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RÉAMHRÁ  
 

Is Gníomhaireacht stáit í an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil 

www.lgma.ie) a bunaíodh in 2012 a bhfuil sé de chúram reachtúil uirthi 

seirbhísí a sheachadadh chun cabhrú le gnó na n-údarás áitiúil agus chun na 

húdaráis áitiúla a chomhordú. Tacaímid le timpeallacht athraitheach earnáil 

an rialtais áitiúil agus feidhmímid mar stór comhroinnte de dhea-chleachtas, 

ag soláthar taighde agus saineolas speisialtóireachta don earnáil. 

 

Tuairiscíonn an LGMA don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil de 

réir mar is gá, ar fheidhmíocht earnála. Is údaráis áitiúla a mhaoiníonn an 

Ghníomhaireacht den chuid is mó. 

 

Le linn 2018 thugamar faoi athbhreithniú ar ghnó straitéiseach chun tacú níos 

fearr lenár soláthar seirbhíse reatha don earnáil.  Mar chuid den phróiseas 

sin, d’fhorbraíomar moltaí do sprioc-shamhail nua oibriúcháin don 

Ghníomhaireacht a leathfar amach in 2019.  Forbraíodh plean 

idirthréimhseach freisin chun cuidiú leis an LGMA maidir lena haidhmeanna 

agus spriocanna straitéiseacha a bhaint amach i dtaca le bheith níos straitéisí, 

níos nuálaí agus níos éifeachtaí. Téann an LGMA i mbun rannpháirtíochta le 

lear mór ranna agus gníomhaireachtaí rialtais agus leanaimid lenár n-

iarrachtaí na caidrimh seo a fhorbairt d’fhonn feabhas a chur ar 

fheidhmíocht/seachadadh seirbhíse níos fearr a chur ar fáil. 

 

D’earcaigh an Ghníomhaireacht foireann bhreise speisialtóirí in 2018 chun 

taighde agus feidhmeanna cumarsáide feabhsaithe agus réimsí nua gnó a 

sheachadadh. 

 

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair agus don tacaíocht ó gach 

fostaí de chuid an LGMA le bliain anuas agus tá mé ag tnúth go mór le go 

mbeimid ar fad ag obair as lámha a chéile in 2019. 

 

 
 

 
 
 

Paul Dunne 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

http://www.lgma.ie/
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TUARASCÁIL ÓN gCATHAOIRLEACH  
Tá áthas orm, thar ceann na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil, an 

Tuarascáil Bhliantúil seo le haghaidh 2018 a chur i láthair. 

 

Múnlaíonn tionchar leanúnach chláir oibre athchóirithe an rialtais áitiúil conas mar a 

dhéanaimid gnó mar earnáil i gcónaí. Mar fhreagra ar na hathruithe sin agus athruithe 

eile, thugamar faoi phróiseas athbhreithnithe ar ghnó in 2018 chun creat oibríochta 

feabhsaithe don Ghníomhaireacht a fhorbairt a ligfidh dúinn cuspóirí straitéiseacha a 

sheachadadh agus teacht i dtír ar dheiseanna straitéiseacha. 

 

Leanann an LGMA ar aghaidh le tacú leis an tsamhail soláthair seirbhíse chomhroinnte 

agus in 2018 bunaíodh Oifigí Réigiúnacha Gníomhaithe ar son na hAeráide; bhí Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath mar an t-údarás ba mhó maidir le Córas Bainistíochta 

Rialaithe Tógála; leanadh den aistriú chuig MyPay agus thángthas ar chomhaontú faoi 

leagan 28 de CORE a thabhairt i bhfeidhm.  Tá na nithe seo ar fad, agus tionscnaimh eile 

ag cabhrú leis an earnáil a dhéanamh níos éifeachtúla, níos acmhainní agus níos 

dinimiciúla i dtimpeallacht athraitheach.  Lean obair leanúnach Oifig Aistrithe na Seirbhísí 

Uisce le hiarrachtaí na n-údarás áitiúil a chomhordú agus a thacú maidir le dul chun cinn 

a dhéanamh ar aistriú na seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann.  Lean an Ghníomhaireacht 

le seirbhísí comhroinnte ICT a sholáthar d’údaráis áitiúla in 2018.  

 

Bhí ról ríthábhachtach ag an nGníomhaireacht maidir le seachadadh straitéis an rialtais 

‘Ár Seirbhís Phoiblí 2020’ a chur chun cinn d’earnáil an rialtais áitiúil.  D’ullmhaigh agus 

d’éascaigh an LGMA an leathadh amach maidir leis an Straitéis Pobail do rialtas áitiúil 

freisin.  Is plean oibre é seo d’údaráis áitiúla chun pleananna gnímh áitiúla a chruthú 

d’fhonn ár bpobal agus ár n-eagraíochtaí a fhorbairt. Tionscnamh suaitheanta eile a 

seoladh in 2018 ba ea ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Ag Spreagadh, ag Nascadh agus ag 

Cumasú Pobal’ ar chomhfhiontar é idir an LGMA agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail.  Tá sé de chuspóir ag an straitéis cur go mór le ballraíocht leabharlainne agus tacú 

le rochtain oscailte agus iasachtú saor ó fhíneálacha a leathadh amach. 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Paul Dunne, an  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin dá 

cheannaireacht ar an nGníomhaireacht le linn dó a bheith i gceannas. Ba mhaith liom 

buíochas ó chroí a ghlacadh le fostaithe agus grúpaí oibre earnála ar fad an LGMA a 

thugann tacaíocht agus comhairle luachmhar don earnáil. 

 

    Owen Keegan 

    Cathaoirleach 
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 SRACFHÉACHAINT 
BÓITHRE 

 

 

LEABHARLANNA 

 

 

ÉIRE SHLÁINTIÚIL 

    

 

LEABHARLANNA ÉIREANN   

 

BCMS 

 

 

BAINISTIÚ FIACHAIS 

   

 

HPS & PÁROLLA COMHROINNTE  

 

Rinneadh suirbhé ar 44,000 km de bhóithre réigiúnacha agus áitiúla le 

haghaidh rátála staide amhairc in 2018, ag baint úsáid as an Aip Mhóibíleach 

MapRoad.  Thaifid PMS MapRoad staitisticí ar níos mó ná 5,000 jab oibre ar 

luach de bhreis agus €292m.  In 2018, rinneadh breis agus 28,000 iarratas 

ceadúnais trí Cheadúnú Oibreacha Bóthair MapRoad.   

Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – ag spreagadh, ag nascadh agus ag cumasú pobal, 

sheol an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring, T.D. an straitéis nua 

cúig bliana do leabharlanna poiblí amhail 14 Meitheamh 2018 agus is 

comhthionscnamh é idir an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, Cumann na 

mBainisteoirí Contae agus Cathrach agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta 

Rialtais Áitiúil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí an-rath ar ‘Éire Shláintiúil i Do Leabharlann’ céim cláir 2 sna leabharlanna poiblí 

ar fad in 2018 le tacaíocht mhaoinithe ón Roinn Sláinte agus ón Roinn Tuaithe agus 

Pobail faoin gCiste Éire Shláintiúil.  Cuireann 'Éire Sláintiúil i do Leabharlann' raon 

acmhainní, seirbhísí agus tacaíochta ar fáil d'úsáideoirí i ngach brainse 

leabharlainne maidir lena sláinte a bhainistiú.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soláthraíonn córas Bainistíochta na Leabharlann Náisiúnta rochtain ar 12 mhilliún 

teideal ar fud an líonra leabharlainne agus tacaíonn sé le seirbhís seachadta 

náisiúnta a sheachadann agus a bhailíonn teidil a cuireadh in áirithe - (leabhair 

fhisiceacha, DVDanna srl.) chuig agus ó leabharlanna dhá uair sa tseachtain.  Is 

féidir le húsáideoirí leabharlainne a míreanna ar iasacht a thabhairt ar ais ag aon 

bhrainse leabharlainne ar fud na tíre. 

 
100% de na hidirbhearta le hÚdaráis Rialaithe Tógála ar líne trí Chóras Náisiúnta 

Bainistíochta um Rialú Tógála (BCMS). 14,150 Fógra Tosach Feidhme, 98,126 

úsáideoir cláraithe.   

Tá 30 Údarás Áitiúil tar éis imirce go dtí Core Version 19. Tá 16 Údarás Áitiúil beo 
ar Sheirbhís Aoisliúntais MyPay. Tá 29 suíomh ag baint úsáid as an bPárolla 
Seirbhíse Comhroinnte anois. 
 

In 2018 d’ardaigh an ráta náisiúnta bailiúcháin go dtí 87.51%. Tháinig 

laghdú breis agus €22 milliún ar riaráiste. 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicytrPmvbaAhVLCsAKHadKBhkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.creative-commons-images.com/highway-signs/d/debt-management.html&psig=AOvVaw10SMqYrRWtTqizOpfXdYjS&ust=1525872029164444
https://www.google.ie/imgres?imgurl=http://www.publictechnology.net/sites/www.publictechnology.net/files/styles/original_-_local_copy/entityshare/12820?itok%3Det9hmxGq&imgrefurl=http://www.publictechnology.net/articles/news/lewisham-extends-payroll-and-hr-deal-run-brent-shared-service&docid=HsjQrX-QSVP5pM&tbnid=q3lc-YmCKDFXMM:&vet=12ahUKEwjMveiJm_baAhXKDcAKHQyCBrg4ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=800&h=450&bih=805&biw=1440&q=images%20for%20shared%20payroll&ved=2ahUKEwjMveiJm_baAhXKDcAKHQyCBrg4ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8
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CÓRAS BAINISTÍOCHTA AIRGEADAIS      

Córas Bainistíochta Airgeadais            

 

 

 

 

TFC    

 

 

 

Seirbhísí TFC Comhroinnte    

 

 

GNÍOMH AERÁIDE  

 

 

NPPR     

 

 

AOISBHÁ ÉIREANN   

 

 

 

 

 

Cibearshlándáil: Reáchtáil an LGMA ócáid slándála inar fhreastail breis agus 50 

comhalta foirne rialtais áitiúil ar fud earnálacha ICT, Acmhainní Daonna agus na 

rannóga Corparáideacha agus Airgeadais. San áireamh sa chlár oibre bhí 

cainteanna ó shaineolaithe tionscail ar chontúirtí reatha agus ar chontúirtí atá 

ar na bacáin, cás-staidéir agus eispéiris chomhroinnte laistigh den earnáil agus 

ón FSS, agus ceardlann a rinne aithris ar eachtra in údarás áitiúil agus an freagra 

láithreach uirthi sin. 

Bunaíodh Oifigí Réigiúnacha Gníomhaithe ar son na hAeráide i mBaile Átha 

Cliath, i gCill Dara, i Maigh Eo agus i gCorcaigh chun cur le ról na n-údarás áitiúil 

maidir leis an bPlean Náisiúnta Oiriúnaithe. 

Rinneadh €49,120,453 san iomlán a phróiseáil in 2018 ar méadú de bhreis 

agus €11 mhilliún ar shuim iomlán 2017. 

Cheadaigh Grúpa Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí ceapachán 

Chomhairle Contae na Mí mar an Comhordaitheoir Náisiúnta chun Oifig 

Náisiúnta Chomhordaithe Aoisbhá Éireann a reáchtáil thar ceann earnáil 

an rialtais áitiúil.  

 

Chuir LGMA timpeallacht ar fáil chun éascaíocht a dhéanamh ar chórais 

tithíochta na n-údarás áitiúil d’fhonn rochtain a fháil ar shonraí DEASP.  Lean an 

LGMA leis na nithe seo a leanas a thairiscint: Seirbhísí Comhroinnte don Chroí-

bonneagar Párolla, MyPay, córais tacaíochta DHPLG do na húdaráis áitiúla go léir 

amhail Ceadúnú Oibreacha Bóthair MapRoad, Rialú Tógála, CheckTheRegister.ie 

agus Tuairisceáin LG arna mbainistiú ag díoltóirí.  

 

An Príomh-Chlár Creidmheasa:  In 2018 forbraíodh bogearra nua chun sonraí 

custaiméirí a bhaint as bunachar sonraí Iasachtaí Agresso na n-údarás áitiúil le 

huasdátú chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa atá á bhainistiú ag an mBanc 

Ceannais faoin Acht um Thuairsciú Creidmheasa 2013.  Treoir ón AE ar 

Ríomhshonrascadh:  Tá an LGMA ag obair leis na tríocha a hocht údarás áitiúil go léir 

chun creat a bhunú d’fhonn riachtanais a chomhlíonadh leis an Treoir ón AE.  

Bunaíodh Grúpa Oibre rShonrasctha chun cabhrú le dearadh agus forfheidhmiú na 

riachtanas éagsúil agus d’éirigh go maith le hearnáil an rialtais áitiúil freisin maidir le 

maoiniú a fháil ón AE chun cuidiú le seachadadh an réitigh rShonrasctha. 

 

https://www.google.ie/imgres?imgurl=http://ususoft.com/img/money.jpg&imgrefurl=http://ususoft.com/finance.php&docid=kasyz1zwdm-I-M&tbnid=rfzhGr8oOrLIfM:&vet=10ahUKEwj6sNKom_baAhVELMAKHUmeAywQMwiaAShUMFQ..i&w=980&h=400&bih=805&biw=1440&q=images%20for%20financial%20management%20system&ved=0ahUKEwj6sNKom_baAhVELMAKHUmeAywQMwiaAShUMFQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0fmx04DTAhUKDsAKHVMfA38QjRwIBw&url=http://www.computerrepair-sandiego.net/computer-network-setup-home-office.html&psig=AFQjCNG8T8n66n6dpqYovJp-2NoJ6ZOM4A&ust=1491046550481289
http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGlIG9lP7SAhVqJ8AKHYIsAp0QjRwIBw&url=http://socialistparty.ie/tag/climate-change/&psig=AFQjCNEVFADHrTbv9GPB9pc5zfts6Ojefg&ust=1490960942527906
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TITHÍOCHT    

 

UISCE 

 

 

  

IONADAÍOCHT IR  

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Lean Oifig Aistrithe na Seirbhísí Uisce (WSTO) le hiarrachtaí na n-údarás áitiúil 

a chomhordú agus a thacú maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar aistriú na 

seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann in 2018.  Tá Oifig Aistrithe Seirbhísí Uisce 

(WSTO) páirteach mar bhall de Ghrúpa Bunathraithe Seirbhísí Uisce Phoiblí, 

comhlacht nua d’fhonn ionadaíocht a dhéanamh ar son an lucht bainistíochta 

san idirbheartaíocht chun creat a fhorbairt don todhchaí le cur in ionad na 

gcomhaontuithe seirbhíse (SLAnna). 

 

 
Lean an LGMA le hiarrachtaí chun tacú leis an earnáil trí chúnamh agus trí 

chomhairle a thabhairt d’údaráis áitiúla ar gach gné de chaidreamh 

tionsclaíoch, agus trí dhul i mbun idirbheartaíochta leo chun cleachtais 

éifeachtacha a fhorbairt i dtaobh caidreamh tionsclaíoch, nósanna imeachta 

agus struchtúr. Lena n-áirítear eolas a chur ar fáil ar chearta fostaíochta, 

comhionannas, agus caidreamh tionsclaíoch. Thacaíomar le húdaráis áitiúla trí 

ionadaíocht ar eadráin, idir-réiteach, éascú agus nuair ba ghá, breithniú ar 

ghearáin agus aighnis.  

 

Thug Bord an Chláir ICT Straitéiseach um Thithíocht ceannaireacht 

straitéiseach ICT maidir le forbairt an API don chomhtháthú idir córais 

tithíochta an rialtais áitiúil agus DEASP. Faomhadh cur chuige na hearnála i 

dtaobh córas Tithíochta lán-chomhtháite le cur chun cinn.  

 

Lean an LGMA le hiarrachtaí chun Straitéis Pobail an Rialtais Áitiúil a chur i 

bhfeidhm ar fud na hearnála. I measc na n-imeachtaí bhí an 20ú Comhdháil 

Acmhainní Daonna Rialtais Áitiúil a raibh breis agus 100 toscaire i láthair 

ann.  Ba é téama na comhdhála “Acmhainní Daonna ag Tabhairt 

Ceannaireachta do Dhaoine trí Athrú, Próiseas agus Feidhmíocht”.  Rinne an 

LGMA éascaíocht ar Sheimineár Náisiúnta na nÚdarás Áitiúil ar Rochtain, 

Comhionannas agus Ionchuimsiú Sóisialta in 2018.  

 

Cheadaigh Grúpa Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí ‘tionscadal 

bailithe sonraí agus anailísiochta sonraí chun aghaidh a thabhairt ar an 

riachtanas le rialtas áitiúil chun sonraí earnála a ghiniúint d’fhonn cinntí níos 

eolaí a dhéanamh, tionchar na gcinntí sin a rianú agus dul i gcion ar bheartas 

bunaithe ar fhianaise a ghintear ag baint leas as sonraí an údaráis áitiúil. 

tabharfaidh sé a aghaidh freisin ar riachtanais sa todhchaí i gcomhair 

comhlachtaí seirbhíse poiblí chun sonraí a chur ar fáil d’fhonn muinín a 

fhorbairt agus an trédhearcacht a mhéadú i dtaca le conas a úsáidtear maoiniú 

poiblí chun leasa an phobail trí chéile. 

 

 

https://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxzPPrr_LUAhWsKMAKHU_yDXkQjRwIBw&url=https://www.mcgill.ca/indr/industrial-relations&psig=AFQjCNEkCL1JKNHMClS8v0hC-cdO_vzWBA&ust=1499352003278249
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FÍS AGUS MISEAN LGMA  
Ghlac an Bord le Plean Corparáideach don tréimhse 2016-2019 i mBealtaine 2016. 

Ag teacht leis an bPlean Corparáideach seo, tá sé mar aidhm ag an LGMA freastal ar riachtanais na 

nÚdarás Áitiúil agus na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) maidir le seachadadh 

ar chlár oibre athchóirithe na hearnála poiblí san earnáil rialtais áitiúil (go háirithe i ndáil le cuir chuige 

earnála ar sheachadadh seirbhíse), taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn 

agus iad a shainaithint, cabhrú le hÚdaráis Áitiúla maidir le hathruithe a chur i bhfeidhm agus a 

thomhas, agus tacaíocht a thabhairt, tríd is tríd, d’fheidhmíocht fheabhsaithe ag earnáil an rialtais 

áitiúil. 

D’fhonn seachadadh ar mhisean an LGMA, is é aidhm na Gníomhaireachta don earnáil rialtais áitiúil 

ná réimse seirbhísí tacaíochta a sholáthar, a éascú agus a chomhordú, ar seirbhísí iad a sholáthraítear 

ar an leibhéal náisiúnta ar an mbealach is oiriúnaí agus is éifeachtaí.  Is é príomhchuspóir an LGMA a 

bheith ina stór comhroinnte de dhea-chleachtas, ag soláthar taighde agus saineolas 

speisialtóireachta don earnáil Rialtais Áitiúil.  Maidir leis seo, is iad seo a leanas cuspóirí straitéiseacha 

na Gníomhaireachta: 

1. Taighde a dhéanamh ar bheartais dea-chleachtais agus ar chórais luacha don earnáil 

rialtais áitiúil agus iad a chur chun cinn. 

2. Comhairle, cúnamh agus tacaíocht a chur ar fáil d'údaráis áitiúla ar chuir chuige earnála 

maidir le gníomhaíocht ghnó na n-údarás áitiúil. 

3. An freagra earnála ar athchóiriú an Rialtais Áitiúil a fhorbairt agus a chomhordú. 

4. Ionadaíocht a dhéanamh d’earnáil an údaráis áitiúil ar shaincheisteanna náisiúnta nuair is 

gá. 

5. Seirbhísí anailíse beartais, taighde agus tacaíochta riaracháin a sholáthar de réir mar a 

éilíonn an Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA). 

6. Éachtaí comhchoiteanna na hearnála rialtais áitiúil a chur chun cinn agus a chur in iúl. 

7. Tacú le forbairt den acmhainn cheannaireachta agus eagraíochta san earnáil. 

8. Dea-rialachas agus an leibhéal is airde de sheirbhísí Inmheánacha agus Corparáideacha a 

chur chun cinn chun tacú le riachtanais ghnó. 

 

Athbhreithniú Straitéiseach & Oibríochta 

In 2018 rinne An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil athbhreithniú ar ghnó straitéiseach 

chun moltaí a fhorbairt i gcomhair sprioc-shamhail nua oibre a thacóidh níos fearr leis an soláthar 

seirbhíse reatha.  Forbraíodh plean idirthréimhseach freisin chun cuidiú leis an LGMA maidir lena 

haidhmeanna agus cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach.  Seo a leanas na prionsabail dearaidh ar 

glacadh leo don athbhreithniú ar ghnó straitéiseach: 

• Seirbhísí d’ardchaighdeán a sholáthar don earnáil rialtais áitiúil ag léiriú luach ar airgead 

agus ag dul i dtaithí de shíor ar riachtanais athraitheacha na hearnála. 

• Ag tacú go gníomhach le forbairt agus cur i bhfeidhm beartais rialtais, ag baint leas as 

príomhchleachtas ó laistigh agus lasmuigh den earnáil agus ag baint úsáid as sonraí mar 

eochair-áisitheoir. 
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• Ag tacú le forbairt na ceannaireachta straitéisí lasmuigh d’údaráis áitiúla chun tacú le 

réiteach agus cur i bhfeidhm pleananna straitéiseacha. 

• Bheith mar an t-ionadaí agus an guth náisiúnta aitheanta d’earnáil an rialtais áitiúil. 

• Ag cruthú timpeallacht oibre oscailte agus tharraingteach, féachtar air mar eochair-ionad 

chun na scileanna agus an taithí a fhorbairt d’fhonn tacú le dul chun cinn gairme. 

• Gníomhú mar ionad barr feabhais sna réimsí laistigh de shainchúram comhairleach an 

LGMA. 

Faoi láthair, tá an LGMA i mbun struchtúr nua eagraíochta a dhearadh agus ina dhiaidh sin a chur i 

bhfeidhm chun samhail nua a chruthú maidir le seachadadh seirbhísí dá custaiméirí.    
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TAIGHDE AGUS DEA-CHLEACHTAS AGUS NUÁLAÍOCHT A CHUR 
CHUN CINN 
Taighde  
I Lúnasa 2018 mhéadaigh an LGMA a cumas taighde trí bheirt chomhalta foirne a cheapadh chun 

Aonad Taighde an LGMA a fhorbairt.  Tá an tAonad Taighde freagrach as taighde a chur i gcrích agus 

a choimisiúnú, ag stiúradh suirbhéanna, ag ullmhú aighneachtaí, tuairisceán agus tuairiscí NOAC, 

táscairí OPS2020, bailiú sonraí agus tionscadal bailithe sonraí a bhainistiú don earnáil.  Mar a 

shonraítear sa tábla thíos, ó Lúnasa i leith, thug an t-aonad faoi cheithre shuirbhé ar fud na n-údarás 

áitiúil mar fhreagra ar iarratais a fuarthas ó ranna rialtais agus ón earnáil.  Ina theannta sin, forbraíodh 

trí aighneacht, dhá thuairisc thaighde agus togra taighde sa dara leath de 2018. 

Tascanna taighde ar thug Aonad Taighde LGMA fúthu in 2018. 

  

  

An dáta ar 
cuireadh isteach 

é 

Suirbhéanna 

Aiseolas ón seimineár dea-chleachtais MF-18 

Plean Gnímh Réigiúnach do Phoist DF-18 

Inscne na n-ionadaithe tofa 2004 & 2009 DF-18 

Córais CRM agus spásanna cruinnithe Comhaltaí Tofa Nol-18 

Aighneachtaí 

Róil agus Luach Saothair Comhaltaí Tofa Údarás Áitiúil MF-18 

Gradam Nuálaíochta OECD OPSI:  ag cur bhunú 4 Oifig Réigiúnach 
Gníomhaithe ar son na hAeráide (CARO) chun cinn mar nuálaíocht 

seirbhíse poiblí.  
MF-18 

Freagra CCMA ar iarratas PAC ar eolas i dtaobh úsáid Phobalbhunaithe 
CCTV 

DF-18 

Tuairiscí Taighde 
Tuairisc Tháscairí LGMA 2017 MF-18 

Rátaí Folúntais Tithíochta sa Ríocht Aontaithe Sam-18 

Tograí Taighde 
Togra taighde ar rochtain na Romach ar sheirbhísí do dhaoine gan 

dídean agus tithíochta údaráis áitiúil. 
DF-18 

 

Táscairí Feidhmíochta  

D'oibrigh an LGMA leis an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (NOAC) chun 

Táscairí Feidhmíochta 2017 don Rialtas Áitiúil a thabhairt le chéile agus a chur i láthair.  Cuireann na 

táscairí léargas ar fáil maidir le seachadadh de raon feidhmeanna ag údaráis áitiúla.  Ar mhaithe le 
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trédhearcacht agus cuntasacht, scaipeadh grafach faisnéise níos beaichte de na torthaí chuig gach 

údarás áitiúil. 

Forbairt táscairí le haghaidh OPS2020 a ndéanfar tuairisciú orthu do DPER go bliantúil agus atá le faoi 

chaibidil in 2018.  Shainaithin an LGMA tuairim is 50 táscaire plean forfheidhmithe earnála trí 

phróiseas comhairliúcháin leis an CCMA. Dhírigh siad ar an leibhéal nuálaíochta, comhoibrithe agus 

seirbhísí comhroinnte ar fud na hearnála agus ar an gcomhpháirtíocht straitéiseach maidir le 

heochair-bheartais acmhainní daonna.   

Tionscadal Bailithe Sonraí 

Fuair aonad taighde an LGMA faomhadh ón nGrúpa Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí 

chun leanúint ar aghaidh le hullmhú an cháis gnó, ag cur síos ar mhodheolaíocht agus ar an riachtanas 

acmhainní chun ‘tionscadal bailithe sonraí’ a fhorbairt go héifeachtach d’earnáil an rialtais áitiúil. 

Cibearshlándáil 

Bhí méadú eile ar líon na n-eachtraí slándála in 2018 le hardú ar líon na bhfeachtas a bhí dírithe ar 

údaráis áitiúla na hÉireann.  Idir Meán Fómhair agus Samhain go háirithe, bhí méadú ar líon na n-

eachtraí a bhain le hearnáil an rialtais áitiúil. 

Reáchtáil an LGMA ócáid slándála inar fhreastail breis agus 50 comhalta foirne údaráis áitiúil ó ICT, 

Acmhainní Daonna agus na rannóga Corparáideacha agus Airgeadas. San áireamh sa chlár oibre bhí 

cainteanna ó shaineolaithe tionscail ar chontúirtí reatha agus ar chontúirtí atá ar na bacáin, cás-

staidéir agus eispéiris chomhroinnte laistigh den earnáil agus ón FSS, agus ceardlann a rinne aithris 

ar eachtra in údarás áitiúil agus an freagra láithreach uirthi sin. 

Le linn na bliana d’oibrigh an Fochoiste Cibearshlándála ar bheartais slándála teimpléid lena n-

áirítear: 

o Beartas um Úsáid Inghlactha 
o Beartas um Bainistiú Athruithe 
o Beartas um Dheasc agus Scáileán Glan 
o Beartas Wifi Pobail 
o Beartas Wifi Corparáideach 
o Beartas um Bainistíocht Tríú Páirtí Seirbhísí ICT 
o Comhaontú Gréasáin Tríú Páirtí 

 

COMHAIRLE, CÚNAMH AGUS TACAÍOCHT A CHUR AR FÁIL 
 

OIFIG AISTRITHE NA SEIRBHÍSÍ UISCE (WSTO) 

Lean Oifig Aistrithe na Seirbhísí Uisce (WSTO) le hiarrachtaí na n-údarás áitiúil a chomhordú agus a 

thacú maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar aistriú na seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann in 2018.   

Aighneachtaí a Cuireadh faoi bhráid 

Le linn 2018 d’ullmhaigh WSTO roinnt aighneachtaí thar ceann Choiste Uisce CCMA: 
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1. DHPLG ar Dhréacht-threoracha Seirbhísí Uisce d’údaráis phleanála (Feabhra 2018) 

2. Uisce Éireann ar chomhairliúchán ar mhodheolaíocht mholta a bPlean Infheistíochta 2020 go 

2024. (Aibreán 2018) 

3. WRC ar Uisce Éireann agus ar Bhunathrú. (Iúil 2018) 

4. DHPLG ar an mBille um Timpeallacht Uisce (Astarraingtí) 2018. (Deireadh Fómhair 2018) 

5. An Coimisiúin um Rialáil Fóntas ar chinneadh molta CRU ar Bheartas Muirear Nasctha Uisce 

Éireann. (Samhain 2018) 

6. DHPLG ar Chomhairliúchán Ráitis Bheartais Seirbhísí Uisce 2018. (Samhain 2018) 

7. Choimisiúin um Rialáil Fóntas ar CRU18240 Páipéar Plé CRU ar Rialáil Ioncaim 3 Uisce Éireann. 

(Eanáir 2019). 

 

Clár Bainistíochta in aghaidh Sceitheadh Oibríochta 

Díríonn an clár caipitil seo, a raibh luach €9.5m air i gcomhair 2018, go speisialta ar ardleibhéal sceite 

i bpríomhphíobáin uisce ar fud na tíre.  Ceapadh foirne speisialaithe ‘Aimsigh agus Deisigh’ chun 

príomhphíobáin uisce a dheisiú agus a athchóiriú.  Rinneadh monatóireacht ar dhul chun cinn an 

chláir OLM ag Cruinnithe Buiséid agus Plean Seirbhíse Bliantúil gach mí a óstálann WSTO agus a 

nglacann WSTO páirt iontu. 

 

Fóntas Poiblí Aonair Molta 

Cuireadh tús le creat don todhchaí chun cur in ionad Comhaontuithe Seirbhíse idir Uisce Éireann agus 

na húdaráis áitiúla ar iarratas ón Aire.  

Tá an WSTO páirteach mar ball de Ghrúpa Bunathraithe Seirbhísí Uisce Poiblí, comhlacht nua a 

dhéanann ionadaíocht ar son an lucht bainistíochta le linn idirbheartaíochta. 

Saincheisteanna Oidhreachta 

D’ullmhaigh WSTO páipéir sheasaimh ar shaincheisteanna oidhreachta nach mór aghaidh a thabhairt 

orthu roimh aistriú seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann.  

Straitéis Saotharlainne 

Bunaíodh grúpa chun féachaint ar dheiseanna do shaotharlanna stáit sa todhchaí.  

Uisce Tuaithe - Cás Gnó 

Ullmhaíodh Cás Gnó do Sheirbhís Chomhroinnte i gcomhair Seirbhísí Uisce Tuaithe do Ghrúpa 

Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí (PSROG).  

Foirne Dearaidh Tionscadail 

Bunaíodh foirne dearaidh tionscadail chun éascaíocht a dhéanamh ar na tionscadail phíolóta seo a 

leanas: 

• Cónaisc agus Seirbhísí Forbróra 

• Nósanna Imeachta Oibríochta Caighdeánacha  

• Córais Bhainistíochta Faisnéise Timpeallachta 

• Seachadadh Tionscadail Chaipitil 

• Clár Cothabhála Beartaithe 
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• Forfheidhmiú Straitéise Náisiúnta Saotharlann 

• Córas Bainistíochta Sceite. 

 

 

 

Gréasán Athraithe Bainisteoirí Údaráis Áitiúil 

Reáchtálann WSTO an Gréasán Athraithe Bainisteoirí Údaráis Áitiúil agus a gcruinnithe míosúla i 

gcomhar le hUisce Éireann.  Is é ról an Bainisteoir Athraithe éascaíocht a dhéanamh ar na hathruithe 

a chuirtear i bhfeidhm mar thoradh ar na tionscnaimh éagsúla athraithe a eascraíonn as an bplean 

bunathraithe.  Cuidíonn an gréasán maidir le cur i bhfeidhm éasca agus aonfhoirmeach na n-athruithe 

laistigh den earnáil. 

 

Coiste Uisce CCMA 

Tacaíonn an WSTO le Coiste Uisce CCMA ina obair agus déanann sé taighde ar a shon ar fud na 

hearnála mar aon le haighneachtaí reachtúla agus neamhreachtúla a ullmhú ar shaincheisteanna de 

réir mar a thagann siad chun cinn.   

 

r-Phleanáil 

Cuireadh obair i gcrích ar an aistriú chuig Sugar CRM a bheidh mar an comhéadan idir na córais tairsí 

agus na córais phleanála chúil i ngach údarás áitiúil.   

 

Cruthaíodh foirm iarratais ar líne athbhreithnithe bunaithe ar ‘Phobal, Áit, Moladh, agus Íocaíocht’ 

chun teacht níos fearr le riachtanais úsáideoirí.   

Comhaontaíodh imlíne na Straitéise Cumarsáide agus bunaíodh gréasán pointí aonair teagmhála 

laistigh de gach údarás áitiúil. Cuireadh taispeántais na Tairsí i láthair Stiúrthóirí Pleanála agus 

Ceannairí TF.  Reáchtáladh seisiúin den chlár ‘Tógáil Feasachta’ le haghaidh comhairleoirí freisin tríd 

an AILG.  

Tugadh faoi chleachtadh chun an caighdeán scanta ar fud na n-údarás áitiúil a mheas.  Tá na catagóirí 

caighdeánacha doiciméid leata amach anois chuig formhór na suíomhanna ar fud na tíre.  

Leag an Bord Tionscadail r-Phleanála béim ar an ngá le creat reachtúil tacaíochta lena n-áirítear 

rialacháin nua chuig an DHPLG.   

 

Córas Bainistíochta Pábhála MapRoad (PMS) 

• Rinne an LGMA tuilleadh forbartha agus feabhsuithe ar chóras MapRoad PMA 2018, lena n-

áirítear an t-aistriú chuig uirlisí eagarthóireachta a chuimsiú don sceideal bóithre ag baint 

úsáid as tacar sonraí OSI Prime 2 do bhóithre.  Faoi dheireadh 2018, bhí taifead déanta ag an 

Aip Mhóibíleach MapRoad ar rátálacha staide de 88,700 km den ghréasán bóithre réigiúnacha 

agus áitiúla.  Tuairim is 44,000 km ba ea achar na mbóithre réigiúnacha agus áitiúla a 

ndearnadh suirbhé orthu don rátáil staide in 2018,  

• Rinne an Córas Bainistíochta Pábhála MapRoad staitisticí a thaifeadadh ar oibreacha pábhála 

a raibh luach €292m orthu: 
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• Rinne an Oifig um Bainistiú Bóithre tairiscint ar shuirbhé bóithre réigiúnacha agus uaslódáladh 

na haschuir de bhreis agus 13,000 km de bhóithre Réigiúnacha chuig an gcóras.  San áireamh 

anseo freisin bhí íomhánna a taifeadadh ag bearnaí 50m. 

• Forbraíodh uirlis chun an t-eolas suirbhé mheicniúil sin a cheistiú d’fhonn anailís níos mine a 

cheadú maidir le dromchla agus struchtúr na mbóithre. 

 

Ceadúnú Oibreacha Bóithre 

Tá 30 údarás áitiúil ag bainistiú Ceadúnú Oscailte Bóithre trí chóras Ceadúnú Oibreacha Bóithre 

MapRoad le linn 2018. Thaifid 1,120 eagraíocht iarratasóra ar an gcóras faoi dheireadh na bliana 

(méadú ó  238 in 2017).  I measc na n-úsáideoirí bhí na príomhoibritheoirí teileachumarsáide, Uisce 

Éireann agus Líonraí Gáis Éireann.  Cuireadh táillí caighdeánacha i bhfeidhm le linn 2018, ag baint leas 

as formáid an Leabhair Chorcra agus thángthas ar chomhaontú leis na príomhfhóntais chun an Scéim 

Náisiúnta Taiscí a thabhairt isteach in 2019.  Bunaíodh Fóram Comhfhóntais Údaráis Áitiúil chun 

éascaíocht a dhéanamh ar mhonatóireacht oscailte bóithre.  Airíodh leis na príomhbhuntáistí a 

bhaineann leis an gcóras ná: 

• Inniúlacht chun bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar líon ard ceadúnas oscailte bóithre - rinneadh 

breis agus 28,000 iarratas ceadúnais ag baint leas as an gcóras in 2018. 

• Tá aga comhlánaithe na n-iarratas laistigh de 30 lá don chuid is mó de cheadúnais 

• Tá níos mó infheictheachta i gcéimeanna próiseála ceadúnaithe.  

 

Forbairt Leabharlann 
Oibríonn an LGMA le húdaráis áitiúla agus leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun an 

straitéis nua leabharlainne poiblí 2018-2022 a chur i bhfeidhm - ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Ag 

Spreagadh, ag Nascadh agus ag Cumasú Pobal.’  
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Ár Leabharlanna Poiblí 2022  

 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin LGMA, Paul Dunne ag beannú don Aire Ring ag seoladh Ár Leabharlanna Poiblí 2022 i 

Leabharlann LexIcon, Dún Laoghaire in éineacht le Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 

Dúin Philomena Poole agus Cathaoirleach Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, an Comhairleoir Ossian 

Smyth. 

 

Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – ag spreagadh, ag nascadh agus ag cumasú pobal, sheol an tAire 

Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring, T.D. an straitéis nua cúig bliana do leabharlanna poiblí.  

Mar chomhthionscnamh de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, an CCMA agus an LGMA, 

léiríonn ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022’ an chomhpháirtíocht láidir idir na páirtithe leasmhara go léir 

arb é a ról seirbhís bhríomhar leabharlainne poiblí a bhfuil acmhainní leordhóthanacha aici a 

sholáthar do gach pobal in Éirinn.  

Is straitéis fhorásach agus uaillmhianach é ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022’ a fhéachann leis an 

leabharlann phoiblí a láidriú i gcroílár an phobail, ag forbairt agus ag feabhsú seirbhísí agus brainsí 

agus ag baint constaicí d’fhonn úsáid fhorleathan a spreagadh i ngach earnáil den phobal.  Déanann 

Coiste Forbartha Leabharlann LGMA i gcomhar le hionadaí struchtúir choiste d’údaráis áitiúla agus 

Forbairt Leabharlann, LGMA maoirseacht ar chur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí faoin straitéis.  

Soláthróidh foireann oilte agus eolach tionscnaimh faoi  ‘Ár Leabharlanna Poiblí 2022’ ag cur treorach 

agus tacaíochta ar fáil do phobail ar fud raon leathan réimsí, lena n-áirítear –  

• léitheoireacht agus litearthacht,  

• foghlaim ar feadh an tsaoil do gach aois,  

• gnó agus fostaíocht, agus  

• maireachtáil fholláin agus folláine.  
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Córas Bainistíochta agus Seirbhís Seachadta Leabharlann 

Soláthraíonn an tseirbhís Córas Bainistíochta Leabharlainne rochtain aonair do bhaill leabharlainne i 

gcás breis agus 12 milliún earra sna 330 seirbhís leabharlainne atá ar fud na tíre.  Tá ionadaíocht anois 

ar na bailiúcháin leabharlainne aonair ó gach údarás áitiúil, ag cur rochtain aonair ar fáil don phobal 

ar na bailiúcháin leabharlainne, acmhainní agus ábhar digiteach de na leabharlanna poiblí ar fad in 

aon chuardach.  Eisíodh breis agus 17 milliún earra go náisiúnta in 2018.  Ligeann an tseirbhís do 

bhaill na leabharlainne iarratas a dhéanamh ar theidil agus go ndéanfadh cúiréir seachadadh tapa 

agus éifeachtach chuig gach leabharlann brainse ar fud na tíre ar bhonn coicísiúil. 

Right to Read  

 

Is tionscnamh tras-rialtas comhoibritheach é Right to Read a sholáthraíonn creat comhordaithe 

náisiúnta do thacaíocht litearthachta agus d'fhorbairt léitheoireachta sna húdaráis áitiúla go léir.  

Déanann Grúpa Náisiúnta Stiúrtha maoirseacht ar an gclár, faoi chathaoirleacht DRCD agus le 

hionadaíocht ón LGMA, ó údaráis áitiúla, agus ó páirtithe leasmhara agus ó ghníomhaireachtaí 

náisiúnta.  Faigheann sé maoiniú go príomha ó údaráis áitiúla agus cuirtear i bhfeidhm é trí 

Phleananna Gníomhaíochta Right to Read sna cathracha agus sna contaetha go léir.   

Aithníonn Right to Read Champion Award bliantúil na hiarrachtaí a rinne údaráis áitiúla aonair chun 

forbairt scileanna litearthachta a thacú agus a chur chun cinn agus chun cláir fhreagrúla litearthachta 

a sholáthar.  In 2018 bhronn Coiste Stiúrtha RIght to Read, faoi chathaoirleacht an DRCD,an Right to 

Read Champion Award 2017 ar gach údarás áitiúil i ndiaidh athbhreithniú forfheidhmiúcháin.  

 

 

Tacaíonn Right to Read forbairt litearthachta do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do leanaí agus 

soláthraíonn sé croí-sheirbhísí, acmhainní agus tionscnaimh do raon grúpaí úsáideoirí.  Ar na 

tionscnaimh Right to Read atá ar fáil faoi láthair ar fud gach leabharlainne tá: Spring into Storytime, 

Summer Stars Reading Adventure, Children’s Book Festival, Family Time at your Library, agus Services 

to Schools.  Trína struchtúr tacaíochta comhtháite, láidríonn an clár Right to Read comhpháirtíochtaí 

áitiúla maidir le tacaíocht litearthachta a sholáthar, go háirithe trí na gréasáin áitiúla Right to Read i 

ngach údarás áitiúil. Forbraíonn gach údarás áitiúil Plean Gníomhaíochta Right to Read bliantúil ag 

cur síos ar chur i bhfeidhm áitiúil an chláir Right to Read.  

Tionóladh sraith de cheardlanna oiliúna agus tacaíochta do chomhordaitheoirí Right to Read sa LGMA 

le linn 2018. 
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Work Matters   

 

Seachadtar an tseirbhís Work Matters trí gach seirbhís leabharlainne poiblí chun tacú le gnó agus 

fostaíocht i bpobail áitiúla.  Tugtar tacaíocht d’úsáideoirí leabharlainne maidir le haistriú chuig poist 

agus gairmeacha beatha, tóraíocht oibre, dul le fiontraíocht agus tabhairt faoina bhfoghlaim agus 

faoina bhforbairt féin.  Áirítear leis an tseirbhís Work Matters stoc leabhar, r-leabhair, r-chlosleabhair, 

r-irisí agus cúrsaí ar líne chun tacú le gnó agus fostaíocht mar aon le hacmhainní taighde, spásanna 

oibre agus cruinnithe, áiseanna TF, imeachtaí agus tacaíocht scileanna poist.  Tá comhoibriú 

foirmeálta le ceithre chomhpháirtí náisiúnta i gceist le seachadadh na seirbhíse: Intreo, Oifig Áitiúil 

Fiontraíochta, Faisnéis do Shaoránaigh agus na Boird Oideachais agus Oiliúna.  Mar aon leis na ceithre 

chomhpháirtí náisiúnta, tá comhpháirtithe áitiúla le comhlachtaí áitiúla eile ag soláthar fostaíochta 

agus tacaíocht gnó bunaithe go háitiúil freisin.  

Tá Grúpa Stiúrtha Náisiúnta faoi chathaoirleacht an DRCD le hionadaíocht ó LGMA, ó údaráis áitiúla, 

ó phríomh-Ranna páirtithe leasmhara agus ó ghníomhaireachtaí náisiúnta, ag déanamh maoirseachta 

ar fhorbairt seirbhísí Work Matters.   Ainmníodh comhordaitheoirí Work Matters i ngach seirbhís 

leabharlainne na n-údarás áitiúil agus tá an tseirbhís á cur i bhfeidhm acu ar fud na mbrainsí 

leabharlainne.   Tionóladh sraith de cheardlanna oiliúna agus tacaíochta do chomhordaitheoirí Work 

Matters agus foireann tosaigh leabharlainne sa LGMA le linn 2018.   

Éire Shláintiúil 

Tá sé mar aidhm ag an gclár Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann leabharlanna a bhunú mar na 

háiteanna i bpobail ina bhfuil faisnéis sláinte ar fáil.  Spreagann an tseirbhís do dhaoine chun ‘Eat 

Well, Think Well, Be Well’ beidh rannóg speisialaithe i ngach leabharlann le leabhair agus le heolas 

ar shláinte agus ar fholláine i dtimpeallacht réchúiseach agus chompordach, bailiúchán agus 

acmhainní eolais sláinte ar líne in aisce, lena n-áirítear r-irisí, r-leabhair agus r-chlosleabhar agus clár 

imeachtaí agus gníomhaíochtaí sláinte in aisce i ngach leabharlann áitiúil phoiblí.  

Soláthraíonn an Roinn Sláinte faoin gCiste Éire Shláintiúil agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

cómhaoiniú don tseirbhís.  Tá seachadadh foriomlán an chláir faoi bhainistiú Forbairt Leabharlann, 

LGMA, ag obair le húdaráis áitiúla, leis an Roinn Sláinte agus leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail, agus cur chuige tras-earnála á ghlacadh acu i gcomhar le líonra leathan comhpháirtithe atá 

ann cheana féin ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta. 

Bhí an seoladh náisiúnta de sheirbhís Éire Shláintiúil i do Leabharlann ar siúl i Leabharlann Shráid 

Chaoimhín a athosclaíodh le deireanas amhail 19 Samhain 2018.    
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Páistí ó Scoil Náisiúnta San Caitríona, sráid 

Ascaill Dhún Uabhair, Baile Átha Cliath i láthair ag seoladh Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann i Leabharlann Shráid 

Chaoimhín. 

Gnéithe Seirbhíse Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann 

• Stór Leabhar  

Bailiúchán cuimsitheach leabhar maidir le sláinte agus folláine i ngach leabharlann phoiblí. 

• Acmhainní ar líne 

R-leabhair, r-closleabhair agus r-irisí atá inrochtana i ngach leabharlann agus trí rochtain chianda. 

• Seirbhís Faisnéise Sláinte 

Faisnéis, treoir agus cúnamh á soláthar ag an bhfoireann d'úsáideoirí a bhfuil ceisteanna sláinte 

agus folláine acu agus feasacht sláinte sa phobal á cur chun cinn.   

• Brandáil agus Promóisean 

Feachtais náisiúnta agus áitiúla, ábhair phromóisin, lena n-áirítear físeáin, meirgí corntha agus 

leabharmharcanna, agus promóisean ar líne trí láithreán gréasáin Leabharlann Éireann agus trí 

na meáin shóisialta.  

• Cláir agus Imeachtaí 

Cainteanna, díospóireachtaí agus ceardlanna le fócas ar shláinte fhisiciúil, ar shláinte mheabhrach 

agus ar litearthacht sláinte. 

• Comhpháirtíochtaí 

Comhpháirtíochtaí ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil le heagraíochtaí ábhartha chun tionchar is mó 

agus inbhuanaitheacht is mó an tionscnaimh a áirithiú. 

Comhordaitheoirí Éire Shláintiúil 

Déanann Comhordaitheoir ainmnithe Éire Shláintiúil i ngach seirbhís leabharlainne an tseirbhís a chur 

i  bhfeidhm agus a chomhordú ar fud na mbrainsí.   
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Córas Bainistíochta Airgeadais Agresso 
 
An Príomh-Chlár Creidmheasa 

D’fhorbair an LGMA tairseach chun éascaíocht a dhéanamh ar chur ar ais sonraí ón mbunachar sonraí 

iasachtaí údaráis áitiúil chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa atá á bhainistiú ag an mBanc Ceannais 

faoin Acht um Thuairsciú Creidmheasa 2013.  Ní mór gach iasacht fhaofa breis agus €500 a chur faoi 

bhráid an CCR gach mí.  Úsáidtear an t-eolas a bhailíonn an CCR chun tuairiscí creidmheasa aonair ar 

iasachtaithe a ghiniúint ar féidir leo agus, i gcásanna áirithe, le ceannairí rochtain a fháil orthu.   

Córas iasachta ar líne Webpay 

Chuir an LGMA an t-iarratas íocaíochtaí ar líne gréasán-bhunaithe i bhfeidhm i roinnt bhreise de na 

húdaráis áitiúla in 2018. Rinne sé seo éascaíocht ar íocaíochtaí custaiméirí le haghaidh seirbhísí 

údaráis áitiúil.  

Treoir ón AE ar Ríomhshonrascadh 

Tá dualgas ar gach údarás áitiúil in Éirinn cloí leis an Treoir ón AE ar Ríomhshonrascadh (2014/55/EU) 

faoi Aibreán 2020.  Is é an impleacht leis seo nach mór do gach údarás áitiúil bheith ábalta r-shonraisc 

a ghlacadh agus a phróiseáil. Baineann an Treoir ón AE le sonraisc atá thar thairseach an AE amháin.  

Níl aon dualgas in Éirinn ar sholáthraithe r-shonraisc a chur isteach ag an tráth seo. 

Tá an LGMA ag obair leis na tríocha a hocht údarás áitiúil go léir chun creat a bhunú d’fhonn 

riachtanais a chomhlíonadh leis an Treoir ón AE.  Bunaíodh Grúpa Oibre rShonrasctha chun cabhrú le 

dearadh agus forfheidhmiú na riachtanas éagsúil agus d’éirigh go maith le hearnáil an rialtais áitiúil 

freisin maidir le maoiniú a fháil ón AE chun cuidiú le seachadadh an réitigh rShonrasctha.  

Tithíocht 

Lean an Bord Cláir Straitéiseach Tithíochta ICT a bunaíodh in 2016 lena iarrachtaí conair straitéiseach 

a chur ar fáil d’úsáid seirbhísí ICT san earnáil rialtais áitiúil timpeall na feidhme tithíochta.  Seo a 

leanas na heochair-ghníomhaíochtaí a bhí ann in 2018: 

• Lean an grúpa oibre lena iarrachtaí chun na riachtanais maidir le córas náisiúnta tithíochta a 

chur chun cinn.  

• Bhunaigh Bord an Chláir Grúpa Glactha Úsáideoirí iHouse chun bealaí a aithint leis na buntáistí 

is mó a bhaint as úsáid iHouse in údaráis áitiúla agus le maoirseacht a dhéanamh ar 

mhionathruithe ar iHouse chun seachadadh feabhsuithe a éascú.  Shainaithin an grúpa plean 

náisiúnta oiliúna ar iHouse mar riachtanas chun seachadadh ar chumas an chórais agus 

soláthraíodh oiliúint ar na hathruithe do thuairiscí NOAC.  Stiúir an grúpa ceardlann 1 lá i 

mBealtaine ina raibh ionadaithe ó 25 údarás áitiúil i láthair ann. 

• Forbraíodh agus tástáladh go hiomlán an tseirbhís API idir an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 

Coimirce Sóisialaí agus an earnáil rialtais áitiúil in 2018.  Leathfar é seo amach in 2019.   

 

Cláir agus imeachtaí 

Reáchtáil an LGMA seimineáir agus imeachtaí don earnáil rialtais áitiúil maidir le tionscnaimh éagsúla 

mar shampla, An Príomh-Chlár Creidmheasa agus Iasacht Tithíocht Atógáil Éireann.  
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Seirbhísí TFC Comhroinnte  

Chuir LGMA timpeallacht ar fáil chun éascaíocht a dhéanamh ar chórais tithíochta na n-údarás áitiúil 

d’fhonn rochtain a fháil ar shonraí DEASP.  Lean an LGMA leis na nithe seo a leanas a thairiscint: 

Seirbhísí Comhroinnte don Chroí-bonneagar Párolla, MyPay, córais tacaíochta DHPLG do na húdaráis 

áitiúla go léir amhail Ceadúnú Oibreacha Bóthair MapRoad, Rialú Tógála, CheckTheRegister.ie agus 

Tuairisceáin LG arna mbainistiú ag díoltóirí. 

Imeacht ó ICT Oibríochta 

Mar chuid den imeacht ó ICT oibríochta san LGMA, aistríodh seirbhís mhór biúró ó aistriú ar an láthair 

go Office 365, rud a laghdaigh an spleáchas ar bhonneagar agus ar thacaíocht intí. 

Leanann údaráis áitiúla lena n-iarrachtaí aistriú ón bhForaois Náisiúnta agus roinn na grúpaí a d’imigh 

na ceachtanna foghlama le húdaráis áitiúla.  Chuir an LGMA acmhainní seachtracha i bhfeidhm chun 

tacú le foraois in 2018 agus chun tacú le húdaráis áitiúla maidir le hiarratais ábhartha a d’fhéadfadh 

a bheith acu ina n-imeacht. 

Cuireadh na Gníomhaireachtaí móra a bhí á n-óstáil i dtimpeallacht óstála LGMA chun tairisceana 

astu féin do sholáthraithe difriúla óstála.  Chuir an LGMA eolas ar fáil chun éascaíocht a dhéanamh 

ar a n-aistriú. 

Rannán Rannpháirtíochta Fostaithe 

Comhdháil Bhliantúil Acmhainní Daonna – 20ú Comhdháil Bhliantúil AD 

Reáchtáil an LGMA an 20ú Comhdháil Bhliantúil Acmhainní Daonna a raibh breis agus 100 toscaire i 

láthair ann.  Sheol an tAire Damien English an t-imeacht. Ba é téama na comhdhála “Acmhainní 

Daonna ag Tabhairt Ceannaireachta do Dhaoine trí Athrú, Próiseas agus Feidhmíocht”.  

Áiríodh iad seo a leanas le hábhair na Comhdhála: 

• Ag seachadadh Straitéis Pobail Rialtais Áitiúil 

• Cén fáth a bhfuil tábhacht leis an Straitéis Pobail 

• Fórsa Saothair na Todhchaí 

• Anailisíocht Sonraí 

• Seisiún Iomlánach le Príomhfheidhmeannaigh údarás áitiúil 

• Meas ar Éagsúlacht - Féinfheasacht 

• An tEolas is Deireanaí faoi Dhlí Fostaíochta 

• Teacht Aniar san Ionad Oibre 

• An tEolas is Deireanaí faoi Chaidreamh Tionsclaíoch 

Lean Rannán Rannpháirtíochta Fostaithe LGMA le tacaíocht a thabhairt d'Oifigigh AD agus do Ranna 

Acmhainní Daonna agus Foghlama ar fud na hearnála. D'fhreastail an LGMA ar chruinnithe 

réigiúnacha d'Oifigigh Acmhainní Daonna agus d'éascaigh sé ceardlann náisiúnta a chlúdaigh raon 

ábhar, lena n-áirítear Dualgas na hEarnála Poiblí agus GDPR ó thaobh Acmhainní Daonna. 
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Sláinte agus Sábháilteachta Earnála – Comhdháil Sláinte agus Sábháilteachta 2018 

Thionóil An LGMA an Chomhdháil Sláinte agus Sábháilteachta agus thacaigh Árachas IPB Teo. leis thar 

ceann na n-údarás áitiúil in 2018. Ba é téama na comhdhála “Sláinte agus Sábháilteacht – Ag Tacú 

le Sábháilteacht, Sláinte & Folláine san Ionad Oibre”.  Sholáthair an chomhdháil do thoscairí eolas 

cothrom le dáta, ionchuir a raibh ábhar machnaimh iontu agus ionchuir phraiticiúla ar eochair-ábhair 

a chuideoidh le rialtas áitiúil maidir le déileáil le sábháilteacht, sláinte agus folláine a thacaíonn le 

hobair agus saolta oibre níos fearr.  

Áiríodh le Clár Oibre na Comhdhála na nithe seo a leanas: 

• Caighdeáin Nua i leith Sláinte agus Sábháilteachta 

• Sábháilteacht le linn agus i ndiaidh Rabhaidh Aimsire Stádas Dearg 

• An t-eolas is deireanaí ar TTM, Chapter 8, New Design agus Treoirlínte Oibríochta 

• Seicheamhú Imeachtaí Il-línteacha 

• Impleachtaí GDPR i leith Sláinte agus Sábháilteachta 

• Féinfheasacht, Daoine eile a Thuiscint – Próifílí Pearsantachta. 

Lean an LGMA le tacú le hOifigigh agus Rannáin Shláinte agus Shábháilteachta trí chruinnithe 

réigiúnacha de na hOifigigh Shláinte agus Shábháilteachta agus rinne sé éascaíocht ar cheardlanna a 

chlúdaigh raon ábhar, lena n-áirítear athruithe i rialacháin sláinte agus sábháilteachta, treoirlínte 

agus an t-eolas is deireanaí maidir le hoiliúint sláinte agus sábháilteachta, beartais, nósanna imeachta 

agus caighdeáin nua. 

Rochtain, Comhionannas agus Seimineár Ionchuimsithe Shóisialta 2018  

Rinne Rannán Rannpháirtíochta Fostaithe éascaíocht ar an Seimineár Náisiúnta ar Rochtain Údaráis 

Áitiúil, Comhionannas agus Ionchuimsiú Sóisialta.  Áiríodh le Clár Oibre na Comhdhála na nithe seo a 

leanas: 

• Rinne an IHREC láithreoireacht ar an Dualgas Dearfach agus rinne siad éascaíocht ar 

Cheardlann ar chur i bhfeidhm an dualgais le tacaíocht ó láithreáin Phíolótacha ó Chomhairle 

Contae Chorcaí agus ó Chomhairle Contae Mhuineacháin.  

• Lá Fág an Bealach – Cónaidhm na hÉireann um Míchumas 

• Áiseanna Feistis Aosach Cuidithe – Ionaid Feistithe Éireann 

• An Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch um Rannpháirtíocht Custaiméirí san Earnáil 

Phoiblí – An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

• Comhairliúchán chun Éagsúlacht, Comhionannas san Ionad Oibre agus inár bPobal a chinntiú 

– Aoisbhá Éireann 

• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus Dualgas na 

hEarnála Poiblí – Cónaidhm na hÉireann um Míchumas 
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Líonrú AD 

Lean an LGMA le tacú a thabhairt d’Oifigigh AD agus do Rannáin Acmhainní Daonna ar fud na 

hearnála. D’fhreastail Rannán Rannpháirtíochta Fostaithe ar chruinnithe réigiúnacha d’Oifigigh AD 

agus rinne sé éascaíocht ar cheardlann náisiúnta a chlúdaigh raon ábhar, ag léiriú reachtaíocht nua 

agus athruithe beartais. Ghlac an LGMA, thar ceann na hEarnála, páirt ar Choiste Comhairleach 

Míchumais na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus ar an gCoiste Monatóireachta 

Fostaíochta 2018.  

 

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015  

D’eisigh an LGMA an Beartas Náisiúnta Teimpléad um Measúnú Riosca maidir le Cumhdach Leanaí 

mar aon le teimpléad Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus treoir Tusla, de réir an Achta um Thús Áite 

do Leanaí, 2015 agus an Treoir Athbhreithnithe um Thús Áite do Leanaí (2017) a chuireann dualgais 

reachtúla ar údaráis áitiúla i dtaca le seirbhísí ina mbíonn caidreamh le leanaí.  

 

Chuir an LGMA oiliúint ar fáil d’Oifigigh/do Leas-Oifigigh Idirchaidrimh Chosanta Leanaí i dtaca lena 

bhfeasacht maidir lena bhfreagrachtaí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí. 

  

Cosaint Sonraí – GDPR a Chur i bhFeidhm 

Lean an LGMA le líonra Oifigeach Cosanta Sonraí údaráis áitiúil a chomhordú agus a thacú. Tionóladh 

cruinnithe míosúla agus clúdaíodh ábhair éagsúla Cosanta Sonraí mar aon le mionphlé ar chosaint 

sonraí agus ar shaincheisteanna GDPR. 

Bhunaigh líonra na nOifigeach Cosanta Sonraí dhá ghrúpa oibre chun déileáil leis na saincheisteanna 

seo a leanas: 

• Nósanna imeachta chun sonraí pearsanta a eisiúint mar thoradh ar aighneacht a fuarthas ó 
chomhalta tofa faoi Alt 40 den Acht Cosanta Sonraí, 2018. 

• Comhaontuithe scríofa ag clúdach sreabha sonraí le gníomhaireachtaí seachtracha. 

Oifig NPPR 

Cuireann an LGMA seirbhís oifige ar fáil d'údaráis áitiúla, ag soláthar cúnaimh dóibh siúd atá ag 

iarraidh an táille a gearradh ar úinéirí maoine Áit Chónaithe Príobháideach Neamhphríomha (NPPR) 

a íoc.  Ó tugadh isteach an muirear in 2009, próiseáladh €637,015,705.  

Rinneadh €49,120,453 san iomlán a phróiseáil in 2018 ar méadú de bhreis agus €11 mhilliún ar shuim 

iomlán 2017. 

 

 

 



23 
 

ATHCHÓIRIÚ AN RIALTAIS ÁITIÚIL A CHUR CHUN CINN 
Bainistiú Clár 

Ó bunaíodh é in 2012, is é ról na hOifige Bainistíochta Clár (PMO) seachadadh de chlár Seirbhíse 

Comhroinnte agus athchóirithe inchreidte agus láidir don rialtas áitiúil a thacú agus a threorú.  

Soláthraíonn an Grúpa Maoirseachta um Athchóiriú na hEarnála Poiblí rialachas na seirbhíse 

comhroinnte agus na dtionscnamh athchóirithe, grúpa a dhéanann maoirseacht ar na tionscadail a 

thiomáint, a mhaoirsiú agus a chothabháil.   

Tá na cinn seo a leanas i measc na dtionscnamh athchóirithe nua a ceadaíodh chun dul chun cinn trí 

phróisis PMO le linn 2018: 

• Catalóg Sheirbhíse Náisiúnta Rialtais Áitiúil 

• Seachadadh Uisce Tuaithe ag Údaráis Áitiúla  

• An Oifig Náisiúnta um Chomhordú an Chláir Aoisbhá Éireann 

• Córas Faisnéise Bainistíochta LEO. 

Tá na cinn seo a leanas i measc na dtionscnamh athchóirithe nua a ceadaíodh chun dul chun cinn trí 

phróisis PMO le linn 2018: 

• Tairseach LocalGov.ie 

• Tionscadal Bailithe Sonraí. 

Seachadadh Uisce Tuaithe ag Údaráis Áitiúla 

Tá dhá phríomhról ag údaráis áitiúla i dtaca le seirbhísí uisce tuaithe: mar rialálaí de bharr a róil mar 

údarás maoirseachta faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Reatha), arna leasú (EU (DW) Regs 

2014); agus riaradh an Chláir Uisce Tuaithe Ilbhliantúil (MARWP).  D’fhorbair an LGMA cás gnó 

d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin d’údaráis áitiúla chun soláthar uisce óil sábháilte, 

seasmhach agus cóireáil fuíolluisce faoin tuath in Éirinn.  Rinne an Cás Gnó athbhreithniú ar an 

leibhéal riachtanach acmhainní agus rinne sé scrúdú ar shamhlacha seachadta.  Mhol an cás gnó, a 

raibh Piarmheasúnú dian le déanamh air, go mbainfeadh oifig náisiúnta, a bhí á soláthar agus 

lonnaithe in údarás áitiúil tosaigh amháin ag baint úsáid as seirbhísí comhroinnte chun feidhmíocht 

sheasmhach a sheachadadh,  bearta éifeachtúlachta amach agus go laghdódh sé costais, agus 

cheadaigh Grúpa Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí é in 2018.   

An Oifig Náisiúnta um Chomhordú an Chláir Aoisbhá Éireann 

Cuireann an Clár um Chathair agus Contae Aoisbhách bonneagar náisiúnta ar fáil chun eochair-

ghníomhaithe - Comhairle Cathrach agus Contae, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte, eagraíochtaí neamhrialtasacha, ionadaithe earnáil an ghnó agus earnáil an tríú leibhéal - le 

chéile ag leibhéal áitiúil chun pleanáil go comhoibríoch, chun acmhainní a roinnt agus chun a n-obair 

a dhéanamh níos éifeachtaí, le leas agus riachtanais seandaoine agus daonra atá ag dul in aois mar 

chuid lárnach de. Cheadaigh an PSROG an Cás Gnó in 2017. 
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Chomhordaigh an LGMA an próiseas tairisceana a cheap Comhairle Contae na Mí chun Oifig Náisiúnta 

Comhordaithe Aoisbhá Éireann a reáchtáil thar ceann na hearnála rialtais áitiúil. 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) 

Tá ionadaíocht ag an LGMA ar Mhaoirseacht HAP, ar Bhord Tionscadail HAP agus ar an bhFochoiste 

ag Grúpa Cumarsáide TFC.  Thug an LGMA cúnamh do Chathair agus do Chomhairle Luimnigh (iarradh 

orthu próiseáil láraithe idirbhearta a dhéanamh thar ceann na n-údarás), lena gcuid riachtanas TFC 

maidir leis an tseirbhís a sheachadadh do na húdaráis go léir a úsáideann HAP.   

Ó 31Nollaig 2018, cuireadh 54,072 tionóntacht HAP ar bun, dúnadh 10,629 de na tionóntachtaí sin ar 

fad, tá 43,443 tionóntacht HAP ghníomhacha san iomlán ann.  Cuireadh 17,926 tionóntacht ar bun in 

2018. 

 

Clár Bainistíochta Náisiúnta um Rialú Tógála (NBCMP)  

D’aistrigh an NBCMP ó LGMA go bainistíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi rialú, 

soláthar foirne agus socruithe airgeadais leasaithe le linn 2018.  Is í Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath an t-údarás is mó maidir leis an tionscadal seirbhísí comhroinnte agus tá an Córas Bainistíochta 

um Rialú Foirgníochta lonnaithe ar 3 Sráid an Pháláis Baile Átha Cliath 2.   Soláthraíonn an NBCMP do 

mhaoirseacht, tacaíocht agus treorú maidir le Rialú Tógála a fhorbairt, a chaighdeánú agus a chur 

chun feidhme mar sheirbhís chomhroinnte éifeachtach sna 31 Údarás Rialaithe Tógála trí cheithre 

cholún de:  

• Oiliúint  
• Cigireachtaí  
• Comhlíonadh agus Tacaíocht  
• Cumasóir TF/BCMS -localgov.ie  
 
Déantar an comhoibriú tríd an mbord maoirseachta agus trí thrí cinn de Choistí Rialaithe Tógála 

réigiúnacha, i.e. Thoir agus Lár, Thuaidh agus Thiar agus Theas a raibh 4 chruinniú acu go léir in 2018.  

Cuireadh tús leis an modúl Teastais Sábháilteachta Dóiteáin in 2018.   

Príomhstaitisticí - 2018  

• Tá 100% d’idirbhearta le hÚdaráis Rialaithe Tógála (BCA) ar líne anois 

• Tá 92,126 úsáideoir cláraithe leis an gcóras; 

• Dúnadh 4,509 fiosrúchán tógála CRM ó pháirtithe leasmhara in 2018; 

• Seachadadh Cúrsa Inniúlachta Íosta um Rialaithe Tógála 6-mhodúl le linn 2018, agus 

seachadadh oiliúint do 85 Oifigeach Rialaithe Tógála 

• Cuireadh rabhaidh ríomhphoist BCMS ar fáil do thart ar 90,000 úsáideoir maidir le Nóta 

Faisnéise 1 DHPLG BCMS - Treoir 2018 ar Bhallaí Fráma Adhmaid 

• Seachadadh cuir i láthair chuig Institiúid Rialaithe Tógála na hÉireann, Innealtóirí Éireann, 

Coistí Réigiúnacha Rialaithe Tógála agus Comhlachas na bPríomhoifigeach Dóiteáin. 
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• Chuir an NBCO/DCC tús le forbairt iarratais iniúchta réimse phíolótaigh le Comhairlí Contae 

Loch Garman, Fhine Gall agus na Mí le leathadh amach go dtí na 31 Údarás Rialaithe Tógála 

in 2018. 

• Bhí an NBCMP páirteach sa scéim “Tithe a Thabhairt Ar Ais, Lámhleabhar d’athúsáid 

Foirgneamh Reatha” de chuid Atógáil Éireann, Comhairle an Tionscail Tógála agus coistí NSAI.  

 

Foireann NBCMP 2018 

 

Bainistiú Fiachais 

Foilsíodh an Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí) 2018 ar an 7 Lúnasa 2018.  Bhí an Bille ann mar thoradh ar 

chomhoibriú idir an DHPLG agus Cleachtóirí Rátaí Rialtais Áitiúil, rinne an LGMA an éascaíocht agus 

an bainistiú air. Tá sé d’aidhm ag an mBille a tháinig dá bharr go leor de na soláthairtí éagsúla a 

bhaineann le rátaí tráchtála a dhaingniú agus roinnt de na modhanna billeála a nuachóiriú agus rátaí 

a bhailiú. 

D’oibrigh an LGMA leis an DHPLG agus le Údaráis Áitiúla chun reachtaíocht a sheachadadh agus chun 

na córais agus na cleachtais oibre riachtanacha a leathadh amach d’fhonn an reachtaíocht nua a chur 

i bhfeidhm go héifeachtach.  

Déanann an LGMA monatóireacht ar rátaí bailiúcháin. Déantar anailís ar thorthaí d’fhonn dul i 

bhfeidhm go dearfach ar bhailiúcháin san am atá le teacht. In 2018 d’ardaigh an ráta náisiúnta 

bailiúcháin go 87.51%. Tháinig laghdú de bhreis agus €22 milliún ar riaráiste.  

Clár Acmhainní Daonna, Párolla agus Aoisliúntais (HPSS) 

Cuireann an clár Acmhainní Daonna, Párolla agus Aoisliúntais (HPSS) ar chumas údarás áitiúil agus 

eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí seirbhísí AD, Párolla agus coimhdeacha a sholáthar go 

héifeachtach, go cruinn agus go daingean laistigh den Earnáil Phoiblí. 

Leanadh leis an bPlean Náisiúnta Cur i bhFeidhm a cheadaigh Bord an Chláir in 2018 agus díríodh ar 

chur i bhFeidhm MyPay agus ionduchtú na n-údarás áitiúil.  Ceapadh an Plean Náisiúnta Cur i 

bhFeidhm mar bhealach chun cláir éagsúla oibre atá ar siúl san earnáil a chomhordú.   
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• Párolla Comhroinnte 

D'oibrigh an LGMA i gcomhar leis an Ionad Seirbhíse Comhroinnte i gComhairle Contae Laoise, ag 

soláthar bainistíochta tionscadail do na feidhmithe Párolla Comhroinnte.  Faoi dheireadh 2018, 

cuireadh feidhmithe i 29 suíomh údarás áitiúil i gcrích.   Leantar leis an obair idir an LGMA, MyPay 

agus CORE chun feabhas a chur ar oibriú an mhalartaithe sonraí Párolla idir údaráis áitiúla agus 

MyPay. 

• Comhtháthú na Láithreán atá Fágtha 

Bhí rannpháirtíocht leanúnach i rith 2018 le húdaráis áitiúla nach bhfuil comhtháite fós sa 

chóras:    

➢ Chuaigh Comhairle Contae Loch Garman agus Chorcaí beo in 2018 ar V19;  

➢ Leanann LGMA dá obair le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun an t-aistriú chuig an 

gclár náisiúnta agus leagan caighdeánach CORE a thionscnamh.   

➢ Ullmhacht Sonraí Aoisliúntais 

Bhain na húdaráis áitiúla a fuair tacú ó LGMA leibhéal ullmhachta amach lena sonraí 

aoisliúntais maidir le himirceadh chuig an Ionad Seirbhíse Comhroinnte mar chuid den 

Tionscadal Aoisliúntais Comhroinnte foriomlán.   Ag deireadh na bliana, bhí 16 údarás áitiúil 

beo ar sheirbhís Aoisliúntais MyPay, agus bhí sé beartaithe go mbeadh an chuid eile ag dul 

beo le linn 2019.   

• An Coiste um Chaighdeáin Náisiúnta (NSC) 

Feidhmíonn an NSC thar ceann Bhord an Chláir maidir le ceisteanna a bhaineann le caighdeánú 

agus lean sé lena chuid oibre maidir le chun breithniú a dhéanamh ar iarratais ar athrú bogearraí 

ó eagraíochtaí rannpháirteacha.  Lean an NSC lena athbhreithniú ar chumraíocht an PMDS nua 

agus ar sheachadadh na mbogearraí chun aghaidh a thabhairt ar PMDS.  Bhí ról ceannasach ag an 

gCoiste freisin maidir leis an gcaighdeán náisiúnta a shainmhíniú i ndáil le híocaíochtaí saoire 

breoiteachta agus leasa shóisialaigh a láimhseáil.   

• Scéim Pinsin Aonair 

Cuireadh tús le Scéim Pinsin Aonair na Státseirbhíse in 2013 agus baineann sí le fostaí má 
thosaíonn sé/sí i ndiaidh an dáta sin.  Is scéim pinsean atá sonraithe de réir sochar meánghairme.  
Tá sochair scoir bunaithe ar chéatadán de thuilleamh inphinsin fostaí ar feadh a ngairme seirbhíse 
poiblí.  
 
Tá cead ag MyPay SPS a riaradh thar ceann na hearnála.  Rinne an LGMA éascaíocht ar 18 Údarás 

Áitiúla maidir lena scéim pinsin a aistriú chuig MyPay. 

 

Ionad Soláthair Straitéiseach Rialtais Áitiúil (LGSPC) 

Rannpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla  

Ar iarratas ón mBord Cláir Sholáthair, chuaigh an LGSPC i mbun rannpháirtíochta le hOifigigh 

Sholáthair agus lena mbainisteoirí sinsearacha chun plé oscailte bheith acu i dtaca le soláthar.  
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Shainaithin an rannpháirtíocht sin feabhsú nó tacaíochtaí breise a d’fhéadfaí a chur ar fáil, lena n-

áirítear cúrsaí oiliúna, chun tacú leis an bhfeidhm sholáthair san earnáil. 

D’fhreastail eochair-fhostaithe údaráis áitiúil ar an gComhdháil Soláthair Rialtais Áitiúil agus dhírigh 

sí ar rannpháirtíocht le gnóthais bheaga agus mheánmhéide. Thug Patrick O’Donovan TD, an tAire 

Stáit sa Roinn Airgeadais an eochair-aitheasc. 

Tionóladh trí cinn d’Fhóraim Sholáthair Oifigeach le linn 2018 ag soláthar oideachais, oiliúna agus 

deiseanna líonraithe d’Oifigigh Sholáthair.  Cuireadh scoláireachtaí ar fáil freisin d’Oifigigh Sholáthair 

chun tabhairt faoi chúrsaí soláthair creidiúnaithe. 

Oiliúint 

D’fhreastail 272 comhalta foirne údaráis áitiúil ar chúrsa oiliúna ar Chreat Bainistíochta Oibreacha 

Caipitiúla, agus fuair 155 comhalta foirne oiliúint ar eTenders.   D’oibrigh an LGSPC i gcomhar leis an 

OGP chun seisiúin eolais a sholáthar inar fhreastail 200 comhalta foirne údaráis áitiúil agus tugadh 

achoimre ar thacaíochtaí a chuireann an OGP ar fáil don earnáil agus cur i láthair ar Chreat Mear-

thógála.  Chuir an LGSPC, i gcomhar leis an Lárionad Soláthair Oibríochta Rialtais Áitiúil (LGOPC) agus 

InterTradeIreland, seisiúin eolais ar fáil ar chreat Mionoibreacha, inar fhreastail 300 soláthraí. 

Rialachas agus Nósanna Imeachta  

Déanann an LGSPC ionadaíocht don earnáil ar Fheidhmeannacht OGP agus tá sé tar éis comhoibriú 

leis an OGP ar athbhreithniú ar na Comhairlí Catagóire.  Eisíodh treoirlínte, in 2018, chuig gach údarás 

áitiúil maidir le Pleananna Soláthair Corparáideacha a ullmhú.   

Córais  

Leanadh le hobair ar fhorbairt Rianaire Caiteachais Rialtais Áitiúil in 2018.   

Rannpháirtíocht Gnóthas Beag agus Meánmhéide 

Rinne uasdátú ar na doiciméid soláthair fo-thairsí shimplithe, a thacaíonn le rannpháirtíocht le 

hearnáil na ngnóthas Beag agus meánmhéide, le haghaidh GDPR. 

Tacaíocht Chomhlíonta  

Tugann Oifigeach Comhlíonta Tacaíochta agus Beartais tiomanta cúnamh d'údaráis áitiúla i ndáil leis 

na rioscaí a bhaineann le neamhchomhlíonadh a laghdú, is é sin neamhchomhlíonadh leis na 

riachtanais dhlíthiúla soláthair agus le comhlíonadh leis an tsamhail OGP.  
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IONADAÍOCHT EARNÁLA A CHUR AR FÁIL 

Bhí an LGMA i láthair freisin ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta, áit a ndearna siad 

ionadaíocht do na 31 údarás áitiúil faoin mbranda Údaráis Áitiúla Éireann. 

 

An tUachtarán Micheál D. Ó hUigín agus Bn. Sabina Higgins le Michelle Leamy, LGMA, ag an gComórtas Náisiúnta 

Treabhadóireachta 2018. 

Grúpa Comhairliúcháin Uisce Éireann 

Leanadh le cruinnithe an Ghrúpa seo i rith 2018, ag tabhairt aghaidh ar phríomhcheisteanna a 

bhaineann le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Leibhéal Seirbhíse idir údaráis áitiúla aonair agus 

Uisce Éireann.  Go príomha, bhain an príomhábhar plé leis an líon fostaithe atá á bhfostú ag na 

húdaráis áitiúla i seirbhísí uisce, mar aon le saincheisteanna a eascraíonn as cur i bhfeidhm an Chláir 

Aimsigh & Deisigh.  

 
 
Grúpa Náisiúnta Maoirseachta agus Forfheidhmithe na Seirbhísí Dóiteáin 

Soláthraíonn sé seo fóram do chomh-rannpháirtíocht ag bainistíocht agus fostaithe ar roinnt 

príomhcheisteanna beartais agus nós imeachta a bhaineann le seirbhísí dóiteáin coinnithe agus 

lánaimseartha araon.  Leanadh leis an obair in 2018 agus bunaíodh roinnt Chomhchoistí Oibre chun 

cuidiú le beartais a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: Tástáil agus Seirbhísiú Trealaimh, Treoir maidir 

le Bainistiú Riosca Bóthair agus Tiomáint d'Fheithiclí na Seirbhíse Dóiteáin (ESDS), Freastal 

Réamhchinnte, Catagóiriú Riosca Limistéir agus Bailíochtú agus Athbhreithniú Seachtrach ar an 

gCóras Náisiúnta Rialaithe Imeachtaí Reatha. 

 
Grúpa Bainistíochta na Seirbhíse Poiblí 

Rinne an Rannán Rannpháirtíochta Fostaithe, i gcomhar le DHPLG, ionadaíocht don earnáil ar an 

nGrúpa seo, atá faoi chathaoirleacht na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  Tá an Grúpa 

dírithe go príomha ar chomhaontuithe pá agus beartais san earnáil phoiblí, ach measann sé 

saincheisteanna trasearnála eile AD agus IR eile freisin. 
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AG TACÚ LEIS AN gCOMHLACHAS BAINISTÍOCHTA CONTAE AGUS 
CATHRACH (CCMA) 
Cuireann an LGMA tacaíocht ar fáil don Chomhlachas Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA) 

agus dá choistí.  Is iad seo a leanas coistí an CCMA:  

• Feidhmiúchán  

• Airgeadas 

• Tithíocht agus Tógáil 

• Úsáid Talún agus Iompar (LUTS) 

• Eacnamaíoch, Fiontar, Pobal agus Cultúr (EECC) 

• Comhshaol, Athrú Aeráide agus Pleanáil Éigeandála, Athrú Aeráide agus Pleanáil 
Éigeandála 

• Uisce 

• Corparáide 

 

Comhlachas Bainistíochta Contae agus Cathrach 2018 

Le linn 2018 chuir na coistí éagsúla 52 aighneacht faoi bhráid 24 roinn rialtais éagsúla nó eagras 

reachtúla.  Chuir aonad taighde an LGMA na haighneachtaí ar fad le chéile i gcnuasach ag deireadh 

na bliana le haghaidh tagartha,  Mar a shonraítear sa tábla thíos, bhí an-éagsúlacht ábhar ann a 

léiríonn raon leathan beartas agus freagrachtaí oibríochta na n-údarás áitiúil.  

D’fhreagair an Coiste Corparáideach do shaincheisteanna a bhaineann le Bille Caighdeán na hEarnála 

Poiblí 2015.  Rinne an Coiste ECCEP cúig aighneacht déag a bhaineann le saincheisteanna uisce, rialú 

capall agus gníomhú ar son na haeráide agus oiriúnú aeráide.  Bhain na ceithre aighneacht a rinne an 

Coiste EECC le hoifigí poist, fiontair shóisialta, bonneagar spóirt agus buiséid LEO.  

D’fhreagair an Coiste Airgeadais do dhá Ábhar Airgeadais Ghéara a bhain le Seirbhísí Marbhlainne 

agus an Clár um Chaipiteal Tithíochta.  Ina theannta sin thug an Coiste a aghaidh ar rátaí, cáin 

mhaoine áitiúil, roghanna tríú híocaíocht, buiséadú rannpháirtíochta, róil agus luach saothair 

comhaltaí tofa, cáilíocht airgeadais na foirne mar aon le saincheisteanna iniúchóireachta NOAC agus 

athbhreithniú ar tháscairí.  
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Rinne an Coiste Tithíochta agus Tógála deich aighneacht chun aghaidh a thabhairt ar CALF agus Fáil 

ar Ordú Íocaíochta, cóiríocht do Thaistealaithe agus do Romaigh, fáil éigeantach talún, tuairisc Safe 

as Houses, caighdeáin i gcóiríocht phríobháideach ar cíos, cosaint morgáiste, na liostaí feithimh 

tithíochta agus baic ar sholáthar.  

Thug an Coiste LUTS a aghaidh ar phróisis phleanála agus táillí, orduithe ceannaigh éigeantaigh, tithe 

folmha agus murtall i measc leanaí.   

Ar deireadh, ghlac an Coiste Uisce páirt i gcomhairliúcháin faoi Ráiteas Beartais Seirbhíse Uisce 2018, 

faoin bPlean Infheistíochta 2020-2024, faoi Threoirlínte na Seirbhíse Uisce ar Údaráis Phleanála mar 

aon leis an mBille um Timpeallacht Uisce (Astarraingtí), Uisce Éireann agus Bunathrú agus an beartas 

muirear nasctha. 

 

AIGHNEACHTAÍ CHUIG COISTÍ OIREACHTAIS 

Achoimre ar aighneachtaí scríofa a rinne CCMA in 2018 

Aighneachtaí a cuireadh 
faoi bhráid 

Coiste 
CCMA atá 

ag 
déanamh 

aighneachta 

Dáta 
Taiscthe 

Ábhar Teideal 

An Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe 

Corparáide Aib-18 
Caighdeáin na 
hEarnála Poiblí 

An Bille um Chaighdeáin san Earnáil 
Phoiblí 2015 - Na himpleachtaí 
féideartha d’earnáil an rialtais 
áitiúil 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Fea-18 Dramhaíl 

Anailís ar thoilleadh uisce do 
dhramhaíl sholadach chathrach 
agus sruthanna dramhaíola tógála 
agus scartála 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Fea-18 Dramhaíl 
Athbhreithniú Iarfheidhmithe ar an 
gCás Gnó le haghaidh WERLAnna. 

An Coimisiún um 
Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí  (CCPC) 

ECCEP Már-18 Dramhaíl Tí 
Comhairliúchán poiblí ar Mhargadh 
Bailiúcháin na Dramhaíola Tí in 
Éirinn 

An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil 
(EPA) 

ECCEP Aib-18 Dramhaíl 

Athbhreithniú ar na critéir deireadh 
dramhaíola le haghaidh 
gníomhaíochtaí dramhaíola tógála 
agus scartála do thionscadail a 
bhaineann le bóithre 

OPW ECCEP Aib-18 Creimeadh Cósta 
An tIniúchadh Cleachtais agus 
Beartais um Chreimeadh Cósta an 
Údaráis Áitiúil 

OPW ECCEP Aib-18 
Pleanáil 

Oiriúnaithe 
Aeráide 

Pleanáil Oiriúnaithe Earnála 

An Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara 

ECCEP Aib-18 Rialú Capall 
Athbhreithniú ar an Acht um Rialú 
Capall agus ábhair ghaolmhara 

An tAire Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Bea-18 Gníomh Aeráide 

Ról údarás áitiúil maidir leis an 
bPlean Náisiúnta Oiriúnaithe a 
sheachadadh trí na hoifigí 
Réigiúnacha Gníomhaithe ar son na 
hAeráide 
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An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Iúi-18 Dramhaíl 
Straitéis Teagmhais Dramhaíola 
Náisiúnta 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Iúi-18 Dramhaíl 
Inniúlacht chun Tógáil agus Scartáil 
Dramhaíola agus Dramhaíl 
Iarmharach a Bhainistiú 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP DF-18 Dramhaíl 
Ról na WERLAnna agus aon 
fheabhsú nó athruithe molta maidir 
le rialachas mar a mhol an EPA 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP DF-18 Dramhaíl 

Gníomhaíochtaí fhorfheidhmiú 
dramhaíola na n-údarás áitiúil 
laistigh de chomhthéacs na moltaí 
EPA 

An Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara 

ECCEP Sam-18 Rialú Capall 

Rialú Capall agus Ábhair 
Ghaolmhara agus soiléiriú i dtaca le 
róil údarás áitiúil maidir leis an Acht 
um Shláinte agus Leas Ainmhithe 

An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil 
(EPA) 

ECCEP Nol-18 Dramhaíl 
Comhairliúchán Poiblí ar Threoir ar 
Fhotháirgí Ithreach agus Cloiche 

An Roinn Cumarsáide, 
Athrú Aeráide agus 
Comhshaoil 

ECCEP Nol-18 Dramhaíl 

Bheith tiomanta d’athbhreithniú 
comhoibríodh ar struchtúir 
forfheidhmithe dramhaíola agus 
samhail mhaoinithe chun 
comhlíonadh agus forfheidhmiú 
éifeachtach a thabhairt i bhfeidhm 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail 

EECC Fea-18 
Geilleagar 
Sóisialta 

Cás-staidéir Fiontair Shóisialta 

An Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus 
Spóirt 

EECC Iúi-18 
Bonneagar 

Spóirt 
Maoiniú bonneagair spórt mórscála 

An Roinn Gnó, Fiontar 
agus Nuálaíochta 

EECC Iúi-18 
Buiséad LEO 

2019 
Aighneacht Líonra LEO re: Buiséad 
2019 

An Post EECC Lún-18 Oifigí Poist 
Athbhreithniú ar “Fhís Nua do 
Sheirbhísí Oifigí Poist in Éirinn” 

An Coimisiúnú Náisiúnta 
Maoirseachta agus 
Iniúchóireachta don 
Údarás Áitiúil 

Airgeadas Már-18 Iniúchóireacht 
Athbhreithniú Comhoibríoch 
Iniúchóireachta Inmheánaí 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Airgeadas Már-18 
Caipiteal 

Tithíochta 

Tuairisc AFM 12A - Impleachtaí 
Suirbhé Sreabhadh Airgid ar Chlár 
Caipitil Tithíochta 

An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

Airgeadas Aib-18 Rátaí 
Aighneacht Bhille Rátaí Tráchtála 
2017 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Airgeadas MF-18 
Seirbhísí 

Cróinéara/ 
Marbhlainne 

Tuairiscíonn Ábhair Ghéara 
Airgeadais 22 Seirbhís Cróinéara 
agus Marbhlainne in Údaráis Áitiúla 
a cuireadh faoi bhráid an DHPLG 
agus comhfhreagras 

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais 

Airgeadas MF-18 
Seirbhísí 

Cróinéara / 
Marbhlainne 

Tuairiscíonn Ábhair Ghéara 
Airgeadais 22 Seirbhís Cróinéara 
agus Marbhlainne in Údaráis Áitiúla 
a cuireadh faoi bhráid an DHPLG 
agus comhfhreagras 

An Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe 

Airgeadas MF-18 LPT 
Aighneacht Cánach Maoine Áitiúla 
(LPT) 
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An Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus 
Spóirt 

Airgeadas DF-18 
Roghanna 
Íocaíochta 

Dearbhú ‘Rogha Tríú hÍocaíocht’ 

An Coimisiúnú Náisiúnta 
Maoirseachta agus 
Iniúchóireachta don 
Údarás Áitiúil 

Airgeadas Sam-18 
Táscairí 

Feidhmíochta 

Tá NOAC chun an M1 a athrú G. 
Táscaire Eochair-Fheidhmíochta 
Airgeadais Caiteachais Ioncaim per 
capita 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Airgeadas Sam-18 
Buiséadú 

Rannpháirtíochta 

Aiseolas Buiséadaithe 
Rannpháirtíochta ar dhréacht-
théarmaí tagartha maidir le 
Staidéar Féidearthachta 
Rannpháirtíochta 
Comhpháirtíochta Buiséd de chuid 
Oscailteacht Rialtais 

Sara Moorhead Uas. S.C. Airgeadas Nol-18 Comhaltaí Tofa 

Ról agus Luach Saothair Comhaltaí 
Tofa Údarás Áitiúil Luach Saothair, 
Liúntais agus Taisteal 
Comhiomlánaithe Comhaltaí Tofa 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Airgeadas 
Ríomhphoist 
leanúnacha 

Cáilíochtaí na 
Foirne 

Fógairt Cáilíochtaí Airgeadais na 
Foirne 

Gníomhaireacht 
Tithíochta (& DHPLG) 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Már-18 Airgeadas 

Athbhreithniú ar shamhail 
mhaoinithe maidir le Saoráid 
Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil 
agus Fáil ar Ordú Íocaíochta 

An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Már-18 
Cóiríocht do 

Thaistealaithe 

Athbhreithniú ar mhaoiniú do 
chóiríocht a bhaineann go sainiúil 
le Taistealaithe agus cur i bhfeidhm 
Clár a bhaineann le Cóiríocht do 
Thaistealaithe 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Már-18 Maoiniú 

Athbhreithniú ar shamhail 
mhaoinithe maidir le Saoráid 
Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil 
agus Fáil ar Ordú Íocaíochta 

An Coimisiún um 
Athchóiriú an Dlí 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Aib-18 
Fáil Éigeantach 

Talún 

Aighneachtaí chuig an gCoimisiún 
um Athchóiriú an Dlí ar Pháipéar 
Saincheisteanna Fáil Éigeantach 
Talún 

An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Bea-18 
Liostaí Feithimh 

Tithíochta 
Ag Scrúdú Liostaí Feithimh 
Tithíochta Údarás Áitiúil 

An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Bea-18 Tithíocht 
Tuairisc Safe as Houses – Freagra 
Tionscadail CCMA/NBCM 

An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Iúi-18 
Tithíocht ar Cíos 

san Earnáil 
Phríobháideach 

Caighdeáin i dTithíocht ar Cíos san 
Earnáil Phríobháideach 
Athbhreithniú ar Bheartas agus ar 
Chleachtas 

An tAire Stáit do 
Thithíocht agus 
Athnuachan Uirbeach  

Tithíocht 
agus Tógáil 

DF-18 
Cóiríocht do na 

Romaigh 

Maoiniú chun taighde a dhéanamh 
ar an gcás cóiríochta don phobal 
Romach agus conas feabhas a chur 
ar rochtain ar Thacaíocht Tithíochta 
don phobal Romach 

An tAire Stáit do 
Sholáthar Poiblí, Rialtas 
Oscailte agus rRialtas  

Tithíocht 
agus Tógáil 

Sam-18 Soláthar 
Litir maidir le baic sholáthair i 
seachadadh tithíochta 

An Coimisiún um 
Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí  (CCPC) 

Tithíocht 
agus Tógáil 

Sam-18 
Árachas um 

Chosaint 
Morgáiste 

Freagra ar Cheisteanna a 
bhaineann le hÁrachas um Chosaint 
Morgáiste 
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An Comhchoiste 
Oireachtais um 
Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil 

LUTS Már-18 
Tithíocht 
Fholamh 

An Bille um Athfheistiú Tithíochta 
Foilmhe 2017 

An Coimisiún um 
Athchóiriú an Dlí 

LUTS Aib-18 
Orduithe 

Ceannaigh 
Éigeantaigh 

Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh 

An Comhchoiste um 
Leanaí agus Gnóthaí Óige 

LUTS DF-18 Óige 
Aighneacht ar Mhurtall i measc 
Leanaí 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

LUTS DF-18 Pleanáil 
Páipéar Seasaimh ar Phróiseas 
Pleanála 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

LUTS Sam-18 Táillí Pleanála 
Struchtúr Táillí Pleanála 
Athbhreithnithe Molta 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Uisce Fea-18 Táillí Uisce 
Dréacht-threoracha Seirbhísí Uisce 
d’Údaráis Phleanála 

Uisce Éireann Uisce Aib-18 Airgeadas uisce 
Comhairliúchán ar an 
modheolaíocht mholta dá bPlean 
Infheistíochta 2020 go dtí 2024 

An Coimisiún um 
Chaidreamh san Áit Oibre 

Uisce Iúi-18 Uisce Uisce Éireann agus Bunathrú 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Uisce DF-18 Bille Uisce 
An Bille um Timpeallacht Uisce 
(Astarraingtí) 2018 

An Coimisiún um Rialáil 
Fóntas 

Uisce Sam-18 
Nascadh Uisce 

Éireann 
Mhol CRU cinneadh ar Bheartas 
Muirear Nasctha Uisce Éireann 

An Roinn Tithíochta 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

Uisce Sam-18 Seirbhísí Uisce 
Comhairliúchán Ráiteas Beartais 
Seirbhíse Uisce 2018 
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GNÓTHACHTÁLACHA EARNÁLA A CHUR CHUN CINN 
Cumarsáid 

Is gné thábhachtach d'obair an LGMA athchóiriú agus gníomhaíochtaí an rialtais áitiúil a chur in iúl.   

Straitéis  

Nuashonraigh an Grúpa Oibre Cumarsáide, ar fochoiste de Choiste Corparáideach an CCMA é, an 

Straitéis Chumarsáide don earnáil rialtais áitiúil le linn 2018. Leagann an Straitéis na príomh-

thosaíochtaí agus príomhchuspóirí cumarsáide amach don earnáil mar a léirítear sa ghrafaic thíos.  

Bunaithe ar an Straitéis Cumarsáide, forbraíodh plean gníomhaíochta do chumarsáid earnála le 

haghaidh 2019.   

               

 

Feachtais 

Chomhordaigh an LGMA an ceathrú lá feachtais bliantúil Twitter #OurCouncilDay ar an 10 Aibreán, 

2018. I gcaitheamh an lae, bhain 7,219 giolc tuairim is 4,541,223 cuntas amach. 

I nDeireadh Fómhair, chomhordaigh an LGMA feachtas áitiúil agus ar líne ar feadh na seachtaine chun 

béim a leagan ar obair na n-údarás áitiúil ar fud na feidhme tithíochta.  Bhí an haischlib feachtais, 

#HousingFocus ag treochtáil don chéad dá lá den fheachtas.   
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I ndiaidh fhoilsiú Tháscairí Feidhmíochta an NOAC, d’fhorbair an LGMA ábhar grafaice faisnéise chun 

feidhmíocht, gníomhaíocht agus seirbhísí na n-údarás áitiúil a chur os comhair an phobail ar mhaithe 

le húsáid ar na meáin shóisialta agus mar chuid d’fhoilseacháin inoiriúnaithe údarás áitiúil.  

Rannpháirtíocht sna Meáin  

Chomhordaigh an LGMA freagra meán thar ceann na hearnála trasna raon saincheisteanna lena n-

áirítear tithíocht, timpeallacht, forbairt gheilleagrach, cúrsaí corparáide, agus leabharlanna.  

Ina theannta sin, reáchtáil an LGMA feachtais réamhghníomhacha meán lena n-áirítear i dtaca le 

freagairt na n-údarás áitiúil do Bhreatimeacht, Éire Shláintiúil i do Leabharlann, agus féilte Oíche 

Shamhna agus Lá Fhéile Pádraig.    

Imeachtaí  

Chomhordaigh an LGMA roinnt imeachtaí náisiúnta don earnáil le linn 2018, lena n-áirítear 

Comhdháil Breatimeachta agus láithreacht i gComórtas Náisiúnta na Treabhadóireachta, mar a 

ndearna an LGMA ionadaíocht ar son gach ceann de na 31 údarás áitiúla faoin mbranda Údaráis 

Áitiúla Éireann.   

Gníomhaíocht ar líne  

Athfhorbraíodh láithreán gréasáin an LGMA le linn 2018. Cuimsíonn an láithreán gréasáin nuacht 

agus míreanna buaicphointí chun éachtaí agus tionscnaimh earnála na n-údarás áitiúil a chur chun 

cinn.  

D’athbhunaigh an LGMA cuntas Twitter d’Údaráis Áitiúla Éireann le linn 2018. Tá sé i gceist go 

ndéanfaidh an cuntas earnáil údarás áitiúil a ionadú agus a chur chun cinn agus go gcuirfeadh sé 

imeachtaí ar fud gach ceann de na 31 údarás áitiúla os comhair an phobail.  

Oiliúint agus Forbairt  

Chuir an LGMA oiliúnt ar na meáin ar fáil d’fhoireann cumarsáide agus tithíochta údarás áitiúil le linn 

2018.  

Ina cheann sin, chuir seimineár don fhoireann cumarsáide ó údaráis áitiúla a reáchtáil LGMA deis ar 

fáil d’fhoghlaim agus líonrú.  

Comhordú freagartha éigeandála 

Thug an LGMA tacaíocht don Ghrúpa Náisiúnta um Chomhordú Éigeandála maidir le Stoirm Emma. 

Chuimsigh sé seo cumarsáid chuimsitheach dhá bhealach chun a áirithiú gur tugadh aghaidh ar 

ghníomhartha an fhreagra náisiúnta ag an leibhéal áitiúil agus go ndearnadh gníomhartha na n-

údarás áitiúil chun déileáil leis an ngéarchéim ar an talamh a thuairisciú go náisiúnta.  

 

 

  

 

 



36 
 

TACAÍOCHT A THABHAIRT D’FHORBAIRT CHEANNAIREACHTA AGUS 
D’ACMHAINN EAGRÚCHÁIN 
 

Earcú Céimithe 2018 

Chuir an LGMA críoch lena dhara clár earcaithe céimithe in 2018 ag earcú breis agus 130 céimí chuig socrúcháin 

ar fud údaráis áitiúla dá dtréimhse trí bliana téarma seasta. Cuireadh ionduchtúchán lárnach dhá lá ar fáil do 

chéimithe a sholáthair IPA le hoiliúint bhreise beartaithe in 2018.  Chuimsigh an clár céimithe seo céimithe 

sonracha d’Oifigí Fiontair Áitiúil ar thacaigh Fiontar Éireann leis. 

Clár Gnó Harvard 
Thug an LGMA tacaíocht do cheathrar rannpháirtí in 2018 chun freastal ar Chlár Harvard d’Fheidhmeannaigh 

Sinsearacha sa Rialtas Stáit agus Áitiúil, rud a chuirtear ar fáil i Scoil an Rialtais JFK in Ollscoil Harvard.  Cuireann 

an clár seo deis ar fáil do na rannpháirtithe dul i dteagmháil le pearsanra ó na comhlachtaí rialtas áitiúil ar fud 

an domhain i gclár oideachais forbartha dúshlánach.  

 

DEA-RIALACHAS A CHUR CHUN CINN 
 

Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Bhall an Bhoird 

Bunaíodh Bord an LGMA faoin Ordú um Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (Bunú) 2012.  

Leagtar feidhmeanna an Bhoird amach in S17 agus S18 den Ordú Bunaíochta.  Tá an Bord cuntasach 

don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus é freagrach as dea-rialachas a áirithiú. Cuireann 

sé an tasc seo a i bhfeidhm trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus trí chinntí 

straitéiseacha a ghlacadh maidir leis na príomhcheisteanna gnó go léir.   Tá an Príomhoifigeach 

Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann bhainistíochta sinsearach freagrach as an LGMA a bhainistiú, 

a rialú agus a threorú ar bhonn laethúil.  Ní mór don POF agus an fhoireann bainistíochta shinsearach 

an treoir straitéiseach leathan a shocraíonn an Bord a leanúint, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil 

tuiscint shoiléir ag gach ball den Bhord ar na príomhghníomhaíochtaí agus na cinntí a bhaineann leis 

an eintiteas, agus ar aon rioscaí suntasacha a d'fhéadfadh teacht chun cinn.  Feidhmíonn an POF mar 

cheangal díreach idir an Bord agus bainistíocht an LGMA. 

Freagrachtaí Boird 

Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sa Sceideal Gnóthaí ina bhfuil na nithe freisin atá 

áirithe go sonrach le haghaidh cinneadh an Bhoird.  I measc na míreanna seasta a mheasann an Bord 

ná iad seo a leanas: 

• Nuashonrú ón POF 

• Dearbhú leasanna 

• Tuarascálacha ó choistí 

• Tuarascálacha airgeadais 

• Clár Rioscaí 

• Sláinte & Sábháilteacht 
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• Cúrsaí rialachais 

Éilítear le hAlt 18(a) d'Ordú Bunaíochta na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil 2012 go 

gcoinníonn Bord an LGMA cuntais chuí ar ioncam agus caiteachas uile na Gníomhaireachta, agus ar 

fhoinsí d’ioncam den chineál sin agus ar ábhar de chaiteachais den chineál sin, agus ar mhaoin, 

creidmheasanna agus dliteanais na Gníomhaireachta.   

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ní foláir do Bhord an LGMA: 

• Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta 

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus críonna 

• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantaigh, ach amháin sa chás nach 

mbeadh sé ciallmhar a cheapadh go leanfar leis ag feidhmiú 

• A lua ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta chuí, faoi réir aon eisceachtaí ábharthacha a 

nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.   

Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil, a nochtann, le cruinneas 

réasúnta tráth ar bith, a sheasamh airgeadais agus a chuireann ar a chumas a áirithiú go 

gcomhlíonann na ráitis airgeadais S18 (a) d'Ordú Bunaíochta na Gníomhaireachta Bainistíochta 

Rialtais Áitiúil 2012.  Tá an Bord freagrach as cothabháil agus ionracas na faisnéise corparáide agus 

airgeadais ar láithreán gréasáin an LGMA.   

Tá an Bord freagrach as an bplean bliantúil agus buiséad a cheadú.  Rinneadh meastóireacht ar phlean 

bliantúil agus buiséad an LGMA ar 27 Meán Fómhair 2018. 

Tá an Bord freagrach freisin as a chuid sócmhainní a chosaint agus chun bearta réasúnta a ghlacadh 

chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais an LGMA léargas fíor agus cothrom ar fheidhmíocht 

airgeadais agus ar staid airgeadais an LGMA amhail 31 Nollaig 2018. 

Struchtúr an Bhoird 

Tá an Bord comhdhéanta de 11 chomhalta (8 bPríomhfheidhmeannach údarás áitiúil arna n-ainmniú 

ag Comhairle an Bhoird agus 3 ainmní Aire).  Na príomhfheidhmeannaigh sin arna n-ainmniú chuig 

Bord an LGMA, bíonn áit acu ar Fheidhmeannacht an CCMA ag an am céanna.  De ghnáth, maireann 

ceapacháin Aire tréimhse thrí bliana. 

Leagtar amach sa tábla thíos mionsonraí ar cheapacháin chomhaltaí an Bhoird agus na cruinnithe ar 

freastalaíodh orthu:  

Dáta Ceapacháin agus Taifead Freastail ar Chruinnithe Boird 2018 

Comhalta Boird Gairm Ceaptha 
Cruinnithe a 

Freastalaíodh 
orthu 

Cruinnithe 
incháilithe 

chun 
freastal 
orthu 

An tUas. O. 
Keegan 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 
(Cathaoirleach) 

Cathaoirleach – ó 11/17 
ainmnithe don Bhord 10/14 

5 6 
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Ms. J. Maguire 
Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae na Mí  

Leas-Chathaoirleach – ó 
11/17 Feidhmeannacht 
CCMA 10/16 

5 6 

An tUas. P. 
Carey 

Príomhfheidhmeannach,  
Comhairle Contae Chill 
Dara 

Feidhmeannacht CCMA 
10/14 

6 6 

An tUas. T. 
Lucey 

Príomhfheidhmeannach,  
Comhairle Contae 
Chorcaí 

Ceaptha CE Chorcaí 05/14 3 6 

An tUas. C. 
Murray 

Príomhfheidhmeannach, 
Údaráis Áitiúla Luimnigh 

Feidhmeannacht CCMA 
10/16 

4 5 

An tUas. B. 
McGrath 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe  

Feidhmeannacht CCMA 
10/16 

4 5 

An tUas. T. 
Enright 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae Loch 
Garman 

Feidhmeannacht CCMA 
10/16 

2 5 

An tUas. E. 
Cummins 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae Ros 
Comáin 

Feidhmeannacht CCMA 
10/17 

5 5 

An tUas. P. 
Lemass 

Rúnaí Cúnta, DHPLG Ainmnithe don Bhord 08/14 2 6 

An tUas. C. 
Clancy 

Príomhoifigeach, DHPLG Ainmnithe don Bhord 2/15 0 2 

An tUas. D. 
O'Connor 

Ainmní ón Aire Ainmnithe don Bhord 11/13 3 6 

An tUas. S. 
Neely 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae Dhún 
na nGall 

Feidhmeannacht CCMA 
10/18 

1 1 

An tUas. P. 
Hynes 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae 
Mhaigh Eo 

Feidhmeannacht CCMA 
10/18 

1 1 

An tUas. M. 
Walsh 

Príomhfheidhmeannach, 
Údaráis Áitiúla Phort 
Láirge 

Feidhmeannacht CCMA 
10/18 

0 1 

An tUas. J. 
MacGrath 

Príomhfheidhmeannach, 
Comhairle Contae 
Thiobraid Árann 

Feidhmeannacht CCMA 
10/18 

0 1 

 

i nDeireadh Fómhair 2018, choimisiúnaigh an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil an Foras 

Riaracháin chun éascaíocht a dhéanamh ar Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht Boird.  Rinneadh é seo trí 

shuirbhé ar líne i gcomhair Comhaltaí Boird LGMA.  Tháinig an t-athbhreithniú ar an tuairim gur 

sholáthair an tAthbhreithniú ar Éifeachtúlacht Boird fianaise de phróisis dhearfacha agus 

éifeachtacht agus gur léirigh sé ardleibhéal sástachta le hobair an Bhoird agus Coistí ar fud go leor 

réimsí.   

Bhunaigh an Bord cúig choiste mar seo a leanas: 

1. An Coiste um Iniúchóireacht agus Riosca 

Tá an Coiste um Iniúchóireacht agus Riosca comhdhéanta de chomhalta amháin den Bhord, 

POF amháin údaráis áitiúil, beirt chomhaltaí ainmnithe CCMA agus comhalta neamhspleách 
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amháin.  Is é ról an Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca (ARC) tacú leis an mBord maidir 

lena chuid freagrachtaí i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le riosca, rialú agus rialachas, 

agus árachas gaolmhar.  Tá an ARC neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta.  

Go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách 

ar na córais rialaithe inmheánaigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta.  

Tuairiscíonn an ARC chuig an mBord tar éis gach cruinniú agus go foirmiúil i scríbhinn go 

bliantúil.  Bhí ceithre chruinniú den Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca ann in 2018.  Is iad 

seo a leanas comhaltaí an Choiste:   

 

Ainm  Post Cruinnithe ar 
freastalaíodh 

orthu 

Cruinnithe 
incháilithe chun 

freastal orthu 

An tUas. B. McGrath, 
(Cathaoirleach) 

Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Cathrach na Gaillimhe 

2 4 

An tUas. J. Mulholland Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Contae Laoise 

3 4 

An tUas. C. Henehan   
* 

Bainisteoir Roinne Chorcaí Thiar, 
Comhairle Contae Chorcaí 

3 3 

An tUas. J. McKeon Ceann Airgeadais, Comhairle Contae 
Longfoirt 

3 4 

An tUas. A. Connolly Oifigeach Neamh-Phoiblí 4 4 

An tUas. H. Cunningham, 
Cuireadh tús leis i 
mBealtaine 2018 
** 

Ceannasaí Airgeadais, Comhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 

1 1 

* tá 6 bliana curtha i gcrích i mBealtaine 2018.    

**Cuireadh tús leis i mBealtaine 2018. 

2. An Coiste um Bainistiú Athruithe 

Tá an Coiste um Bainistiú Athruithe comhdhéanta de 9 bPríomhfheidhmeannach údaráis 

áitiúil, ainmní amháin DHPLG agus 2 Cheann AD.  Tá Cathaoirleach an Choiste um Bainistiú 

Athruithe ina chomhalta de Bhord an LGMA.  Cuidíonn an Coiste um Bainistiú Athruithe le 

Bord an LGMA maidir le cur i bhfeidhm Straitéise IR agus AD an LGMA agus ábhair ghaolmhara 

eile a rialú agus a mhaoirsiú.  Ina theannta sin, tacaíonn an Coiste leis an mBord trí chomhairle 

a thabhairt maidir le ailíniú na straitéise le riachtanais ghnó an údaráis áitiúil atá ag teacht 

chun cinn.  Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste um Bainistiú Athruithe le linn 2018.  Is iad seo a 

leanas Comhaltaí an Choiste: 

 

Comhalta Gairm Líon na 

gCruinnithe a 

Freastalaíodh 

orthu 

An tUas. C. Murray, 

(Cathaoirleach) 

Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach & Contae 

Luimnigh 

5 
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An tUas. S. Neely Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Comhairle Contae Dhún 

na nGall 

3 

An tUas. D. McLoughlin Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Bhaile Átha 

Cliath Theas 

4 

Ms. J. Maguire Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae na Mí 4 

M. Pyne Uas. Ceann AD/Gnóthaí Corparáideacha, Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath 

5 

An tUas. J. Walsh Ceann AD, Comhairle Contae Chorcaí 0 

Tháinig Ms. E. Reeves in ionad 

an Uas. E O’Cleirigh 

Príomhoifigeach, DHPLG 2 

Ms. E. Reeves Príomhoifigeach, DHPLG 2 

Ionadaí DHPLG Freastalaíodh ar chruinniú amháin le linn an athraithe idir 

an tUas. O’Cleirigh agus Ms. Reeves 

1 

An tUas. F. Curran Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chill 

Mhantáin 

4 

An tUas. T. Enright Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Loch Garman 3 

An tUas. P. Reid Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Fhine Gall 3 

Ms. A. Doherty Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Chorcaí 2 

An tUas. E. O’Sullivan Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 

Mhuineacháin 

5 

3. An Coiste Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (ICT) 

Tá an Coiste Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide comhdhéanta de 3 POF údaráis 

áitiúla, 1 ainmní an Bhoird, 2 Oifigeach HIS, 1 ionadaí TFC, 1 Ceann Airgeadais, 1 ionadaí 

OGCIO agus 2 ionadaithe LGMA.  Tá Cathaoirleach an Choiste TFC ina chomhalta de Bhord an 

LGMA.  Is é seo a leanas ról an Choiste TFC:   

• Dearbhú a thabhairt don Bhord go bhfuil Ailtireacht, TFC agus Caighdeáin chruthaithe 

ag baint le hobair na dtionscadal aonair rialtais áitiúil 

• Oibriú le tionscadail ghnó rialtais áitiúil chun dearbhú a thabhairt dóibh go 

gcomhlíonann na cláir TFC gaolmhara cuir chuige fhoriomlána Ailtireachta agus go n-

úsáideann siad Caighdeáin Chomhaontaithe le haghaidh Cumarsáide agus Idir-

inoibritheachta  

• Comhairle agus treoir a sholáthar ar TFC in aon tionscnaimh nua ghnó, ar conas is féidir 

leis na comhpháirteanna TFC oibriú le gnó mar is gnách agus chun scor tráthúil na 

dtionscnamh TFC níos sine a áirithiú 

• Comhairle theicniúil a chur ar fáil maidir le tosaíocht a thabhairt do Thionscnaimh an 

Rialtais Áitiúil agus tabhairt faoin úsáid optamach as réitigh theicneolaíocha ar fud na 

hearnála  

• Tagairt choiteann ailtireachta a sholáthar, bunaithe ar chleachtas reatha, maidir le 

gach córas TFC ar fud earnáil an rialtais áitiúil.   
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Bhí dhá chruinniú ag an gCoiste TFC le linn 2018.  Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste: 

Comhalta Gairm Líon na gCruinnithe a 
Freastalaíodh orthu 

D. O’Connor, Cathaoirleach Ainmní an Bhoird 2 

An tUas. E. O’Sullivan Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Contae Mhuineacháin 

2 

An tUas. F. Curran Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Contae Liatroma 

2 

An tUas. T. Ryan Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Contae an Chabháin 

2 

An tUas. D. Lynch Cathaoirleach HIS, Comhairle Contae 
Longfoirt 

1 

An tUas. D. Byrne Oifigeach HIS, Comhairle Contae Fhine 
Gall 

1 

K. Quinn Uas. Ceann Airgeadais, Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 

2 

M. O’Donohue Uas. Ceann Oibríochtaí, OCGIO 2 

An tUas. B. Higgins HIS, Comhairle Contae Chill Dara 2 

 

4. An Coiste Airgeadais 

Cuimsíonn an Coiste Airgeadais 4 Phríomhfheidhmeannach údaráis áitiúil.  Is é ról an Choiste 
Airgeadais ná: 
 

• Paraiméadair a mholadh, roimh 30 Meitheamh gach bliain, do bhuiséad na bliana 
seo chugainn 

• Dréachtbhuiséad a mholadh, roimh 30 Meán Fómhair gach bliain, don bhliain seo chugainn 
agus gearradh muirear do gach údarás áitiúil, bunaithe ar an mBeartas um Mhuirir ceadaithe 

• Na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag straitéis nua ar Bheartas Muirear/Buiséadú a 
bhreithniú. 
 

Tá Cathaoirleach an Choiste ina Chomhalta de Bhord an LGMA.  Bhí 4 chruinniú ag an gCoiste 

Airgeadais le linn 2018.  Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste: 

Comhalta Gairm Líon na 
gCruinnithe a 
Freastalaíodh 

orthu 

An tUas. C. Murray Príomhfheidhmeannach, Comhairle 
Cathrach & Contae Luimnigh 

3 

An tUas. P. Carey  Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 
Chill Dara 

4 

Ms. J. Maguire Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 
na Mí 

4 
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5. Grúpa Maoirseachta Athchóirithe na hEarnála Poiblí (PSROG)  

Cuimsíonn an Coiste PSROG Cathaoirleach an LGMA, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an 

LGMA, Cathaoirleach an CCMA, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, 

Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Ard-Rúnaí na Roinne 

Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil, Ard-Rúnaí Cúnta na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil agus ionadaí seachtrach ón Earnáil Tráchtála.  

Is é ról an Choiste PSROG clár athchóirithe agus éifeachtúlachta an rialtais áitiúil a threorú 

agus a mhonatóiriú agus a thuairisciú air.    

Tá Cathaoirleach an PSROG ina Chomhalta de Bhord an LGMA.  Bhí cúig chruinniú ag an 

gCoiste PSROG le linn 2018.  Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste: 

Comhalta Gairm Líon na 
gCruinnithe a 
Freastalaíodh 
orthu 

An tUas. P. Carey, Chairman Cathaoirleach, Bord LGMA 4 

Ms. J. Maguire Cathaoirleach, CCMA 4 

An tUas. T. Lucey POF, Comhairle Contae Chorcaí 5 

An tUas. O. Keegan POF, Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath 

5 

An tUas. J. McCarthy Ard-Rúnaí, DHPLG 2 

An tUas. P. Lemass Ard-Rúnaí Cúnta, DHPLG 4 

An tUas. J. Harford Ionadaí na hEarnála Tráchtála 5 

An tUas. P. Dunne POF LGMA 5 

 

Táillí agus Costais 

Níor íocadh aon táillí ná costais bhliantúla le comhaltaí Bord nó Coistí atá ina bhfostaithe den LGMA 

nó d’údaráis áitiúla,maidir le freastal ar chruinnithe Coistí do 2018.      
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STRUCHTÚR RIALACHAIS LGMA 

 

 
 

Sceideal Ábhar LGMA 

 
Áirítear le Freagrachtaí Sonracha Chomhaltaí an Bhoird ná: 

• Sócmhainní an LGMA a chosaint trí bhearta réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus 

neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath 

• Diúscairt agus scor sócmhainní os cionn €70,000 

• Ceadú éadálacha suntasacha os cionn €100,000 

• Faomhadh téarmaí conarthaí móra (os cionn €100,000) 

• Faomhadh Buiséad Bliantúil agus Pleananna Corparáideacha 

• Faomhadh Tuarascálacha Bliantúla agus cuntais 

• Ceanglais reachtúla agus riaracháin a chomhlíonadh maidir le  faomhadh an cheapacháin, líon, 

grádú agus coinníollacha ceapacháin na foirne go léir, lena n-áirítear luach saothair agus 

aoisliúntas 

• Faomhadh na mór-infheistíochtaí agus na mórthionscadal caipitil go léir 

• A áirithiú go bhfuil leibhéil údaráis tarmligthe, beartas cisteáin agus beartais bhainistithe 

riosca i bhfeidhm agus go gcloítear leo  

• Go gcoimeádtar leabhair chuntais chuí a nochtann le cruinneas réasúnach tráth ar bith staid 

airgeadais an LGMA agus a chuireann ar a chumas a áirithiú go gcomhlíonann na ráitis 

airgeadais alt 18(a) den Ordú Bunaíochta 2012 

• Ceapachán, luach saothair agus measúnú ar fheidhmíocht an Phríomhfheidhmeannaigh agus 

pleanáil chomharbais ina leith sin, i gcomhréir le polasaí an rialtais 
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• Go ndéanfar measúnú cothrom agus intuigthe ar sheasamh an LGMA agus a Thuarascáil 

Bhliantúil agus a chuntais á gcur faoi bhráid an Aire 

• Comhlíonadh na n-oibleagáidí reachtúla uile atá infheidhme maidir leis an LGMA.  I gcás ina 

bhfuil Comhaltaí aonair an Bhoird ar an eolas faoi neamh-chomhlíonadh de dhualgas den 

chineál sin, ba cheart dóibh aird chomh-Chomhaltaí an Bhoird a tharraingt air sin láithreach 

d'fhonn an cheist a réiteach.  Ba cheart cásanna neamh-chomhlíonta a chur ar shúile an Aire 

ábhartha agus Rúnaí an Bhoird á chur ar an eolas faoin ngníomh seo freisin 

• Breithiúnas neamhspleách a thabhairt ar ábhair a bhaineann le straitéis, feidhmíocht, 

acmhainní, príomhcheapacháin, agus caighdeáin iompraíochta 

• Leasuithe suntasacha ar shochair phinsin an Phríomhfheidhmeannaigh agus na foirne 

• Cuirfidh an Cathaoirleach comhairle ar an Aire ábhartha má bhíonn gá le tacar sainscileanna 

ar leith ar an mBord 

• De réir alt 3.9 den Chód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit, táthar ag súil go 

mbeidh freastal 100% ag cruinnithe an Bhoird.  

Na hAchtanna um Eitic in Oifig Phoiblí & Caighdeáin in Oifig Phoiblí 

Ní mór do phearsanra sinsearach go léir LGMA, comhaltaí go léir an Bhoird agus aon sealbhóirí poist 

ainmnithe san eagraíocht ráitis bhliantúla a chur isteach i gcomhréir leis na hAchtanna seo.   

Nochtuithe Cosanta 

Ní dhearnadh aon nochtuithe cosanta don LGMA le linn 2018. 

Soláthar Corparáide  

Tá gníomhaíocht soláthair go léir LGMA faoi threoir na dTreoirlínte agus na mBeartas um Sholáthar 

Poiblí a d'fhoilsigh an Roinn Airgeadais.  Baineann an LGMA leas as creatlaí soláthair a bunaíodh faoin 

tSeirbhís Soláthair Náisiúnta le haghaidh seirbhísí, lena n-áirítear Páipéarachas, Leictreachas agus 

Gás.  Cloíonn nósanna imeachta soláthair inmheánacha le dea-chleachtas molta, lena n-áirítear 

leithscaradh dualgas, tuairisciú bainistíochta rialta agus córas chun caiteachas a údarú.  Faoi Nósanna 

Imeachta Soláthair an LGMA, tá cead ón mBord ag teastáil i ndáil leis an gcaiteachas go léir atá os 

cionn tairseach a comhaontaíodh.  

Tuarascáil Bhliantúil Fuinnimh LGMA 2018 

Tá 34,002 troigh chearnach de spás oifige ag oifigí LGMA i mBaile Átha Cliath 8 thar 2 fhoirgneamh.  

Tá gá le tuairisciú bliantúil ar shonraí fuinnimh ag comhlachtaí poiblí faoi IR 426 de 214 (agus roimhe 

sin faoi IR 542 de 2009).  Chuir an LGMA tús lena úsáid fuinnimh a thuairisciú ó 2009 (an Bhunlíne) 

ag baint úsáide as an gCóras ar líne M & R (arna fhorbairt ag SEAI agus an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaíocht Aeráide agus Comhshaoil).  Go dtí seo, rinne an Ghníomhaireacht coigilteas de 40.1% 

ón mbunlíne (2009) mar a foilsíodh i dTuarascáil SEAI 2017.  Léiríonn sé seo gur sháraigh an LGMA an 

ráta éifeachtúlachta bunlíne agus táthar ag súil go mbainfidh sé sprioc 2020 amach. 
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1. Réamhrá 

1.1 Bonn Reachtaíochta 

Is éard is Ceart Iasachtaithe Phoiblí ceart eisiach an údair a leabhar a thabhairt ar 

iasacht, agus tugadh isteach i ndlí na hÉireann é mar An tAcht Cóipchirt agus Ceart 

Gaolmhar (Leasú) 2007.  Chuir an tAcht reachtaíocht na hÉireann i gcomhréir le 

dlí na hEorpa.1 Sonraíonn an tAcht go bhfuil feidhm ag an gceart chun saothar a 

thabhairt ar iasacht mura bhfuil scéim um luach saothair i bhfeidhm agus á 

sholáthar do bhunú scéim um luach saothair ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil. 

1.2 Ionstraim Reachtúil 

Eisíodh na rialacháin ag bunú na scéime, an tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 

(Scéim um Luach Saothair ó Iasachtaí leis an bPobal) ar an 31 Nollaig 2008. (I.R. 

Uimh. 597 de 2008). Faoin Scéim um Luach Saothair ó Iasachtaí leis an bPobal, 

déantar íocaíocht le húdair, maisitheoirí etc a bhfaightear a leabhair ar iasacht ó 

leabharlanna poiblí. An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (Rialacháin na Scéime 

um Luach Saothair ó Iasachtaí leis an bPobal (Leasú), 2013 I.R. Síníodh Uimh. 

221 de 2013 ar an 20 Meitheamh 2013.2 

1.3 Bainistiú na Scéime PLR 

Faoi na rialacháin sonraíodh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil mar chláraitheoir Luach Saothair ó Iasachtaí leis an 

bPobal. Bainistíonn Forbairt Leabharlann an scéim PLR atá á maoiniú ag an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail.  

 

D’fhorbair an Oifig PLR i gcomhar leis an British Library,  Public Lending Right UK 

córais chun seirbhísí feabhsaithe a sholáthar a bhfuil clárú níos éifeachtaí agus 

níos éifeachtúla agus seirbhísí gaolmhara PLR d’údair mar thoradh orthu.  

2. An Próiseas PLR 

Faoi PLR, déanfar íocaíocht le húdair chláraithe, saoránaigh nó cónaitheoirí sa 

Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (EEA), i dtaca le leabhair a cláraíodh leis an PLR 

agus a bhí á dtabhairt ar iasacht d’údaráis leabharlann poiblí. 

Is gá d’údair clárú leis an Oifig PLR, ag soláthar sonraí na leabhar ar mhian leo 

luach saothair a éileamh orthu. 

Soláthraíonn údaráis leabharlann poiblí sonraí a n-iasachtaí, lena n-áirítear an líon 

uaireanta a n-eisítear gach leabhar ina gcnuasach i gcaitheamh na bliana don Oifig 

PLR. 

                                                             
1 Treoir 2006/115/EC, OJ L 376, 27.12.2006, l. 28–35. 
2 I.R Uimh 221 de 2013. 

http://www.attorneygeneral.ie/esi/B29927.pdf
http://www.attorneygeneral.ie/esi/B29927.pdf
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Ag deireadh na tréimhse PLR, déantar sonraí na n-iasachtaí ó gach údarás a 

phéireáil le sonraí an údair/teidil agus liosta údar ar tugadh a leabhair ar iasacht, 
agus an líon eagrán de gach ceann a sholáthraítear. Áirítear an méid atá gach 

údar cáilithe chun a fháil agus déantar na híocaíochtaí.  

3. Bailiúchán Sonraí Iasachtaí 

Suiteáiltear modúl iasachtaí PLR ar chóras bainistíochta na leabharlainne agus 

tugann na sonraí a eisítear gach leabhar le linn tréimhse shonrach agus cuirtear é 
sin ar aghaidh chuig an Oifig PLR go huathoibríoch.  

4. Clárúcháin Údar agus Teideal 

Cláraíodh 23,779 údar ó 45 tír don chóras PLR ag deireadh bhliain PLR 2018, agus 

cuireadh sonraí 407,629 teideal isteach ar an gclár. 

5. Íocaíochtaí PLR 2018 

Sholáthair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail €200,000 i gcomhair íocaíochtaí 

leis na húdair ar tugadh a saothair ar iasacht do phobal na hÉireann.    

Déantar na híocaíochtaí go bliantúil agus bunaítear iad ar iasachtaí ón mbliain 
féilire roimhe sin. Bhí údair i dteideal íocaíochta dá mbainfeadh a dtuilleamh PLR 

íosmhéid €2 amach, agus bhí íocaíocht uasta de €1,000 do na húdair is minice a 
bhfuarthas a leabhair ar iasacht. Áiríodh an Ráta in aghaidh na hiasachta (RPL) ar 
4.00 cent. Bunaíodh áireamh íocaíochta PLR ar 5,204,583 iasacht incháilithe ar 

fad. 

Cháiligh 6011 údar ó 22 tír le haghaidh íocaíochta in 2018, agus fuair 11 údar an 

íocaíocht uasta. 

6. British Library, Public Lending Right UK 

Aistríodh an Fhreagracht um PLR na Ríochta Aontaithe chuig an British Library i 
nDeireadh Fómhair 2013.  Phléigh foireann PLR na Breataine agus na hÉireann 
comhchuir chuige maidir le húsáid acmhainní a uasmhéadú agus seirbhísí 

feabhsaithe a sholáthar d’údair. Is mór ag an Oifig PLR an cúnamh mór a thug an 
fhoireann PLR maidir le tacú leis an gcóras PLR.   

7. Cumarsáid agus Poiblíocht 

Caomhnaíonn an Oifig PLR an láithreán gréasáinwww.plr.ie.  Ceadaíonn an 
bailiúchán sonraí iasachtaí ó gach údarás leabharlainne anailís ar iasachtaí 

leabharlann poiblí ar bhonn náisiúnta. Cuireann an OIfig PLR eolas ar iasachtaí 

leabharlann poiblí ar fáil do na meáin chumarsáide ar iarratas.   

8. Airgeadas 

Maoiníonn an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail an Luach Saothair ó Iasachtaí 

leis an bPobal go díreach agus ní ghearrtar na costais ar na húdaráis áitiúla.  

9. Buíochas 

http://www.plr.ie/
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Ba mhaith leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil buíochas a 

ghabháil leis an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, leis an Aire Stáit, lena n-
oifigigh as a dtacaíocht leanúnach; le húdaráis leabharlann poiblí dá gcomhoibriú 

i bhfeidhmiú leanúnach na scéime PLR, le foireann PLR sa British Library dá 

gcomhairle, dá dtacaíocht agus dá gcúnamh.  
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10. Aguisíní 

10.1 Achoimre Íocaíochtaí 

Achoimre Íocaíochtaí   2018 

Líon na n-údar atá cláraithe le haghaidh PLR in 

2018 

23,779 

Líon na n-údar atá i dteideal íocaíochta  6011 

Caiteachas Iomlán (maoiniú na Roinne agus an 

méid a tugadh ar aghaidh ó 2017)  

€200,344.08 

Líon na n-údar a fuair an íocaíocht uasta  11 

Ráta in aghaidh na hiasachta (RPL) 4.00 cent 

An líon iomlán iasachtaí incháilithe 5,204,583 

 

10.2 Achoimre ar Mhodhanna Íocaíochta 

 

Modh Íocaíochta Líon Údair 

2018 

Méid Iomlán 2018 

R-íocaíocht dhíreach isteach i 

gCuntais Euro/Neamhsteirling  

526 €24,844.28 

R-íocaíocht dhíreach isteach i 

gCuntais Steirling na Ríochta 

Aontaithe  

5415 €173,924.24 

Íocaíochtaí Ar Coimeád  70 €1,575.56 

Iomlán  6011 €200,344.08 
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10.3 Íocaíocht Tíre Cónaithe 

Tír Méid € Tír Méid € 

An Ríocht Aontaithe 174,826.52 An tSualainn 67.36 

 

Éire 22,902.88 An Danmhairg 51.32 

An Fhrainc 729.92 SAM 40.08 

 

An Ghearmáin 397.80 An Iorua 19.40 

An Iodáil 335.60 An tSeapáin 12.08 

An Ísiltír 214.76 

 

An Nua-Shéalainn 11.04 

An Eilvéis 214.28 An Íoslainn 10.12  

An Spáinn 167.92 An Astráil 6.08 

Ceanada 160.48 An Bhulgáir 5.76 

  

An Chróit 94.88 An Rómáin 5.12 

 

An Bheilg 69.68 An Afraic Theas 1.00 

IOMLÁN €200,344.08 

10.4 Raon Méideanna Íocaíochtaí 

Ó Mhéid € Chuig Méid € Líon Íocaíochtaí 2018 Méid € in 

2018 

0.01 5 1929 6,279.92 

5.01 10 1196 8,611.60 

10.01 50 1952 44,704.24 

50.01 100 485 33,969.24 

100.01 300 361 58,277.72 

300.01 500 50 191,65.80 

500.01 1000 38 293,35.56 

IOMLÁN  6011 200,344.08 
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     AGUISÍN 2 

 

         

         

AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL   

  

         

         

         

 Ráitis Airgeadais    

         

 Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018    
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

 

TUARASCÁIL ÓN INIÚCHÓIR RIALTAIS ÁITIÚIL CHUIG BORD NA 

GNÍOMHAIREACHTA BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

 

Réamhrá 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil don bhliain dar críoch 

31 Nollaig 2018.  Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta arna leagan amach iontu siúd, 

comhdhéanta den Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach, den Ráiteas ar an Staid Airgeadais, den Ráiteas um Shreabhadh 

Airgid agus de na nótaí a ghabhann leis na cuntais agus atá mar chuid dóibh. 

Freagrachtaí an Bhoird agus an Iniúchóra Rialtais Áitiúil faoi seach 

Tá Bord na Gníomhaireachta freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Ordú na Gníomhaireachta 

Bainistíochta Rialtais Áitiúil (Bunú) 2012 agus as rialtacht na n-idirbheart a áirithiú.  Tá freagrachtaí cuntasaíochta ag 

Comhaltaí an Bhoird leagtha amach sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí na gComhaltaí Boird. 

Is é an cúram atá ormsa iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na ceanglais ábhartha dlí agus 

rialála agus de réir Chód Cleachtais Iniúchóireachta.  

Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé acu an dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus cothrom, de réir 

chleachtais chuntasaíochta a nglactar leis go ginearálta.  Tuairiscím freisin cibé acu i mo thuairim, ar coinníodh 

leabhair chuntais chuí nó nár coinníodh.  Ina theannta sin, cuirim in iúl an bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na 

leabhair chuntais. 

Tuairiscím freisin an bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe go léir atá riachtanach chun críocha m'iniúchta faighte agam 

nó nach bhfuil. 

Déanaim athbhreithniú maidir le cibé acu an léiríonn an Ráiteas um Rialú Airgeadais Inmheánach comhlíonadh an 

Bhoird leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím ar aon chás ábhartha nach ndéanann 

sé amhlaidh nó má tá an ráiteas míthreorach nó neamhréir le faisnéis eile ar a bhfuil mé eolach ó m’iniúchadh ar na 

ráitis airgeadais.  Ní gá dom a bhreithniú an gclúdaíonn an Ráiteas um Rialú Airgeadais Inmheánach na rioscaí agus 

na rialuithe airgeadais go léir, nó tuairim a thabhairt ar éifeachtacht na nósanna imeachta riosca agus rialaithe. 

Bonn na Tuairime Iniúchóireachta 

Rinne mé m’iniúchadh de réir an Chóid Chleachtais Iniúchóireachta.  Cuimsíonn iniúchadh scrúdú ar bhonn tástála ar 

fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus na nochtuithe sna ráitis airgeadais.  Áirítear leis freisin measúnú ar na 

meastacháin agus na breithiúnais shuntasacha a rinneadh agus na ráiteas airgeadais á n-ullmhú agus cibé acu an 

bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na Gníomhaireachta, an ndéantar iad a chur i bhfeidhm go 

seasmhach agus a nochtadh go leordhóthanach. 

Phleanáil mé agus rinne mé m'iniúchadh chun an fhaisnéis agus na mínithe go léir a fháil, rud a mheas mé a bheith 

riachtanach le fianaise leordhóthanach a chur ar fáil chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais 

saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu ba chúis le calaois nó mírialtacht nó earráid eile.  Agus mo thuairim á forbairt 

agam, rinne mé measúnú freisin ar leordhóthanacht iomlán chur i láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais. 

 

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais 

Is é mo thuairim go dtugtar léargas fíorcheart sna ráitis airgeadais ar staid chúrsaí na Gníomhaireachta amhail 31 

Nollaig 2018 agus ar a hioncam agus ar a caiteachas don bhliain dar críoch sin. 
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Fuair mé an fhaisnéis agus na mínithe uile a mheas mé a bheith riachtanach chun críche an iniúchta.  Is é mo thuairim 

gur choinnigh an Ghníomhaireacht leabhair chuntais chuí.  Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais. 

Tuairiscím trí eisceacht: 

• Mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó  

• Mura léiríonn an Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach comhlíonadh an tÚdarás leis an gCód Cleachtais 

do Rialachas Chomhlachtaí Stáit, nó 

• Má fhaighim go bhfuil nithe ábhartha eile ann a bhaineann leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí. 
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Ráiteas ar an gCóras de Rialaithe Inmheánacha 

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 

Scóip na Freagrachta 

Thar ceann Bhord na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil, admhaím freagracht an Bhoird as 

a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh.  Cuireann 

an fhreagracht seo ceanglais an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 san áireamh.   

Cuspóir an Chórais de Rialú Inmheánach 

Deartar an córas de rialú inmheánach chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha seachas é a 

dhíchur.  Dá bhrí sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán a sholáthar 

go bhfuil sócmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go ndéantar earráidí 

nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó a bhrath ar bhealach tráthúil.  Bhí an córas de rialú 

inmheánach, a thagann le treoir arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i 

bhfeidhm i nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017 agus 

suas go dáta formheasa na ráiteas airgeadais.  

        An Cumas Riosca a Láimhseáil 

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca ag an LGMA (ARC), ina bhfuil comhalta amháin den Bhord (atá 

ina chathaoirleach ar an gcoiste), agus 4 chomhalta eile a bhfuil taithí airgeadais agus iniúchóireachta 

acu.  Tháinig an ARC le chéile 4 huaire in 2018.  Tá soláthraí iniúchóireachta inmheánaigh 

seachfhoinsithe ag an LGMA, duine a dhéanann clár oibre a comhaontaíodh leis an ARC. 

Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha ag an ARC a leagann amach na próisis bhainistíochta riosca 

atá i bhfeidhm agus a shonraíonn róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca.  Eisíodh an polasaí 

don fhoireann go léir agus táthar ag súil go mbeidh siad ag obair le polasaithe bainistíochta riosca an 

LGMA, chun an bhainistíocht a chur in iúl maidir le riosca atá ag teacht chun cinn agus laige rialaithe, 

agus chun freagracht a ghlacadh as riosca agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.   

 

Creat Riosca agus Rialaithe 

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag LGMA a aithníonn agus a thuairiscíonn 

príomhriosca agus na gníomhartha bainistíochta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis na rioscaí sin 

agus, sa mhéid is féidir, iad a mhaolú. 

Tá clár riosca i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá os comhair an LGMA agus rinneadh iad a 

aithint, a mheasúnú agus a ghrádú de réir na tábhachta atá ag baint leo.  Déanann an ARC 

athbhreithniú agus nuashonrú ar an gclár ag gach cruinniú.  Úsáidtear toradh na measúnuithe seo 

chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh chun a áirithiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú go 

leibhéal inghlactha. 

Sonraíonn an clár riosca na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú, chomh maith 

leis an bhfreagracht a shanntar don fhoireann ar leith maidir le hoibriú rialuithe.  Deimhním go bhfuil 

timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe seo a leanas: 

• Rinneadh nósanna imeachta maidir leis na príomhphróisis ghnó ar fad a dhoiciméadú; 

• Sannadh freagrachtaí airgeadais ag leibhéal bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach; 
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• Tá córas cuí buiséadaithe ann le buiséad bliantúil atá á choinneáil faoi athbhreithniú ag an 

mbainistíocht shinsearach; 

• Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus 

cumarsáide a áirithiú; 

• Tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint. 

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 

Cuireadh nósanna imeachta foirmeálta ar bun le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus 

cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach a ghlacadh agus 

don bhainistíocht agus don Bhord, nuair is cuí, ar bhealach tráthúil.  Deimhním go bhfuil na córais 

mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm: 

• Aithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm chun 

monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na príomhrialuithe sin agus chun tuairisciú ar aon 

easnamh a aithníodh; 

• Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach leibhéal ina sannadh an fhreagracht as bainistíocht 

airgeadais, agus 

• Déanann bainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus 

bliantúla agus ar thuarascálacha airgeadais a léiríonn feidhmíocht i gcoinne 

buiséad/réamhaisnéisí. 

Soláthar 

Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an LGMA chun a chinntiú go gcomhlíontar 

rialacha agus treoirlínte soláthair reatha agus gur chomhlíon an LGMA na nósanna imeachta sin i rith 

2017. 

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht 

Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an LGMA chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 

a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe.  Trí obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus 

seachtracha, arb é an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, 

cuirtear bonn eolais faoi mhonatóireacht agus athbhreithniú an LGMA ar éifeachtúlacht an chórais 

rialaithe airgeadais inmheánaigh, agus tá an bhainistíocht shinsearach laistigh den LGMA freagrach as 

an gcreat rialaithe airgeadais inmheánaigh a fhorbairt agus a chothabháil.   

Dearbhaím go ndearna an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar éifeachtúlacht an rialaithe inmheánaigh 

in 2018 le béim ar leith ar Phárolla, Soláthar agus Rialú Agresso.   

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach 

Níor aithníodh aon laigí i rialuithe inmheánacha maidir le 2018 lena n-éilítear nochtadh sna ráitis 

airgeadais.   

Thar ceann an Bhoird: 
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

 

 

 

 

 

 

INCOME Notes

Agency 

Services

Bureau 

Services

Shared 

Services
2018 2017

Local authority contributions 10,534,202 10,534,202 10,013,382

Project income 3.1 11,874,633 76,237 11,950,871 10,377,233

Funded programmes 3.2 3,536,818 3,536,818 3,246,423

Other income 3.3 121,782 121,782 236,042

Bureau services - collections 3.4 49,132,440 49,132,440 38,797,412

Retained superannuation 292,478 292,478 294,295

Sinking fund contributions 228,910 228,910 228,910

Total Income 23,052,006 49,208,677 3,536,818 75,797,501 63,193,696

<8,228>

EXPENDITURE

Staff costs 4 6,927,588 1,048,172 7,975,760 7,760,355

Operating costs and overheads 5 14,015,540 586,561 952,444 15,554,545 14,082,885

Disbursements 6 1,173,391 48,623,221 1,535,252 51,331,864 40,255,638

Depreciation 7 402,176 402,176 379,592

Total Expenditure 22,518,695 49,209,782 3,535,868 75,264,345 62,478,470

(Deficit)/Surplus before interest 533,311 <1,105> 950 533,156 715,226

Interest receivable and similar income 8,228 8,228 5,149

Interest payable and similar charges

Net interest receivable 8,228 8,228 5,149

(Deficit)/Surplus for the year 541,539 <1,105> 950 541,384 720,375

Sinking funds invested <228,910> <228,910> <228,910>

(Deficit)/Surplus retained for the year 312,629 <1,105> 950 312,474 491,466
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS (CLÁR COMHARDAITHE) 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

 

  

 

Notes 2018 2017

€ €

Fixed Assets

Tangible Assets 7 6,453,274 6,697,482

8 4,911,368            20,397,958

9 4,291,175            3,593,900

Investments 14,505,973         0

Investments - Special Reserve 3,636,352            3,858,071

27,344,869 27,849,929

Creditors: Amounts falling due within

one year 10 8,428,668 9,768,453

18,916,201 18,081,476

Total Assets less current liabilities 25,369,475 24,778,958

Creditors: Amounts falling due after

more than one year 11 2,031,023 1,531,261

Net Assets 23,338,452 23,247,697

Reserves Retained Reserve 12 16,954,950 16,570,182

Special Reserve 12 3,636,352 3,858,071

Revaluation Reserve 12 2,747,150 2,819,444

23,338,452 23,247,697

Financed by

Net Current Assets

Current Assets

Cash & Bank

Debtors & Prepayments
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

RÁITEAS AR SHREAFA AIRGID 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

2018 2017

€ €

Net Cash Inflow (Outflow) from Operating Activities

(Deficit)/Surplus retained for the year 312,474 491,466

Net interest receivable (8,228) (5,149)

Depreciation 402,176 379,592

(Increase) Decrease in Debtors (697,275) (1,345,052)

Increase (Decrease) in Creditors (1,376,492) 955,651

Net cash from operating activities (1,367,345) 476,507

Cash flows from investing activities

Purchase of Tangible Assets (157,969) (406,693)

Bank Interest received 8,228 5,149

Net cash used in investing activities (149,741) (401,543)

Cash flow from financing activities

Proceeds from bank loan 720,000 500,000

Repayment of bank loan (183,530) (130,748)

Increase/(Decrease) in Sinking fund investment (221,719) (116,106)

Net cash flow from financing activities 314,750 253,146

Net increase/(decrease) in cash (1,202,336) 328,109

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 24,256,029 23,927,920

Cash and cash equivalents at the end of the year 23,053,694 24,256,029

Cash and cash equivalents consist of:

Cash at Bank & in hand 4,911,368 20,397,958

Short Term Investments 18,142,325 3,858,071

23,053,694 24,256,029
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA CUNTAIS 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

 

 

1 General Information

The Local Government Management Agency (LGMA) was established by the Local Government Management Agency

(Establishment) Order 2012 (SI No. 290 of 2012).

The LGMA is a state agency of the Department of Housing, Planning and Local Government established to   

provide a range of services to the Local Government Sector.   The Agency was created through the merger of the Local

Government Computer Services Board, Local Government Management Services Board and An Comhairle Leabharlanna.

The addresses of the LGMA offices are:

Local Government House Phoenix House

35-39 Ushers Quay 27 Conyngham Road

Dublin 8 Dublin 8

2 Summary of significant accounting policies

2.1 Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and have been prepared on an

accruals basis, except as noted at 2.3 below, and in accordance with Generally Accepted Accounting Practice.

The financial statements have been prepared in accordance with FRS 102, the financial reporting standard applicable in

the UK and Ireland issued by the Financial Reporting Council (FRC), as promulgated by Chartered Accountants Ireland.

The preparation of financial statements requires management to exercise its judgement in the process of applying

accounting policies.  There are no areas of the financial statements that require management judgement or estimates

that are critical to the reported values.

2.2 Foreign Currency

The functional and presentation currency is the Euro (€).

Foreign currency transactions are translated into Euro at spot exchange rates at the dates of the transactions.  Exchange

gains and losses resulting from the settlement of these transactions at a different rate are taken to the income and

expenditure account.

2.3 Revenue sources and recognition

The primary source of income for the LGMA is provided by way of contributions from local authorities. The basis of the

contributions is by way of agreed allocation of the LGMA annual budget.

The LGMA also receives income from local authorities and other state bodies for undertaking specific projects on behalf

of the local government sector.

In the Statement of Comprehensive Income both of the above categories are combined under Agency Services.

Under the relevant legislation introducing the charge or registration fee, the LGMA was the agency charged with the

collection and management of the following:

•         Non principal private residence charge (NPPR)

•         Household Charge

•         Protect our Water registration fee

Collections from the public made under the above headings are recorded in the financial statements on a cash received

basis. These collections are shown in the Statement of Comprehensive Income as Bureau Services.

The LGMA receives central funds in respect of costs incurred for certain shared services projects.

Income in respect of these projects is shown in the Statement of Comprehensive Income as Shared Services.
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AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA CUNTAIS 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

 

 

2.4 Property, plant & equipment and depreciation

Property, plant & equipment is stated at historical cost less accumulated depreciation, with the exception of Local

Government House (LGH), 35-39 Ushers Quay, Dublin 8, which is shown at valuation. LGH was valued on completion of

construction in 2007 and this revaluation is used as the deemed cost.  The difference between depreciation on the

deemed cost and the original cost is transferred from revaluation reserve to retained reserve.

Depreciation is charged so as to write off the cost or valuation of the assets to residual value using the straight line

method over their estimated lives on the following bases:

•         Freehold Premises 2%

•         Fixtures & Fittings 10%

•         Computer and Ancillary Equipment 33.33%

•         Furniture and Office Equipment 10%

•         Training Equipment 20%

No depreciation is charged in the year of disposal and a full year's depreciation is charged in the year of acquisition.

2.5 Superannuation

The LGMA is a member of the Local Government Superannuation Scheme (LGSS).

Payments in respect of pensions are charged to the Income & Expenditure Account in the period in which payments are

made. The cost of salaries in the accounts include deductions in respect of superannuation (including Widows and

Orphans) benefits. Such deductions are credited as receipts to the Income & Expenditure Statement. Lump sums on

retirement are funded from the Agency's Special Reserve, established for that purpose.

Financial Reporting Standard 17 has not been applied to these accounts.  The requirements of current accounting

standards relating to pensions and their application to local authority accounting is currently under consideration.

2.6 Shared services projects in Local Government

A number of shared service project initiatives were introduced during 2013, together with the creation of a Programme

Management Office (PMO), to coordinate and direct the projects. Shared services were identified in the Local

Government Efficiency Review as being capable of delivering efficiencies and cost savings. The projects related to

shared services for payroll (MyPay) and superannuation, procurement and treasury management.

In addition to providing IT and other services to some or all of these initiatives, the LGMA has oversight of the PMO where

funding is provided centrally through the Department of Housing, Planning, and Local Government (DHPLG).

In 2014 the LGMA received sanction for a €7m loan facility with a 10 year term, to facilitate the roll out of the MyPay

facility to all local authorities.  The value of the loan drawdown is paid across to the MyPay shared services centre

and is recognised as a debt from them to the LGMA. 

2.7 Reserves

The LGMA Reserves are classified as follows:

•         Retained Reserves - the accumulated surpluses arising from normal operating activities of the LGMA,

and prior to the creation of the LGMA, the accumulated operating reserves of the

Local Government Computer Services Board and the Local Government Management

Services Board.

•         Special Reserve - reserve created to make the payment of retirement lump sum amounts.

This reserve is represented by the Investment Account, shown under Current Assets

on the Balance Sheet.

•         Revaluation Reserve - reserve created on the valuation of the LGMA Head Office at 35-39 Ushers Quay

Dublin 8.



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL ÓN nGNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS 
ÁITIÚIL 2018  

 

64 | P a g e  
 
 

AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA CUNTAIS 

DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2018 

 

 

 

 

2018 2017

3 Total Income € €

Income is further analysed as follows:

3.1) Project Income

The main projects (in excess of €100,000) funded during the year:

Library Development Unit 3,319,257 3,247,201

Roads Projects 1,503,003 1,106,916

HR, Payroll & Superannuation 2,198,873 1,724,405

Financial Management System (FMS) 1,325,746 2,183,635

Government Data Centre 782,922 689,352

Building Control Management System 445,546 307,638

Housing 678,539 325,536

ePlanning 329,956 423,477

ICT Licensing 1,047,552 0

Other projects 243,240 271,048

Total for Agency Services 11,874,634 10,279,208

Funding of Household Charge Collection costs Note 3.4.c 76,237 98,025

Total Project Income 11,950,871 10,377,233

3.2) Funded Programmes

Shared services and reform programmes have been funded by:

Department of Housing, Planning & Local Government 3,536,818 3,237,198

Other sources of funds 9,225

3,536,818 3,246,423

3.3) Other Income

Other income received in the year:

Funding of LGMA staff seconded to other projects 70,237 198,026

Social Welfare refunds received 22,939 25,986

Rent 12,000 12,000

Other 16,606 30

121,782 236,042

3.4) Bureau Services - Income collected

Non Principal Private Residence Charge (NPPR) See 3.4.a 48,934,493 38,617,606

Protect our Water registration fee See 3.4.b 198,247 181,250

Household Charge refunds See 3.4.c <300> <1,443>

49,132,440 38,797,412
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3.4.a) Non Principal Private Residence Charge (NPPR)

The Local Government (Charges) Act 2009 imposed an annual charge in respect of certain residential properties.

The annual charge of €200 applied between 2009 and 2013. Property owners were obliged to register any property

falling within the charge and to pay the charge together with any penalty applicable for late payment.

The LGMA is the designated board identified to collect the annual charge on behalf of local authorities.

Though the last charge year was 2013, the LGMA continued to collect arrears due under the legislation.

2018 2017

€ €

Gross collections 48,934,493 38,617,606

Development and operating costs <273,192> <199,893>

Net collections 48,661,301 38,417,713

Disbursements to local authorities 48,661,301 38,417,713

3.4.b) Protect our Water registration fee:

The Water Services (Amendment) Act 2012 amended the Water Services Act 2007 in introducing a registration process

for domestic waste water treatment systems. The registration process commenced on 26 June 2012. For an initial three

month period the registration charge was €5 rising to €50 thereafter. Owners who register are issued with a Certificate

of Registration. The registration is valid for a period of five years.

The LGMA was appointed as the agency to administer the registration process, known as Protect our Water.

Movement in the year……

2018 2017

€ €

Gross collections 198,247 181,250

Development and operating costs <236,326> <364,377>

Net collections <38,079> <183,127>

Disbursements to local authorities <38,079> <183,127>

Available to be disbursed

3.4.c) Household Charge

The Household Charge was a charge of €100 on each residential property in the State, introduced by the Local

Government (Household Charge) Act 2011. The charge applied only for 2012 and was abolished on the introduction of

the Local Property Tax in 2013.

The LGMA was the relevant board designated to collect and administer the Household Charge on behalf of local

authorities. The Revenue Commissioners are responsible for the administration of the Local Property Tax (LPT) and for

any arrears in respect of the Household Charge.  The LGMA continue to maintain the IT infrastructure and manage

customer queries on the charge.  The net cost of this service is met by the DHPLG.

2018 2017

€ €

Refunds during the year <300> <1,443>

Development and operating costs <77,043> <96,582>

Net cost to LGMA <77,343> <98,025>

Claimed/Claimable from DHPCLG 76,237 98,025
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2018 2017

4 Staff Costs € €

a) Staff Costs are made up of the following:

Wages and salaries 5,682,591 5,630,757

Social security costs 376,313 391,004

Holiday Pay accrual - change in the year -                   -                    

Pension costs (seconded staff only) 144,990 138,987

Cost of staff employed 6,203,894 6,160,748

Payments to pensioners 1,771,866 1,599,607

Total staff costs 7,975,760 7,760,355

The whole time equivalent number of employees for 2018 was 87

The number of employees whose total benefits were in excess of €60,000 are as follows:

2018 2017

€60,000-€70,000 18 15

€70,001-€80,000 6 8

€80,001-€90,000 12 12

€90,001-€100,000 2 0

€100,001-€110,000 2 1

€110,001-€120,000 0 1

€120,001-€130,000 0 1

€130,001-€140,000 0 0

€140,001-€150,000 0 0

€150,001-€160,000 1 0

b) CEO Salary and benefits

The salary and benefits that were in place for the CEO in 2018 were as follows:

€ €

Salary for a full year (incl. allowances) 154,975 150,373

Salary paid in year (incl. allowances) 154,975 114,566

Pension Contributions (in excess of standard scheme) Nil Nil

Bonus or performance related pay Nil Nil

Termination payment Nil Nil

A new CEO was recruited during 2017 and commenced with the LGMA on 3rd April 2017.

The CEO is a member of the Local Government Superannuation Scheme. 

c) Key Management Compensation

The salary cost of key management in 2018 was €683,050 (2017 €696,506)

The LGMA is a member of the Local Government Superannuation Scheme (LGSS) and all LGMA staff are members of this

scheme or the single public service pension scheme.

Board members do not receive any fees or other remuneration from LGMA for their work.

2018 2017

5 Operating costs and overheads € €

Analysed as follows:

Travel and subsistence 5.1 196,886 181,062

Training 333,547 430,868

Operating 5.2 13,506,959 11,786,522

Establishment 5.3 766,009 805,002

Administration 5.4 751,144 879,432

15,554,545 14,082,885
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2018 2017

5 Operating costs and overheads € €

Analysed as follows:

Travel and subsistence 5.1 196,886 181,062

Training 333,547 430,868

Operating 5.2 13,506,959 11,786,522

Establishment 5.3 766,009 805,002

Administration 5.4 751,144 879,432

15,554,545 14,082,885

2018 2017

5.1 Travel and Subsistence consists of: € €

Domestic costs - Agency Services 137,991 137,830

Domestic costs - Bureau Services 3,622 6,164

Domestic costs - Shared Services 52,952 30,314

Total Domestic Costs 194,565 174,308

International costs - Agency Services 2,321 6,753

Total International costs 2,321 6,753

Total Travel and Subsistence costs 196,886 181,062

5.2 Operating costs

These are costs relating to the delivery of projects for the benefit of the Local Authority sector. The majority are for the

development, implementation and maintenance of IT solutions for the sector for the following projects:

2018 2017

€ €

Financial Management System 1,319,461 2,210,933

Roads Projects 1,552,220 1,162,132

HR, Payroll & Superannuation 2,187,752 1,729,567

LGMA network, systems and hosted services 1,248,829 1,382,942

Library Development Unit 1,894,994 2,354,644

Shared Services 842,772 790,332

Building Control Management System 436,762 306,855

Housing 680,843 338,924

Bureau Services 526,675 594,008

i-Reg 119,603 119,775

ePlanning 379,706 413,125

LGReturns 55,965 173,882

ICT Licensing 1,047,515      0

Organisational restructuring 1,109,116      0

Other projects and programme management 104,746 209,403

13,506,959 11,786,522

5.3 Establishment costs

These relate to the running costs of the LGMA premises at Local Government House, 35-39 Ushers Quay, Dublin 2 and

Phoenix House, 27 Conyngham Road, Dublin 8. 

2018 2017

€ €

Rent and Rates & Service Charges 208,322 181,619

Light and heat 126,864 137,414

Maintenance, repairs and security 430,823 485,970

766,009 805,002
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5.4 Administration costs

These consist of office costs, insurance, staff recruitment, professional fees etc.  They include:

2018 2017

€ €

Personnel costs including recruitment 220,475 260,687

Telephones, postage and stationery 269,325 230,059

Bank Charges and Merchant Fees 33,316 25,076

Audit Fees including internal audit 23,873 23,585

Professional fees including legal fees 95,511 219,568

Insurances 52,858 51,036

Miscellaneous 55,786 69,420

751,144 879,432

5.5 - Professional fees and other costs

Included within Operating costs and overheads are the following:

Cost of statutory audit 14,250 14,500

Prompt payment interest and charges 2,179 1,090

Legal fees greater than €10,000 for the following activities:

Advice on sectoral issues and contracts 34,894 114,367

Employment contracts and HR related matters

Property management* 10,523

*This relates to an issue with the management company for Local Government House.  The LGMA remain confident of its

position and intend to secure legal costs in the matter.

There have been no amounts of settlement or compensation costs paid by LGMA in relation to any legal issues.

Consultancy and professional fees greater than €10,000 for the following activities:

Advice on Local Authority sector issues** 60,355 128,348

ICT Security review 60,350

Public relations 29,520 21,655

Organisational review of LGMA 269,272

** This includes advice on Insurance, Information Technology, Water Infrastructure, Land Aggregation Scheme

Staff events and social activities are managed and paid for by staff themselves with a small residual cost covered from

time to time by the LGMA.  The total net cost of such events in 2018 was €1,460 (2017 €1,220).

6 Disbursements of collections and funded programmes

During 2013, the LGMA became the body responsible for administering the collection of costs and making funding

claims to central government, currently the Department of Housing, Planning, and Local Government

(DHPLG), on behalf of those local authorities that are the lead authorities for shared services. Approved costs

incurred by local authorities for provision of shared services are recouped from the LGMA who in turn receive

funding from the DHPLG.

In addition LGMA is the designated agency to collect NPPR, Household Charges and Protect our Water fees as

described in note 3, with net proceeds being disbursed to Local Authorities.

The main collections and grant funding for disbursement are:

2018 2017

€ €

Library Services* 1,173,391 515,955

NPPR net proceeds disbursed 48,661,301 38,417,713

Protect our Water net proceeds <38,080> <183,127>

Shared services funds 1,535,252 1,505,098

51,331,864 40,255,638

*Library services includes the sum of €200,000 paid to authors, i l lustrators etc whose books are borrowed from public

libraries, under the Public Lending Remuneration Scheme’
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7 Tangible Assets

Schedule of property, plant and equipment

Premises

Fixtures & 

Fittings

Computer 

Equipment

Office Equip & 

Furniture

Training 

Equipment Total

€ € € € € €

Accumulated Cost

as at 01/01/2018 9,186,625 1,809,326 2,649,106 610,431 20,902 14,276,389

Disposals

Additions 150,977 6,992 157,969

Accumulated Cost

as at 31/12/2018 9,186,625 1,809,326 2,800,083 617,423 20,902 14,434,358

Accumulated Depreciation

as at 01/01/2018 2,803,155 1,809,326 2,354,649 590,877 20,902 7,578,908

Disposals

Charge for Year 183,733 213,544 4,899 402,176

Accumulated Depreciation

as at 31/12/2018 2,986,888 1,809,326 2,568,193 595,776 20,902 7,981,084

Net Book Value as at

31/12/2018 6,199,737 0 231,890 21,648 6,453,274

31/12/2017 6,383,470 0 294,457 19,555 6,697,482

8 Cash at bank and on hand 2018 2017

€ €

LGMA operational accounts 938,897 15,616,615

NPPR bank accounts 3,039,958 3,994,933

Household Charge 798 3,064

Protect our Water 931,715 783,346

4,911,368 20,397,958

9 Debtors & Prepayments € €

Debtors 622,063 829,724

Loan receivable for shared services Note 11 2,170,769 1,736,183

Prepayments & accrued income 1,498,343 1,027,993

4,291,175 3,593,900

COST

DEPRECIATION
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10 Creditors and Accruals 2018 2017

€ €

Trade creditors 355,367 945,060

Funding loan due within one year Note 11 241,630 204,922

Taxation and social security 139,373 139,153

Other creditors, accruals*** and prepaid income 7,692,298 8,479,318

8,428,668 9,768,453

*** Included in accruals is a provision for restructuring the LGMA of €1,157,935

This will result in a new operating model that will better support the existing service delivery.

In addition to this, a programme of work is planned by management to address inherent issues and risks

associated the operation of the current ICT estate.

This includes a stabilisation programme and the outsourcing of the majority of operational ICT services.

11 Creditors: amounts falling due after more than one year

Funding loan 2,031,022 1,531,261

2,031,022 1,531,261

12 Analysis of Reserves

Revaluation Special Retained Total

€ € € €

Opening balance at 1st January 2018 2,819,444 3,858,071 16,570,182 23,247,697

Local Authority contributions in period 228,910 228,910

Interest earned 2,512 2,512

Lump sum pensions paid in the year <453,141> <453,141>

Surplus / (Deficit) for the year 312,474 312,474

Depreciation on revalued premises <72,294> 72,294

Balance at 31st December 2018 2,747,150 3,636,352 16,954,950 23,338,452

The Revaluation Reserve was created in respect of Local Government House, 35-39 Ushers Quay, Dublin 8. In 2007 this

new building replaced the premises on the Ushers Quay site that was owned and occupied by the Local Government

Management Services Board. 

The Special Reserve was created to make the payment of retirement lump sum amounts. This reserve is represented by

the Investment Account, shown under Current Assets on the Balance Sheet.

The Retained Reserve represents the accumulated surpluses of the Agency and of the former Local Government Computer

Services Board and Local Government Management Services Board.
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13 Contingent Liabilities

All potential liabilities of the LGMA have been reflected in the accounts.  The Board are not aware of any material

contingent liabilities at the reporting date.

14 Commitments - capital

There were no capital commitments at the year-end.

15 Events after the Reporting date

There were no events after the reporting date that would require adjustment to or disclosure in the Financial Statements.

16 Approval of Financial Statements

The Financial Statements were approved by the Board on 28th March 2019
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GLUAIS  

 
API  COMHÉADAN RÍOMHCHLÁRÚCHÁIN FEIDHMCHLÁIR 

APP  CLÁR FÉINCHUIMSITHEACH NÓ PÍOSA BOGEARRAÍ 

ARC  COISTE INIÚCHÓIREACHTA AGUS RIOSCA 

ASP  PLEAN SEIRBHÍSE BLIANTÚIL 

BCA  AN TÚDARÁS UM RIALÚ TÓGÁLA 

BCMS  CÓRAS BAINISTÍOCHT RIALAITHE TÓGÁLA 

CARO  OIFIG RÉIGIÚNACH GNÍOMHAITHE AR SON NA HAERÁIDE 

CCMA  COMHLACHAS BAINISTEOIRÍ CONTAE AGUS CATHRACH 

POF  PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN 

CCR  AN PRÍOMH-CHLÁR CREIDMHEASA 

CRM  BAINISTIÚ CAIDREAMH CUSTAIMÉIRÍ 

CSSC FOCHOISTE CIBERSHLÁNDÁLA 

DCC COMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH  

DCCAE AN ROINN CUMARSÁIDE, ATHRÚ AERÁIDE AGUS COMHSHAOIL 

DEASP An ROINN GNÓTHAÍ FOSTAÍOCHTA AGUS COIMIRCE SÓISIÁLAÍ 

DFB BRIOGÁID DÓITEÁIN BHAILE ÁTHA CLIATH 

DHPLG AN ROINN TITHÍOCHTA, PLEANÁLA AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL  

DOS  STIÚRTHÓIR SEIRBHÍSE  

DRCD  AN ROINN FORBARTHA TUAITHE AGUS POBAIL 

ESDS  CAIGHDEÁN TIOMÁNA SEIRBHÍSÍ EIGEÁNDÁLA 

EU  AN TAONTAS EORPACH 

FMS  CÓRAS BAINISTÍOCHTA AIRGEADAIS 

FSNOIG GRÚPA FEIDHMITHE MAOIRSEACHTA SÁBHÁILTEACHTA DÓITEÁIN  

GDPR  RIALACHÁIN GHINEARÁLTA UM CHOSAINT SONRAÍ 

GPP  SOLÁTHAR GLAS POIBLÍ 

GPP4 CÓIREÁIL AGUS DIÚSCAIRT FUÍOLLUISCE IN ÁIT NACH BHFUIL NASC LEIS AN 

SÉARACH BRÉAN POIBLÍ 
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HAP  ÍOCAÍOCHTAÍ CÚNAIMH TITHÍOCHTA 

HIS  CEANN NA GCÓRAS FAISNÉISE  

FSS  FEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE 

HPSS ACMHAINNÍ DAONNA, PÁROLLA, AOISLIÚNTAIS AGUS SEIRBHÍSÍ 

COMHROINNTE 

HR  ACMHAINNÍ DAONNA 

ICT  TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE  

IHREC  COIMISIÚN CHEARTA DAONNA AGUS COMHIONANNAS 

IPA  AN FORAS RIARACHÁIN 

IPB  COMHLACHTAÍ POIBLÍ NA hÉIREANN  

IT  TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE 

IR  CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH 

IW  UISCE ÉIREANN 

IWCG  GRÚPA COMHAIRLIÚCHÁIN UISCE ÉIREANN 

LA  ÚDARÁS ÁITIÚIL 

LASOG  GRÚPA OIFIGEACH SÁBHÁILTEACHTA ÚDARÁIS ÁITIÚIL 

LEO  OIFIG ÁITIÚIL FIONTRAÍOCHTA 

LG  RIALTAS ÁITIÚIL 

LGMA  AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL 

LGSPC  IONAD SOLÁTHAIR STRAITÉISEACH RIALTAIS ÁITIÚIL 

M&R  MONATÓIREACHT AGUS TUAIRISCIÚ 

MRL  CEADÚNÚ OIBREACHA BÓITHRE MAPROAD 

NBCMP AN TIONSCADAL BAINISTÍOCHTA RIALÚ TÓGÁLA NÁISIÚNTA 

NDFEM BAINISTÍOCHT DÓITEÁIN AGUS ÉIGEACHÁIN STIÚRTHÓIREACHTA NÁISIÚNTA 

NJLS  COMHSTRAITÉIS NÁISIÚNTA SAOTHARLANN 

NOAC AN COIMISIÚN NÁISIÚNTA MAOIRSEACHTA AGUS INIÚCHÓIREACHTA DON 

ÚDARÁS ÁITIÚIL 

NPPR  ÁIT CHÓNAITHE PRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA 

NSC  AN COISTE UM CHAIGHDEÁIN NÁISIÚNTA 

OGP  AN OIFIG UM SHOLÁTHAR RIALTAIS 

OGCIO  OIFIG PHRÍOMH-OIFIGEACH FAISNÉISE AN RIALTAIS 
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OPS  ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ 

OSI  SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN 

PID  DOICIMÉAD TIONSCNAIMH TIONSCADAIL 

PLR  LUACH SAOTHAIR Ó IASACHTAÍ LEIS AN BPOBAL 

PMDS  CÓRAS FORBARTHA BAINISTÍOCHTA FEIDHMÍOCHTA 

PMO  OIFIG BAINISTÍOCHTA CLÁIR 

PMS  CÓRAS BAINISTÍOCHTA PÁBHÁLA 

PSROG  GRÚPA MAOIRSEACHTA ATHCHÓIRTHE NA HEARNÁLA POIBLÍ 

SEAI  ÚDARÁS FUINNIMH INMHARTHANA NA hÉIREANN 

SICAP  AN CLÁR UM CHUIMSIÚ SÓISIALTA AGUS GNÍOMHAÍOCHTAITHE POBAIL 

SIP  PLEAN FEIDHMITHE EARNÁLA 

SLA  COMHAONTÚ LEIBHÉAL SEIRBHÍSE 

SME  FIONTAR BEAG, MEÁNMHÉIDE 

SMS  CÓRAS BAINISTÍOCHTA SÁBHÁILTEACHTA 

WIOF  CREAT OIBRÍOCHTA TIONSCAIL UISCE 

WRC  AN COIMISIÚN UM CHAIDREAMH SAN ÁIT OIBRE 

WSTO  OIFIG AISTRITHE SEIRBHÍSÍ UISCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


