre infographic:

Ipsos MRBI, an independent research agency, conducted a face-to-face customer satisfaction survey amongst the general public on behalf of NOAC.  Interviewing took place across 31 Local Authorities: *Kilkenny, Louth, Wexford, Wicklow, Clare, 
Cork City, Kerry, Waterford City and County, Galway City, Mayo, Donegal, Carlow, Laois, Longford, O�aly, Westmeath, Leitrim, Roscommon, Sligo, Cavan, Monaghan, Dublin City, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, South Dublin, Cork County, 
Limerick, Galway County, Kildare, Meath and Tipperary. Quota controls ensured that participants were representative of the Local Authority population by age, gender and social class.

Customer Satisfaction Survey 2018-2020  
Summary of Findings

Dearcadh na Comhairle 2018 - 2020

satisfaction with top important services

MOST IMPORTANT FACTORS FOR MAKING SOMEWHERE A GOOd PLACE TO LIVE

interaction levels query handling

reasons for contact

main METHOD OF interaction

53% 58% 59%
47%

54% 55% 59% 63% 67%

48%
55% 57%

38% 41%
48%

29%
39% 41%

27% 30% 29%

are satisfied overall with 
their local council

agree their local council 
is doing a good job

believe their local council 
makes a positive contribution 

to the quality of life in the area

agree their local council
promotes economic activity

agree their local council 
is open and transparent

agree their local council 
provides good value for money

are well informed by 
their local council

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

64%
PROTECTING 

THE ENVIRONMENT

75%
PLAYGROUNDS/

PARKS/
OPEN SPACES

road 
maintenance

65%
community/

SPORTS CENTRES

65%
affordable

housing

39%
promoting THE 

interests of the 
community

64%
road

safety

74%

76%2019

62%2018

69%2019

54%2018

59%2019

43%2018

65%2019

54%2018

58%2019

44%2018

60%2019

47%2018

37%2019

25%2018

46%
2018

67%
2019

45%
2019

56%
2018

17%
2019

20%
2018

11%
2019

9%
2018

WAGE LEVELS/
JOB PROSPECTS

affordable DECENT 
housing

COMMUNITY ACTIVITIES/
COMMUNITY SPIRIT

SHOPPING FACILITIES

85% 59% 27% 26%

FACILITIES FOR YOUNG 
CHILDREN

25%

2018

52%
2019

55%
2018

78%
2019

81%
2018

22%
2019

26%
2018

35%
2019

30%
2018

29%
2019

31%

have CONTACTED THEIR LOCAL COUNCIL 
IN THE PAST 5 YEARS36%

57%
were satisfied 
with how their 
query was handled
36% were not satisfied

2018

34%
2019

31%

2018

52%
2019

51%

2018

36%
2019

36%

technical details

survey conducted by 
ipsos mrbi FOR NOAC
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Lógó / brandáil nua agus suíomh 
Gréasáin nua a fhorbairt 

Cuireadh NOAC ar bun i mí Iúil 2014 
agus le himeacht ama mheas an bord 
go raibh a aitheantas corparáideach 
féin ag teastáil uaidh. Breithníodh an 
t-ábhar seo in 2018 ach faoi Ghrúpa 
Oibre 3 go déanach in 2019 ullmhaíodh 
agus eisíodh tairiscint le haghaidh lógó 
/ bhrandáil nua agus chun suíomh 
Gréasáin nua a fhorbairt

Cuireadh tús le hobair ar an tasc seo 
i gcomhar le conraitheoir. Ghlac an 
bord lógó nua i mí Iúil agus seoladh an 
suíomh Gréasáin nua i mí Dheireadh 
Fómhair.

Úsáideann NOAC an lógó anois as a 
chuid tuarascálacha, comhfhreagras go 
léir agus ag a chuid imeachtaí ar líne le 
linn 2020.

Chuir an suíomh Gréasáin nua 
láithreacht feabhsaithe ar líne ar fáil do 
NOAC chun idirghníomhú le húsáideoirí. 
Seo an áit a ndéantar cur síos ar 
mhionsonraí ár bhfoilseachán, ár gclár 
oibre, seimineár taifeadta, imeachtaí 
oibre agus go leor eile. D’úsáid go 
leor de chustaiméirí NOAC an suíomh 
gréasáin go forleathan, go háirithe 
san earnáil rialtais áitiúil. Tá NOAC ag 
déanamh monatóireachta ar úsáid an 
láithreáin ghréasáin agus tá sé sásta le 
líon na gcuairteoirí go dtí seo. Leanfar 
den obair i 2021 sa réimse seo chun 
feabhsúcháin a dhéanamh agus chun 
ábhar níos mó a sholáthar.

An Seimineár Dea-Chleachta 2020

Ar an 4ú Samhain 2020, in éineacht 
leis an NOAC, i gcomhar leis an 
nGníomhaireacht Bainistíochta an 
Rialtais Áitiúil (LGMA), d’óstáil an tríú 
Seimineár Dea-chleachta sa Rialtas 
Áitiúil. Thar na blianta chuir siad ar 
chumas na n-údarás áitiúil na dea-
chleachtais a glacadh chun seirbhísí 
níos fearr a sheachadadh agus chun 
freagairt do riachtanais na bpobal a 
bhfreastalaíonn siad orthu.

Mar thoradh ar na srianta Covid-19, 
b’éigean imeacht na bliana seo a óstáil 
beagnach. Mar sin féin, chuir sé seo 
ar chumas na hócáide teacht ar lucht 
féachana níos leithne. Ar an lá a thug 
an tAire Darragh O’Brien an t-aitheasc 
tosaigh. D’admhaigh sé gur fhreagair 
údaráis áitiúla do na dúshláin a bhaineann 
le nuálaíochtaí teicneolaíochta, trí 
sheirbhísí inmheánacha agus próisis ghnó 
a athrú agus an chaoi a sholáthraíonn 
siad seirbhísí poiblí a oiriúnú, comhairle, 
agus treoir.

Cé gur ábhar tábhachtach é Covid, 
mhínigh an seimineár cuid de na 
tionscadail dea-chleachtais atá ar siúl ar 
fud earnáil na n-údarás áitiúil:

Chuaigh fócas Chomhairle Contae Loch 
Garman ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta 
chun leasa na forbartha eacnamaíche 
agus pobail ar fud an chontae. Mar 
thoradh air seo tá leibhéil bhailiúcháin 
rátaí tráchtála, cíosanna agus blianachtaí, 
agus iasachtaí tithíochta.

Thug Seirbhís Leabharlainne Chontae 
Uíbh Fhailí faoi cheann de na chéad 
phíolótaí den tseirbhís nuálach mo 
leabharlainne oscailte in Éirinn. Tugann  
an tseirbhís seo uaireanta oscailte sínte  
do bhaill na leabharlainne do 365 lá  
den bhliain.

Tugadh cur i láthair ar úsáid 
mhéadaitheach na teicneolaíochta dróin 
ag Cosaint Shibhialta Chill Mhantáin 
chun raon tascanna a dhéanamh lena 
n-áirítear gníomhaíochtaí cuardaigh 
náisiúnta, cúnamh monatóireachta 
dóiteáin agus tuairiscí ceantair tar éis 
imeachtaí aimsire crua nó tuile.

Phléigh Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath oiliúint gheilleagar ciorclach 
d’fhiontair bheaga agus micrea. Is clár 
oiliúna imlitir é Modos atá deartha le 
haghaidh micrifhiontair agus FBManna 
in Éirinn. Áiríodh leis an bpíolóta seacht 
gcuideachta. Le linn 2020, leathnaíodh 
an clár go náisiúnta le clár MODOS Bhaile 
Átha Cliath agus Clár Náisiúnta Modos.
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Tá earnáil an rialtais áitiúil ríthábhachtach 
chun beartas náisiúnta um athrú aeráide 
a chur i bhfeidhm ag an leibhéal áitiúil. Mar 
thoradh ar na dúshláin d’fhorbair plean 
straitéiseach don earnáil, “Gníomhaíocht 
Aeráide Éifeachtach a Sheachadadh 
2030”. Ba é seo fócas an chur i láthair a 
rinne Comhairle Contae Shligigh.

Dhéileáil Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh leis an téama troid ar 
son Cultúir agus Cruthaitheachta. Trí 
fhócas ar shármhaitheas sa phróiseas 
cruthaitheach agus tacú leis seo ar fud 
foirmeacha ealaíne tugtar deiseanna 
d’ealaíontóirí gairmiúla teagmháil a 
dhéanamh le lucht féachana i bpobail 
agus thar na glúnta.

D’fhorbair Comhairle Contae Chorcaí 
tionscnaimh chuimsitheacha go sóisialta 
breise do dhaoine aosta lena n-áirítear 
an táirgeadh lena n-áirítear seimineár 
gréasáin atá ag dul in aois dearfach a 
tháirgeadh. Chuir an Chomhairle léargas 
ar an ngrúpa lena chéile, a dhírigh ar 
thacú le tuismitheoirí le saincheisteanna a 
théann i bhfeidhm ar dhéagóirí in 2020.

Tá gach cur i láthair, lena n-áirítear físeáin 
agus sleamhnáin ar fáil ar ár suíomh 
gréasáin nuashonraithe NOAC www.noac.ie

Forbraíodh an cód caiteachais phoiblí 
ag an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe agus baineann sé 
le gach comhlacht poiblí atá ag fáil 
cistí poiblí. Tá sé d’oibleagáid ar gach 
comhlacht poiblí na hÉireann cistí poiblí 
a chóireáil le cúram, agus a chinntiú go 
bhfaightear an luach is fearr is féidir ar 
airgead nuair a bhíonn airgead poiblí á 
chaitheamh nó á infheistiú.

Cathaoirleach
Seachas na grúpaí oibre, déantar 
roinnt gníomhaíochtaí go díreach 
faoi mhaoirseacht Chathaoirleach 
an Choimisiúin. Ina measc seo tá 
an Clár Grinnscrúdaithe chomh 
maith le hathbhreithniú ar mholtaí 
tuarascálacha NOAC roimhe seo. Bíonn 
an Cathaoirleach i gceannas freisin 
ar rannpháirtíocht le comhlachtaí 
eile mar an SEAI, LGMA agus an 
AILG chomh maith le táirgeadh na 
Tuarascála Bliantúla. Ina theannta sin 
tá athbhreithniú ar obair in áiteanna 
eile ar nós Iniúchadh na hAlban ar siúl 
freisin chun ceachtanna agus dea-
chleachtas a fhoghlaim ó chomhlachtaí 
comhchosúla.

Mar chuid d’obair leanúnach na 
gcruinnithe clár grinnscrúdaithe 
reáchtáladh le seacht n-údarás áitiúil 
in 2020 lena n-áirítear trí chruinniú 
céim 1 agus sé chruinniú céim 2. Lena 
n-áirítear na húdaráis áitiúla seo, 
ullmhaíodh Tuarascálacha Céim a Trí 
Tuarascálacha ar an riaráiste cruinnithe 
a shíneann siar go dtí 2017. Is ionann 
iad agus 13 údarás áitiúil agus tá siad le 
foilsiú go luath 2021.

WG4: Bainistíocht 
agus Feidhmíocht 
Airgeadais
Bunaíodh an Grúpa chun feidhm NOAC 
a chur chun cinn faoi alt 126C (1) (b) den 
Acht Rialtais Áitiúil 2014 chun grinnscrúdú 
a dhéanamh ar an bhfeidhmíocht 
airgeadais, lena n-áirítear maidir le luach 
ar airgead, údaráis áitiúla maidir lena 
n-acmhainní airgeadais.

In 2020, chláraigh an grúpa oibre 
seo obair an Ghrúpa Oibre um Cód 
Chaiteachas Phoiblí agus d’fhoilsigh 
sé an Caiteachais Phoiblí: Tuarascáil 
Dearbhaithe Údaráis Áitiúil.
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Athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
fheidhmíocht údarás 
áitiúil aonair
I mí Feabhra 2017, thosaigh 
NOAC, i gcomhréir lena chuid 
fheidhmeanna reachtúla, ag déanamh 
athbhreithnithe ar fheidhmíocht na 
n-údarás áitiúil aonair. 

Faoi 2020 bhí an próiseas chun 
údaráis áitiúla a athbhreithniú níos 
struchtúrtha, níos foirmiúla agus níos 
doiciméadaithe. Leanann sé de bheith 
i gceannas ag Cathaoirleach NOAC, le 
tacaíocht ó chomhaltaí NOAC agus ón 
Rúnaíocht.

Mar atá leagtha amach sna blianta 
roimhe seo úsáidtear na tuarascálacha 
próifíle mar phointe tosaigh chun 
pictiúr foriomlán a fháil den údarás 
áitiúil. Tá an t-eolas a dhíorthaítear ó 
fhoinsí ar nós thorthaí na tuarascála 
táscaire feidhmíochta, tuarascálacha 
iniúchóireachta na Seirbhíse Iniúchta 
Rialtais Áitiúil (LGAS), an staid 
airgeadais agus tuarascálacha 
feidhmíochta bailithe ioncaim.

Úsáidtear faisnéis freisin ó higireachtaí 
ar an earnáil ar cíos príobháideach, 
sonraí bainistíochta agus cothabhála 
stoic tithíochta, suirbhéanna sástachta 
custaiméirí agus aon sonraí ábhartha 
eile lena n-áirítear trí na sonraí atá sna 
tuarascálacha NOAC a foilsíodh go dtí 
seo a úsáid. Nuair a bheidh an Tuarascáil 
Phróifíle ullmhaithe, cuirtear é ar aghaidh 
chuig príomhfheidhmeannaigh na 
n-údarás áitiúil ábhartha mar bhonn le 
cruinniú Chéim 1. Reáchtáladh cruinniú 
Céim 1 roimhe seo in oifigí ábhartha an 
Údaráis Áitiúil.

Le linn 2020 bhí 6 chruinniú pleanáilte 
ag NOAC. Mar sin féin, mar gheall ar 
na srianta covid, níorbh fhéidir leis an 
gcathaoir freastal ar 3 chruinnithe Céim 1 i 
Muineachán, i Luimneach agus i Sligeach.

Ag leanúint ar aghaidh ón gcruinniú 
suímh, tugtar cuireadh don 
Phríomhfheidhmeannach agus do bhaill 
na foirne bainistíochta freastal ar chruinniú 
Céim 2 leis an mBord NOAC nuair is féidir 
le húdaráis áitiúla cur i láthair a dhéanamh, 
tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a 
bhfeidhmíonn a n-údarás agus ceisteanna 
ó bhaill an bhoird a fhreagairt ar na 
míreanna éagsúla lena n-áirítear faisnéis 
atá sa tuarascáil phróifíle. 

 Gníomhaíochtaí NOAC

*Cruinnithe arna reáchtáil ag córas físchomhdhála WEBEX.

Cruinnithe Chéim 1 agus Chéim 2 a tionóladh in 2020

Údarás Áitiúil (LA) Cruinnithe Céim 1 Cruinnithe Céim 2

Comhairle Chontae Laoise Eanáir 2020

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Márta 2020

Comhairle Contae an Chláir Meitheamh 2020*

Comhairle Contae Cheatharlach Meán Fómhair 2020*

Comhairle Contae Mhuineacháin Feabhra 2020 Iúil 2020*

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Lúnasa 2020

Comhairle Contae Shligigh Meán Fómhair 2020 Samhain 2020*
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Freastalaíonn an Rúnaíocht ar 
an dá chruinniú agus coimeádtar 
miontuairiscí.

In 2020 bhí sé chruinniú Céim 2 ann. 
Reáchtáladh an chéad 2 i dteach an 
Chustaim ach mar gheall ar COVID 
thionóil WEBEX cruinnithe eile go 
cianda Sa tábla thíos tugtar sonraí faoi 
na gcruinnithe Céim 1 agus Céim 2 ar 
siúl in 2020.

Tá miontuairiscí na gcruinnithe uile 
agus aon chur i láthair a rinneadh ar 
fáil ar an suíomh Gréasáin agus táthar 
ag súil go bhfoilseofar tuarascáil ar na 
cruinnithe i 2021.

Tuarascáil Táscairí 
Feidhmíochta na 
nÚdarás Áitiúil 
I mí na Nollag 2020 d’fhoilsigh NOAC 
a thuarascáil táscaire feidhmíochta 
údaráis áitiúil 2019.

Bóithre: Molann NOAC go ndéantar 
suirbhé ar 100% de na bóithre chun 
cruinneas agus iomláine na faisnéise a 
fhoilsiú agus agus cúnamh a thabhairt 
d’údaráis áitiúla bóithre a bhfuil 
deisiúchán ag teastáil uathu a aithint. 
Ceanglaítear ar bhóithre suirbhéanna 
100% a bheith acu gach 2 bhliain agus 
gach 5 bliana do bhóithre treasacha 
áitiúla. 

Thug an tuarascáil faoi deara go 
foriomlán, an méid bóithre atá á 
suirbhé go rialta.

Tá sé ag dul i méid agus tá an méid 
atá á chaitheamh ar oibreacha bóthair 
ag méadú freisin, ach tá an ráta ag a 
bhfuil oibreacha bóthair á ndéanamh 
agus bliain ar athrú ar an mbóthar 
i riocht an bhóthair ach amháin go 
mall, go háirithe le haghaidh coinníoll 
rátálacha 1 go 4.

Tugann sé seo le fios go bhfuil costais a 
bhaineann le hoibreacha bóthair ag dul 
i méid thar an tréimhse. Is é an rud is 
suntasaí ó na sonraí sa tuarascáil, lena 
n-áirítear treochtaí, ná nach bhfuil ach 
feabhas mall i riocht pábhála amháin.

Iarmhéideanna Ioncaim: Thug an 
tuarascáil faoi deara go bhfuil an 
t-iarmhéid barrachais / easnaimh 
charnach sa chuntas ioncaim agus 
caiteachais ríthábhachtach chun 
sláinte iomlán airgeadais údaráis 
áitiúil a fhiosrú. Leag sé béim ar 2015 
go dtí 2019, gur mhéadaigh suim 
iarmhéideanna creidmheasa na 
n-údarás áitiúil ó € 12m go € 46m agus 
laghdaíodh líon na n-údarás áitiúil a 
raibh easnaimh orthu ó 16 go 11. 

Thug an tuarascáil faoi deara an níos 
faide a fhanfaidh fiach i riaráistí de 
ghnáth is ea is dóichí nach mbaileofar 
é. Ag tabhairt faoi deara na treochtaí 
sa tuarascáil, is léir go ndearnadh 
feabhsúcháin ar ráta bailiúcháin 
na n-íocaíochtaí le húdaráis áitiúla 
lena n-áirítear rátaí tráchtála, cíos & 
blianachtaí agus iasachtaí tithíochta.

Thug an tuarascáil faoi deara gur 
ábhar imní leanúnach d’údaráis áitiúla 
é an t-ualach a chuireann tionchar na 
hiasachta ar airgeadas. Tá soiléireacht 
maidir le todhchaí na n-aisíocaíochtaí 
seo an-tábhachtach.
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Cumarsáid (Suíomhanna Gréasáin /  
Na meáin shóisialta): Thug an tuarascáil 
faoi deara an tábhacht mhéadaitheach 
na meán digiteach d’aon eagraíocht, go 
háirithe údaráis áitiúla is léir le blianta 
beaga anuas. Tá sé seo amhlaidh go 
háirithe le linn an phaindéim covid-19 
reatha. Tomhaiseann NOAC mar chuid 
dá tháscairí radhairc leathanaigh 
láithreán gréasáin údaráis áitiúil agus 
líon iomlán leanúna na meán sóisialta. 
Thug an tuarascáil faoi deara sa dá chás 
go bhfuil an méadú an-mhór, le húsáid 
an láithreáin ghréasáin ag méadú 78% ó 
45.96 go 81.28 milliún tuairimí ó 2014 go 
2019 agus leantóirí na meán sóisialta ag 
méadú ó 644,521 go 3,134,560, méadú 
386.34% ar an tréimhse chéanna.

Costas na Seirbhísí Pleanála (P4): 
Le linn na tréimhse ó 2014 go 2019 tá 
an costas in aghaidh an duine daonra 
do sholáthar na Seirbhíse Pleanála 
méadaithe ó € 26.23 in 2014 go € 30.27 
in 2019. Don 2019, bhí éagsúlacht mhór 
sna costais idir údaráis áitiúla.

Thug an tuarascáil faoi deara go bhfuil 
cúinsí ag roinnt údaráis áitiúla ar féidir leo 
tionchar a imirt ar chostais mar shampla 
aerfort Bhaile Átha Cliath i bhFine Gall. Is 
féidir go mbeidh tionchar ag leibhéal na 
gníomhaíochta eacnamaíche ar roinnt 
údarás áitiúil a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm 
ar scála agus ar líon na gcásanna, costais 
a bhaineann le gníomhaíochtaí cosúil le 
Plean Forbartha Contae a fhorfheidhmiú 
nó a fhorbairt. Is féidir le húdaráis áitiúla 
eile líon beag foirne a bheith acu a 
d’fhéadfadh costais a bheith i gceist ag 
saincheisteanna foirne.

Eacnamaíoch / Poist: Thug an tuarascáil 
faoi deara go raibh ról tábhachtach 
ag údaráis áitiúla maidir le tacú 
le gníomhaíocht eacnamaíoch ina 
gceantair. Is minic a bhíonn sé seo trí 
sholáthar seirbhísí bonneagair agus talún 
do ghníomhaireachtaí agus d’fhiontair 
eile. Mar sin féin, le blianta beaga anuas 
tá ról méadaithe ag údaráis áitiúla sa 
réimse seo trí na hOifigí Fiontair Áitiúla 
(LEO) a chruthú. 

Idir 2014 agus 2019 Oifigí Fiontair Áitiúil 
chabhraigh le cruthú 20,044 post in 
Éirinn nó ar an meán de 3341 post in 
aghaidh na bliana. Mhéadaigh líon na 
bhfaighteoirí meantóireachta le linn na 
tréimhse céanna ó 7,564 go 10,756 in 
aghaidh na bliana.

Feidhmíocht éifeachtúlachta 
fuinnimh: Cuireadh táscaire 
dramhaíola / comhshaoil nua leis 
in 2019 faoi cheannteideal E5: 
feidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh. 
Tomhaiseann an táscaire seo 
céatadán na gcoigilteas fuinnimh a 
baineadh amach faoi dheireadh 2019 i 
gcomparáid leis an mbliain bhunúsach 
de 2009. Fuair NOAC na sonraí seo 
go díreach ón SEAI. Is príomhsprioc 
de gach údarás áitiúil é caitheamh 
fuinnimh a laghdú agus éifeachtúlacht 
fuinnimh a chur chun cinn. Thug an 
tuarascáil faoi deara go bhfuil coigilteas 
fuinnimh bainte amach ag na húdaráis 
áitiúla ó bhliain bhunlíne.

Léireoidh tomhas na torthaí seo sna 
blianta amach romhainn cén dul chun 
cinn atá á dhéanamh sa réimse seo.

Nithe Eile: Thug an tuarascáil faoi 
deara go bhfuil seachadadh aschuir 
ríthábhachtach d’eagraíocht go háirithe 
le bheith in ann é sin a dhéanamh ar 
bhealach éifeachtach agus éifeachtach. 
Mar sin féin, tá úsáid na seirbhísí 
comhroinnte ag méadú in údaráis 
áitiúla mar is féidir leo seachadadh níos 
éifeachtaí a cheadú ar bhealach níos 
éifeachtaí ó thaobh costais de. Thug an 
tuarascáil faoi deara go bhfuil ról na 
seirbhísí sin le feiceáil i roinnt táscairí 
go céimeanna éagsúla agus d’imir siad 
róil éagsúla chun seirbhísí a thacú nó a 
sheachadadh.
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Anailís treochta
Thug an tuarascáil faoi deara na 
treochtaí seo a leanas.

Tithíocht
Scrúdaíodh sonraí maidir le húinéireacht 
áitribh don tréimhse 2017 go dtí 2019 
agus léirigh sé méadú ar úinéireacht 
thús na bliana thar an tréimhse 2.59% 
agus méadú ar úinéireacht dheireadh 
na bliana de 4.13% thar an tréimhse 
chéanna.

Ó 2014 go 2019 bhí méadú 32% ar líon 
na ndaoine fásta i gcóiríocht éigeandála 
atá gan dídean fadtéarmach.

Bóithre
Maidir le bóithre Réigiúnacha, rinneadh 
feabhsúcháin ar fhaid do rátálacha 9 go 
10 (bóithre gan aon lochtanna nó mion 
lochtanna dromchla) agus laghdaíodh 
faid rátálacha eile. Mar sin féin, tá 
faid ag rátáil 1 go 4 (bóithre a bhfuil 
lochtanna struchtúracha suntasacha 
orthu) ard go leanúnach. Ar an iomlán, 
léiríonn an treocht seo go bhfuil feabhas 
tagtha ar riocht na bpríomhbhóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla le 6 bliana 
anuas.

Go náisiúnta tá méadú seasta ar 
idirbhearta mótarchánach ar líne ag dul 
ó 57.76 in 2014 go 77.10% in 2019.

Uisce
Go ginearálta, tá leibhéal comhlíonta ard 
agus comhsheasmhach go náisiúnta le 
figiúirí idir 97% agus 98% don tréimhse ó 
2015 go 2019.

Dramhaíl / 
Timpeallacht
Le linn na tréimhse ó 2014 go 2019 tá 
líon na dteaghlach a bhfuil rochtain 
acu ar bhailiúchán 3-araid mhéadaithe 
go mór ag 57% leis an gcéatadán de 
theaghlaigh ag méadú faoi 102%.

Tá an céatadán de limistéar LA laistigh 
de na 5 leibhéal de shonraí truaillithe 
bruscair comhsheasmhach don 
tréimhse 2014 go 2019 agus léiríonn go 
leor de truailliú beag go measartha idir 
14% go 16% agus 63% go 72%. Mar sin 
féin, is beag minicíocht truaillithe trom 
le huasmhéid de 2% in 2016. Leibhéil 
nach bhfuil aon truailliú léirithe ag 
méadú ó 10% go 15%.

Pleanáil
Tháinig laghdú ar fhoirgnimh nua a 
ndearnadh cigireacht orthu ó 27.07% in 
2015 go 23.90% in 2019.

Tháinig méadú 9.9% ar líon na 
gcásanna pleanála a atreoraíodh nó a 
thionscain LA ó 2014 go 2019.

Taispeánann an costas per capita na 
seirbhíse pleanála méadú foriomlán de 
15.29%.

Seirbhísí Dóiteáin
Tháinig méadú 10.15% ar an gcostas 
per capita a bhaineann le Seirbhís 
Dóiteáin a reáchtáil. léirigh na Stáisiúin 
Dóiteáin lánaimseartha agus coinnithe 
feabhsuithe beaga maidir le hamanna 
slógtha maidir le teagmhais dóiteáin. 
Tháinig feabhas 14% ar amanna 
stáisiúin lánaimseartha agus stáisiúin 
pháirtaimseartha 5.35% thar an 
tréimhse ó 2014 go 2019.
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Seirbhísí 
Leabharlainne / 
Áineasa
Tháinig laghdú 15.3% ar líon na 
gcuairteanna leabharlainne go 
náisiúnta thar an tréimhse, ach ó 2017, 
nuair a bhí an figiúr is ísle ag 13.9 
milliún, tá méadú tagtha ar na figiúirí do 
gach bliain ó shin.

Tháinig méadú 15.77% ar an 
meánchostas in aghaidh an chostais 
a bhaineann le seirbhís leabharlainne 
a reáchtáil in údarás áitiúil thar an 
tréimhse agus léirigh sé méadú costais 
do gach bliain ach amháin i gcás 2015.

Óige / Pobal
Mhéadaigh an meánchéatadán 
náisiúnta de Scoileanna Áitiúla a raibh 
baint acu le Scéim Chomhairle na n-Óg 
ó 52% go 68% thar an ré.

Laghdaigh an meánchéatadán 
náisiúnta eagraíochtaí ar an gclár 
contae ag deireadh na bliana a 
roghnaigh a bheith mar chuid den 
Choláiste um Chuimsiú Sóisialta laistigh 
den PPN 20% idir 2014 agus 2019, le 
laghdú taifeadta do gach bliain thar 
thréimhse na bliana.

Corparáideach
Tá líon na foirne coibhéise 
lánaimseartha (WTE) in Údaráis Áitiúla 
tar éis titim ó 2014 go íseal in 2015 
agus ansin lean sé ag méadú go dtí 
2019. Tríd is tríd, tá na huimhreacha 
méadú de 9.7% san iomlán.

Ar feadh thréimhse na hanailíse tháinig 
méadú 11.08% ar meánchéatadán na 
laethanta oibre a cailleadh le saoire 
dheimhnithe.

Ó 2014, tá méadú 78.83% tagtha ar 
úsáid láithreáin ghréasáin na n-údarás 
áitiúil.

Ó 2014, tá méadú 11.94% ar an 
gcaiteachas ar TFC in aghaidh an WTE 
agus, seachas titim in 2015, tá méadú 
bliain ar bhliain ar an tréimhse sin.

Airgeadas
Tá méadú tagtha ar chothromaíocht 
chreidmheasa an chuntais ioncaim 
náisiúnta ar fud na 31 Údarás Áitiúil ó 
2014 ó € 3.36m go € 46.62m in 2019.

Cé go dtaispeánann an treocht 
náisiúnta pictiúr dearfach tá 
roinnt údarás áitiúil ann a bhfuil 
iarmhéideanna easnaimh taifeadta 
acu ó 2014 agus méadaíonn líon beag 
údarás áitiúil an figiúr náisiúnta le 
hiarmhéideanna móra barrachais.

Ó 2014, tá méadú 21% tagtha ar rátaí 
tráchtála an chéatadáin mheánach 
náisiúnta (%) a bhailítear in aghaidh na 
bliana thar an tréimhse.

Ó 2014, tháinig méadú 3.45% ar na 
cíosanna céatadáin náisiúnta (%) 
náisiúnta (%) a bailíodh sa bhliain thar 
an tréimhse.

Ó 2014, tá méadú 20% tagtha ar an 
gcéatadán náisiúnta airmheánach (%) 
na n-iasachtaí tithíochta a bailíodh i 
mbliain thar an tréimhse.

Forbairt 
Eacnamaíochta
Ó 2014, tháinig laghdú 9% ar líon 
náisiúnta na bpost a cruthaíodh le 
cúnamh ón LEO i mbliain, ach tháinig sé 
chun buaice sa tréimhse sin in 2018 ag 
3,656. Tá méadú 7% tagtha ar iomlán 
náisiúnta na ndearbhán trádála ar líne 
a cheadaigh an LEO i mbliain 2016 
ach tháinig laghdú 27% ar dhearbháin 
trádála ar líne a tarraingíodh anuas. 
Maidir le faighteoirí meantóireachta, 
tá méadú 55.42% ar líon bliantúil na 
rannpháirtithe.
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Achoimre ar anailís 
treochtaí
Léirigh tromlach na dtáscairí treochtaí 
le roinnt blianta anuas agus bhí an 
chuid is mó díobh dearfach. Níor léirigh 
roinnt táscairí, áfach, aon treocht 
nó patrún ar leith, agus ní raibh go 
leor sonraí ag 5 tháscaire chun aon 
chonclúidí a dhéanamh maidir le 
treochtaí. 

Athbhreithniú ar 
dhearbhú cáilíochta 
ar na sonraí
Tugann NOAC faoi phróiseas fairsing 
chun a chinntiú go bhfuil na sonraí a 
úsáidtear sna Táscairí Feidhmíochta 
chomh cruinn agus is féidir. Tá roinnt 
céimeanna ag baint leis seo: -

 Tar éis na n-údarás áitiúil a 
gcuid sonraí a chur isteach i LG-
Tuairisceáin, déanann Rúnaíocht 
NOAC athbhreithniú iniúchóireachta 
ar scagadh na sonraí agus é a 
sheiceáil le haghaidh aimhrialtachtaí.

 Mar chuid de tháirgeadh na 
tuarascála tagann ceisteanna chun 
cinn san anailís de na sonraí agus 
giniúint táblaí agus graif.

 Cuirtear na sonraí i gcomparáid le 
sonraí ó fhoinsí agus eagraíochtaí 
eile le haghaidh cruinneas. Déantar é 
seo i gcomhairle leis na comhlachtaí 
seo nuair is féidir.

 Scaiptear sleachta sonraí na 
tuarascála ar eagraíochtaí eile agus 
le hathbhreithneoirí seachtracha 
le haghaidh cruinneas. Go háirithe 
tháinig na táblaí sonraí a roinneadh 
ó tháscairí feidhmíochta a mbailíonn 
na rannóga seo sonraí uathu, ó 
údaráis áitiúla.

 Chríochnaigh an Grúpa 
Oibre Táscairí Feidhmíochta 
athbhreithnithe bailíochtaithe ar 
na sonraí, ag roghnú roinnt údarás 
áitiúil agus Táscairí Feidhmíochta a 
ndearnadh athbhreithniú orthu trí 
theileachomhdháil.
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Táscairí Feidhmíochta bailíochtaithe 2020

Uimh. Táscaire Teideal

1 H1 Stoc Tithíochta Sóisialta

2 H5
Cigireachtaí ar an Earnáil ar Cíos 
Príobháideach

3 E4
% de na scoileanna a bronnadh/a 
athnuachan stádas an Bhrait Ghlais

4 P4
Costas per capita na seirbhíse 
pleanála

5 C5
Costas Foriomlán TFC mar Chion de 
Chaiteachas Ioncaim

6 F1
Costas per capita na Seirbhíse 
Dóiteáin

7 M2
Achoimre 5 Bliana ar an % 
mBailiúchán Leibhéil le haghaidh 
Mórfhoinsí Ioncaim

Údaráis Áitiúla bailíochtaithe 2020

Uimh. Údaráis Áitiúil Dáta

1
Comhairle Contae an 
Chabháin 

21 Lúnasa 2021

2
Comhairle Chontae na 
Gaillimhe 

25 Lúnasa 2020

3
Comhairle Contae 
Liatroma 

10 Meán Fómhair 

4 Comhairle Contae na Mí 
18 Meán Fómhair 
2020

5
Comhairle Contae Fhine 
Gall 

21 Meán Fómhair 
2020

6
Comhairle Contae Loch 
Garman 

28 Meán Fómhair 
2020

Ba mhaith le NOAC buíochas a ghabháil le 
Rúnaíocht NOAC, comhordaitheoirí na n-údarás 
áitiúil a d’eagraigh na cuairteanna agus na 
príomhfheidhmeannaigh agus foireann eile na 
n-údarás áitiúil a bhuail le baill NOAC le linn na 
gcuairteanna. Thug an tuarascáil faoi deara go 
bhfuil NOAC sásta go ginearálta le bailíocht sonraí 
gach údaráis áitiúil. Tá an tuarascáil seo ar fáil go 
hiomlán ag www.noac.ie

Tuarascáil ar an 
gCód Caiteachais 
Phoiblí 
In 2020, d’fhoilsigh NOAC an Cód 
Caiteachais Phoiblí: Tuarascáil 
Dearbhaithe Cáilíochta na 
nÚdarás Áitiúil 2019.

Tá an Cód Caiteachais Phoiblí 
comhdhéanta de shraith rialacha 
agus nósanna imeachta a 
chinntíonn go gcloítear leis na 
caighdeáin seo ar fud sheirbhís 
phoiblí na hÉireann agus a 
thugann le chéile, in aon áit 
amháin, oibleagáidí na ndaoine 
atá freagrach as airgead poiblí a 
chaitheamh.

De réir mar a thagann maoiniú ó 
údaráis áitiúla ó roinnt foinsí, lena 
n-áirítear deontais ó roinnt Ranna 
Rialtais, socraíodh gur cheart go 
mbeadh Príomhfheidhmeannaigh 
údaráis áitiúla aonair freagrach 
as na ceanglais dearbhaithe 
cáilíochta i gCuid A04 den Chód 
a chomhlíonadh agus gur cheart 
go mbeadh a dtuarascálacha 
a chur faoi bhráid NOAC lena 
ionchorprú i dtuarascáil ilchodach 
don earnáil rialtais áitiúil.
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Is éard atá sa riachtanas tuairiscithe 
dearbhaithe cáilíochta sa Chód 
Caiteachais Phoiblí na cúig chéim seo a 
leanas:

 1. Ní mór don údarás áitiúil fardal de 
thionscadail / chláir a dhréachtú 
ag céimeanna difriúla shaolré an 
tionscadail maidir le gach tionscadal 
caipitil agus caiteachais reatha go 
luach níos mó ná € 0.5m. Éilíonn 
an Cód um Chaiteachas Poiblí 
an fardal chun caiteachas caipitil 
a bhriseadh síos, a thabhaítear 
agus a críochnaíodh le déanaí idir 
tionscadail chaipitil agus scéimeanna 
deontais chaipitil.

 Thug an tuarascáil faoi deara as 
na 31 údarás, gurbh í Cathair na 
Gaillimhe an t-aon údarás áitiúil a 
raibh clár caiteachais reatha aige a 
chríochnaigh le déanaí in 2019. Ní 
raibh tionscadal nó clár caiteachais 
reatha ag an 12 údarás seo a leanas 
ina gcatagóir ‘faoi bhreithniú’:

Údarás áitiúil

Comhairle Contae Cheatharlach

Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Comhairle Contae Chill Dara

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Contae Liatroma

Comhairle Contae Mhuineacháin

Comhairle Contae Ros Comáin

Comhairle Contae na hIarmhí

Comhairle Contae Loch Garman

Comhairle Contae Chill Mhantáin

2. Ní mór don Údarás Áitiúil a fhoilsiú 
a dhearbhú ar a láithreán gréasáin 
faisnéis achomair maidir le soláthairtí 
os cionn € 10m a bhaineann le 
tionscadail atá ar siúl nó curtha i 
gcrích sa bhliain faoi athbhreithniú 
agus a chur ar fáil nasc leis an 
suíomh gréasáin ábhartha.

 Thug an tuarascáil faoi deara na 
húdaráis áitiúla seo a leanas naisc 
ar fáil leis an áit a bhfuil an fhaisnéis 
achomair seo ar sholáthar os cionn € 
10m ar fáil:

Comhairle 
Contae an 
Chabháin 

http: //www.cavancoco. 
IE / Soláthar-thar-10- 
milliún.htm

Comhairle 
Cathrach 
Chorcaí 

HTTPS: //www.corkcity. 
IE / GA / Seirbhísí-
Seirbhísí / Public-Info 
/ Caiteachas - agus-
ioncam /

Comhairle 
Contae 
Chorcaí 

HTTPS: //www.corkcoco. 
IE / i do chontae-
chontae-chomhairle 
/ inrochtaineachta-
léarscáileanna

Comhairle 
Cathrach 
Bhaile Átha 
Cliath

http://www.dublincity.ie/ 
publicsPantingcode

Comhairle 
Contae 
Chill Dara 

http://kildare.ie/ 
CountyCouncil / 
PublicsPendingcode /

Comhairle 
Contae 
Luimnigh 
agus 
Contae 

HTTPS: //www.limerick. IE 
/ Comhairle / Seirbhísí / 
Gnó-agus - Geilleagar / 
Soláthar / Soláthaisc

Comhairle 
Contae 
Mhaigh Eo 

https://www.mayo.ie/ 
Airgeadas / Poiblí-Cód 
Comhlíonadh

http: //www.cavancoco. IE / Soláthar-thar-10- milliún.htm
http: //www.cavancoco. IE / Soláthar-thar-10- milliún.htm
http: //www.cavancoco. IE / Soláthar-thar-10- milliún.htm
HTTPS: //www.corkcity. IE / GA / Seirbhísí-Seirbhísí / Public-Info / Caiteachas - agus-ioncam /
HTTPS: //www.corkcity. IE / GA / Seirbhísí-Seirbhísí / Public-Info / Caiteachas - agus-ioncam /
HTTPS: //www.corkcity. IE / GA / Seirbhísí-Seirbhísí / Public-Info / Caiteachas - agus-ioncam /
HTTPS: //www.corkcity. IE / GA / Seirbhísí-Seirbhísí / Public-Info / Caiteachas - agus-ioncam /
HTTPS: //www.corkcity. IE / GA / Seirbhísí-Seirbhísí / Public-Info / Caiteachas - agus-ioncam /
HTTPS: //www.corkcoco. IE / i do chontae-chontae-chomhairle / inrochtaineachta-léarscáileanna
HTTPS: //www.corkcoco. IE / i do chontae-chontae-chomhairle / inrochtaineachta-léarscáileanna
HTTPS: //www.corkcoco. IE / i do chontae-chontae-chomhairle / inrochtaineachta-léarscáileanna
HTTPS: //www.corkcoco. IE / i do chontae-chontae-chomhairle / inrochtaineachta-léarscáileanna
HTTPS: //www.corkcoco. IE / i do chontae-chontae-chomhairle / inrochtaineachta-léarscáileanna
http://www.dublincity.ie/ publicsPantingcode
http://www.dublincity.ie/ publicsPantingcode
http://kildare.ie/ CountyCouncil / PublicsPendingcode /
http://kildare.ie/ CountyCouncil / PublicsPendingcode /
http://kildare.ie/ CountyCouncil / PublicsPendingcode /
HTTPS: //www.limerick. IE / Comhairle / Seirbhísí / Gnó-agus - Geilleagar / Soláthar / Soláthaisc
HTTPS: //www.limerick. IE / Comhairle / Seirbhísí / Gnó-agus - Geilleagar / Soláthar / Soláthaisc
HTTPS: //www.limerick. IE / Comhairle / Seirbhísí / Gnó-agus - Geilleagar / Soláthar / Soláthaisc
HTTPS: //www.limerick. IE / Comhairle / Seirbhísí / Gnó-agus - Geilleagar / Soláthar / Soláthaisc
https://www.mayo.ie/ Airgeadas / Poiblí-Cód Comhlíonadh
https://www.mayo.ie/ Airgeadas / Poiblí-Cód Comhlíonadh
https://www.mayo.ie/ Airgeadas / Poiblí-Cód Comhlíonadh
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3. Ní mór don údarás áitiúil seacht 
seicliostaí sonraithe a chomhlánú. Tá 
críochnú na seicliostaí bunaithe ar 
shampla oiriúnach de na tionscadail / 
réimsí caiteachais a bhaineann leis an 
seicliosta sin. Thug an tuarascáil faoi 
deara gur chomhlíon na húdaráis áitiúla 
go léir an riachtanas.

4. Caithfidh an t-údarás áitiúil athbhreithniú 
níos doimhne a dhéanamh ar 
thionscadail / cláir roghnaithe den sórt 
sin, thar thréimhse trí go cúig bliana, 
beidh gach céim den saolré tionscadail 
agus gach scála tionscadail faoi réir 
scrúdaithe níos dlúithe. I dtús báire ba 
é an riachtanas athbhreithnithe ná gur 
chóir go mbeadh luach na dtionscadal a 
roghnaíodh don seiceáil dhomhain gach 
bliain ar a laghad 5% de luach iomlán na 
dtionscadal go léir sa bhfardal nuair a bhí 
sé thar thréimhse trí bliana. Leasaíodh 
é seo in 2016 go ceanglas go gcaithfidh 
tionscadail na gCoimisinéirí Ioncaim a 
roghnaíodh le haghaidh athbhreithnithe 
dhomhain ionadaíocht a dhéanamh 
ar 1% ar a laghad de luach iomlán na 
dtionscadal ioncaim go léir sa bhfardal, 
cé go bhfanann an ceanglas maidir le 
tionscadail chaipitil 5% den iomlán fós 
Luach na dtionscadal caipitil go léir sa 
bhfardal. Is féidir an dá íosmhéid seo a 
dhéanamh trí athbhreithnithe doimhne a 
dhéantar sna blianta 2016 go 2018.

 Thug an tuarascáil faoi deara go 
ndearna na húdaráis áitiúla go 
léir seiceálacha doimhne ar rogha 
tionscadal óna bhfardail.

 Ní mór don údarás áitiúil tuarascáil 
achomair ghearr a chomhlánú ina bhfuil 
an fardal, an tagairt soláthair, na seacht 
seicliostaí agus breithiúnas an údaráis 
áitiúil maidir le leordhóthanacht na hoibre 
breithmheasa / pleanála, forfheidhmithe 
nó athbhreithnithe a scrúdaigh sé mar 
chuid de na seiceálacha in-depth , na 
cúiseanna a chruthaigh sé an breithiúnas 
sin a thograí chun aon easnaimh a 
fhaightear le linn an phróisis dearbhaithe 
cáilíochta ar fad a leigheas.

Thug an tuarascáil faoi deara go raibh 
an 31 Údarás Áitiúil ag cloí le Céim 5.

Tá an tuarascáil seo ar fáil go hiomlán 
ag www.noac.ie

Na meáin shóisialta
In 2020, lean NOAC ag tógáil a 
láithreacht go náisiúnta le húsáid 
na meán sóisialta. Nuair a foilsíodh 
Tuarascáil Tháscairí Feidhmíochta na 
nÚdarás Áitiúil 2019 agus an Tuarascáil 
Suirbhé Custaiméirí 2020, tvuíteáil 
an tAonad Cumarsáide sa Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreacht 
naisc, físeáin agus beochan ar son 
NOAC. Fuair na tvuíte imprisean 
sna mílte agus chabhraigh sé leis na 
tuarascálacha a chur chun cinn ach ról 
NOAC in earnáil an rialtais áitiúil. 
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Thug NOAC cuireadh don LGMA a gcuid 
oibre agus a réimsí féideartha a phlé 
le haghaidh comhoibrithe idir an dá 
chomhlacht.

Thug foireann an LGMA cur i láthair ar an 
LGMA, ar a chuid oibre, ar a shainchúram, 
ar a nuálaíochtaí le déanaí, ar fhreagra 
Covid 19 agus forbhreathnú ar a 
“Athbhreithniú Straitéiseach & Oibriúcháin 
2019”.

Chuir siad béim ar a gcuid taighde 
leanúnach sa réimse seo agus d’eisigh 
siad suirbhé d’údaráis áitiúla chun na 
dúshláin atá roimh na húdaráis a bhailiú 
le linn na paindéime.

Thairg NOAC oibriú le LGMA chun obair 
na n-údarás áitiúil i réimse an Athraithe 
Aeráide a thaispeáint trína tháscairí 
feidhmíochta. Thug an LGMA faoi deara 
gurb é ICT ceann de na ceisteanna is 
mó atá os a chomhair ná acmhainní, 
go háirithe ag féachaint do chostas an 
tsaineolais sa réimse seo.

Chuir NOAC fáilte roimh LGMA díriú ar 
thaighde mar tá easnamh sonraí atá 
neamhspleách agus bailíochtaithe gur 
féidir le NOAC a úsáid ina thuarascálacha. 
Tá méideanna ollmhóra taighde ag an 
rialtas áitiúil i dtíortha eile, agus is beag a 
fhoilsítear in Éirinn.

Thug NOAC le fios go bhfuil sé ag 
déanamh athbhreithnithe faoi láthair 
ar mholtaí na tuarascála roimhe seo 
agus mar sin beidh ort scríobh chuig an 
LGMA le haghaidh nuashonruithe ar dhul 
chun cinn maidir le tuairiscí agus réimsí 
ábhartha a raibh baint aige leo.

Mar fhocal scoir, d’aontaigh an dá pháirtí 
nach féidir le comhoibriú LGMA agus 
NOAC ach cur leis an earnáil rialtais áitiúil.

Rannpháirtíocht NOAC
Cruinniú leis an nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) 

Cruinniú leis an gCumann Lucht 
Bainistíochta Contae agus Cathrach 
(CCMA)

Ar an 6 Deireadh Fómhair 2020, bhuail 
an CCMA leis an mbord NOAC go 
cianda trí fhíschomhdháil.

Thug an CCMA cur i láthair ar thogra 
tacaíochta trí bliana d’earnáil na 
n-údarás áitiúil i gcomhthéacs Covid-19 
agus d’fhreagair sé ceisteanna ó 
chomhaltaí an Bhoird NOAC. Chlúdaigh 
an cur i láthair agus na ceisteanna 
réimsí mar Thogra Tacaíochta Covid-19, 
Tionchar Measta Covid-19 2020 go 
2023 agus riachtanais easnaimh 
Mhaoinithe.

Cruinniú leis an bhFoireann Airgeadais 
Rialtais Áitiúil ón Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil & Oidhreacht (Dhlgh)

Thug an fhoireann Airgeadais Rialtais 
Áitiúil ón Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil & Oidhreachta cur i láthair 
don bhord dar teideal: “An tionchar 
ginearálta agus tionchar airgeadais 
Covid-19 ar údaráis áitiúla in 2020 
agus ina dhiaidh sin ”. Chuir sé béim ar 
na costais éigeandála a bhaineann le 
Covid-19 in 2020 agus an tionchar ar 
ioncam ó earraí agus seirbhísí a raibh 
tionchar ag Covid-19 orthu le haghaidh 
2020. Mhínigh an fhoireann an chaoi 
a ndeachaigh siad i dteagmháil leis na 
húdaráis áitiúla. Chuir siad comhairle ar 
NOAC freisin faoin ngníomh atá déanta 
ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & 
Oidhreachta, a cuid oibre leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
agus an Scéim Tarscaoilte Rátaí. 
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Thug baill NOAC le fios gur bliain 
dheacair a bhí ann d’údaráis áitiúla, 
agus go dtugann NOAC buíochas 
d’Oifigeach Rialtais Áitiúil agus d’oifigigh 
airgeadais na n-údarás áitiúil as a 
gcuid oibre crua.

Rannpháirtíocht le Seirbhís 
Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil (LGAS)

D’fhreastail Stiúrthóir na Seirbhíse 
Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil (LGAS) 
ar chruinniú mhí na Nollag den NOAC. 
Tugadh cuireadh don LGAS cur i 
láthair a gcuid oibre a thabhairt. Tá 
an LGAS freagrach as Iniúchóireachta 
neamhspleách, seachtrach ar gach 
comhlacht rialtais áitiúil in Éirinn. 
I measc na hoibre eile, cinntíonn 
iniúchóirí rialtais áitiúil go n-ullmhaítear 
ráitis airgeadais bhliantúla na 
gcomhlachtaí rialtais áitiúla de réir an 
Chóid Chleachtais Iniúchóireachta. 

Tá aonad luach ar airgead ag an LGAS 
freisin a dhéanann staidéir VFM agus 
a fhoilsíonn tuarascálacha ar ábhair a 
roghnaigh an coiste comhairleach VFM.

In 2019 shocraigh an LGAS 
athbhreithniú a dhéanamh ar aschur 
an Aonaid VFM, lena chinntiú go bhfuil 
sé sa riocht is fearr chun gealltanais 
reachtacha a chomhlíonadh. Chun é 
seo a bhaint amach bhunaigh an LGAS 
Grúpa Oibre chun aschur an Aonaid 
VFM a athbhreithniú.

Rinneadh suirbhé ar gach údarás 
áitiúil chun an leibhéal feasachta agus 
sástachta atá ann d’obair an Aonaid 
VFM a chinneadh. Bhí na torthaí an-
dearfach le rátálacha sástachta idir 90% 
- 97% le tuairiscí an Aonaid go dtí seo.

Nuashonraigh NOAC an LGAS faoina 
chlár oibre. Tugadh breac-chuntas 
air go bhfuil sé tábhachtach nach 
gclúdaíonn NOAC agus an LGAS na 
réimsí oibre céanna agus gur féidir 
leo obair a chéile a chomhlánú nuair 
is féidir. Ós rud é go bhfuil acmhainní 
teoranta ag an dá eagraíocht, bhí 
sé tábhachtach go raibh aon obair 
dhúbailt ann.

Ghabh an cathaoirleach NOAC 
buíochas leis na LGAS as a bhfreastal 
agus a n-ionchur sa chruinniú.
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Tacaíonn an fhoireann sin le NOAC agus bainistíonn sí a clár oibre, in éineacht 
le dualgais eile. Faigheann NOAC maoiniú ó Chiste an Rialtais Áitiúil agus bhí a 
leithdháileadh ón gCiste sin in 2020 €200,000.

Caiteachas
Bhí caiteachas NOAC do 2019 € 147,763.07, gearrtha mar a leanas;

Dar leis na baill go bhfuil an ráiteas caiteachais seo ina dhearcadh fíor agus cóir ar 
chaiteachas NOAC le linn 2020.

*Is iad na táillí bliantúla atá iníoctha le comhaltaí NOAC, seachas oifigeach an Aire, ná: Ball: € 
7,695. Cathaoirleach: € 11,970.

** Íoctar caiteachais taistil agus cothabhála a thabhaítear ag gnáthrátaí na státseirbhíse.

Laghdaíodh an caiteachas na bliana roimhe sin faoi € 3,228.96 mar gheall ar 
choigeartú cuntasaíochta.

Acmhainní agus Caiteachas
Faigheann NOAC tacaíocht ó Rúnaíocht, le foireann lán aimsire 
coibhéiseach le 5.4. Tugann an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil don fhoireann. 

 Buiséad 2020 - €200,000.00 

Caiteachas Méid

Táillí na mBall (PRSI san áireamh) €56,521.38*

Taisteal agus Maireachtáil €11,529.50**

Taighde €47,925

Cumarsáid €31,257.47

Costais eile (Costais Ilghnéitheacha) €529.72

  Caiteachas 

 IOMLÁN  €147,763.07
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Aguisín
Aguisín 1:   

Freastan ag Cruinnithe Bhoird NOAC

Ball 21/01/ 
2020

03/03/ 
2020

25/03/ 
2020

19/05/ 
2020

23/06/ 
2020

21/07/ 
2020

01/09/ 
2020

06/10/ 
2020

10/11/ 
2020

27/11/ 
2020

16/12/ 
2020 Iomlán

Michael 
McCarthy

           11

Tara 
Buckley

     N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4

Constance 
Hanniffy

           11

David 
Holohan

        N/A N/A N/A 8

Michael 
McGreal

        N/A N/A N/A 7

Martina 
Moloney

           11

Sharon 
O’Connor

        N/A N/A N/A 7

Barry 
Quinlan

     N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2

Margaret 
Lane

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     3

Niall Quinn N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     4

Brian 
Cawley

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     4

Mary 
Hurley

N/A N/A N/A N/A N/A N/A      3
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Aguisín 2:
Terms of Reference  
of NOAC
Bunaíodh NOAC faoi reir Achta an 
Rialtais Áitiúil 2001 (an tAcht) (de réir 
leasaithe ag an Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 2014) le héifeacht ó 1 Iúil, 
2014. Ghlac NOAC an réim rialachais 
corparáideach i gcomhréir leis an 
ndea-chleachta.

Is cuspóir leis an gcáipéis seo téarmaí 
tagartha a leagadh amach do NOAC. Tá 
na téarmaí tagartha sin, faofa ag NOAC 
ar 4 Iúil 2017, in éifeacht ó 1 Iúil 2017.

1. Ballraíocht 

 Ceapfar baill NOAC ag an Aire 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil i gcomhréir le cuid 126H an 
Achta. Déanfar suas an Coimisiúin le 
ar a laghad 6 bhall.

 Níl an ceart ach ag baill NOAC 
freastal ar chruinnithe an Bhoird. 
D’ainneoin sin, is féidir le foireann 
na rúnaíochta nó daoine aonair eile 
cuireadh a fháil chun freastal ar 
gach nó cuid d’aon chruinniu, de réir 
agus nuair is cuí nó riachtanach. 

 Beidh ceapacháin NOAC i gcomhair 
tréimhse suas go dtí 5 bhliana, ar 
féidir leis a bheith sínte do thréimhse 
5 bhliana eile.

 Mura bhfuil an Cathaoirleach i 
láthair, is féidir leis na baill eile i 
láthair comhaontú ar cheann dóibh 
chun cathaoirleacht a thabhairt ar 
an gcuinniu. 

2. Rúnaíocht NOAC 

 Cinnteoidh rúnaíocht NOAC go 
bhfaighfigh na baill faisnéis agus 
páipéir ar bhealach tráthúil chun gur 
féidir machnamh iomlán agus cuí a 
thabhairt ar na ceisteanna. 

 Tá an rúnaíocht freagrach freisin as 
iondúchtú foirmiúil baill NOAC nua 
agus meantóireacht a eagrú do 
bhaill nuair is gá. 

3. Córam 

 Beidh an Córam a theastaíonn i 
gcomhair an idirbhirt gnó 4 bhall. 
Beidh cruinniu NOAC tionólta 
mar is cuí ina bhfuil quorum i 
láthair inniúil chun gach nó aon 
cheann dá údaráis, cumhachtaí 
agus lánroghanna a fheidhmiú, a 
fheidhmíonn NOAC de ghnáth. 

4. Minicíocht na gcruinnithe 

 Casfar NOAC le chéile ar a laghad 
8 uair sa bhliain, agus más gá i 
ndiaidh sin. 

5. Fógra ar chruinnithe 

 Beidh cruinnithe NOAC tionólta ag 
an rúnaíocht faoi réir iarratais an 
Chathaoirligh. 

 Nuair is féidir in aon chor, seolfar ar 
aghaidh fógra ar gach cruinniu a 
dheimhníonn an t-ionad, am agus 
dáta, in éineacht le agenda earraí le 
plé, a chur ar aghaidh do bhaill suas 
go dtí dhá lá oibre roimh dháta an 
chruinnithe. Seolfar páipéir tacaíochta 
chuig na baill ag an am céanna.
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6. Miontuairiscí ar Chruinnithe 

 Déanfaidh an Rúnaíocht an 
t-imeachtaí, na díospóireachtaí agus 
na cinntí ar gach cruinniú de NOAC, 
lena n-áirítear ainmneacha na 
ndaoine atá i láthair agus i láthair a 
thaifeadadh.

 Scaipfear miontuairiscí cruinnithe 
NOAC ar gach ball le faomhadh ag 
an gcéad chruinniú eile NOA.

7. Dualgais 

 Déanfaidh rúnaíocht NOAC a rith 
go laethúil, agus tabharfaidh siad 
tuairisc ar an obair mar is cuí trí 
r-phost agus ag cruinnithe NOAC. 

 Tabharfaidh na baill comhairle agus 
tacaíocht don rúnaíocht.

 Is gá go mbeidh NOAC sásta go 
bhfuil rialuithe airgeadais agus córais 
bainistíochta ar rioscaí stuama agus 
inchosanta.

 Coimeádfaidh NOAC é féin suas chun 
dáta agus ar an eolas go hiomlán 
maidir le ceisteanna straitéiseacha 
a imríonn tionchar air agus an 
timpeallacht ina n-oibríonn sé. 

 Cinnteoidh NOAC, i ndiaidh 
ceapacháin, go bhfaighfidh baill litir 
fhoirmiúil ceapacháin ag leagadh 
amach go soiléir cad atáthar ag súil 
leis uathu i dtéarmaí tiomantais ama, 
seirbhís fo-ghrúpa agus idirghníomhú 
lasmuigh cruinnithe NOAC.

 Is féidir le NOAC, ó am go ham, 
fo-ghrúpaí NOAC a bhunú mar is 
gá chun cuidiú i bhfeidhmíocht a 
dhualgais. Is féidir go mbeidh san 
áireamh air sin baill nach bhfuil 
ina mbaill NOAC má theastaíonn 
saineolas ar leith. Nuair a chuirtear 
fo-ghrúpa i bhfeidhm:

 Déanfar téarmaí tagartha 
a shonrú i scríbhinn agus a 
fhaomhadh ag NOAC agus a 
athbhreithniú go bliantúil;

 Ceapfaidh NOAC, i ndiaidh 
ainmniúcháin Cathaoirligh, a 
bhaill;

 Gheobhaidh NOAC tuarascálacha 
ón fo-ghrúpa a léiríonn 
gníomhaíocht déanta ag an 
ngrúpa;

 Cuirfear gach prótacal oibriúcháin 
NOAC i bhfeidhm le fo-ghrúpa;

 Rachaidh nótaí fo-ghrúpaí go dtí 
gach ball NOAC.

 Tabharfaidh NOAC athbhreithniú 
ar thorthaí a fheidhmíochta agus 
próiseas measúnaithe a bhaineann 
le comhdhéanamh NOAC agus 
rialachas corparáideach ginearálta. 

 Coinneoidh NOAC faoi réir 
athbhreithnithe forbairtí rialachais 
corparáideach (lena n-áirítear 
ábhair a bhaineann le eitic) ar féidir 
leo tionchar a imirt ar an gcomhlacht 
Stáit, chun a chinntiú go leanann a 
pholasaithe rialachais corparáideach 
agus cleachta i gcomhréir le 
deachleachta. 

 Cinnteoidh NOAC go bhfuiltear 
ag comhlíonadh prionsabail 
agus forálacha leagtha amach i 
gCód Cleachta chun Rialachais 
Comhlachtaí an Stáit (agus aon 
chóid rialachais eile a bhaineann).

8. Freagrachtaí Tuairiscithe 

 Coinneoidh NOAC an tAire 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil ar an eolas, lasmuigh cleachta 
an Tuarascála Bhliantúla, ar ábhair 
suntasacha a eascraíonn laistigh 
den chomhlacht Stáit. 
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9. Eile

 Déanfaidh NOAC, ar a laghad 
uair sa bhliain, athbhreithniú ar a 
fheidhmíocht féin, comhdhéanamh 
agus téarmaí tagartha chun a 
chinntiú go bhfuil sé ag oibriú ag 
uasmhéid éifeachtachta agus ag 
cur i bhfeidhm aon athruithe a 
theastaíonn dar leis.

10. Údarás

 Tá údarás ag NOAC comhairle 
seachtrach dlíthiúil a fháil, ar a 
chaiteachas féin, nuair is gá dar leis 
na baill chun a bhfreagrachtaí a 
dhíbhirt mar bhaill NOAC.




