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ACHT DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A dTABHARFAR
COIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS NÓ, SA
BHÉARLA, THE HOUSES OF THE OIREACHTAS
COMMISSION, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
MAOINIÚ, FEIDHMEANNA AGUS COMHDHÉANAMH
AN CHOIMISIÚIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LEIS AN bPOST AR A dTABHARFAR ARD-RÚNAÍ
OIFIG THITHE AN OIREACHTAIS, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[14 Iúil, 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
2003 a ghairm den Acht seo.

(2) Tagann an tAcht seo i ngníomh ar an lá bunaithe.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

tá le “tuarascáil bhliantúil” an bhrí a thugtar dó le halt 6;

ciallaíonn “cathaoirleach” an duine a shealbhaíonn oifig
chathaoirleach an Choimisiúin faoi alt 7;

tá le “státseirbhíseach” an bhrí a thugtar dó le halt 1(1) d’Acht
Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956, arna leasú le halt 17(2) den Acht
um Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959;

ciallaíonn “Coimisiún” Coimisiún Thithe an Oireachtais arna bhunú
le halt 3;
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ciallaíonn “leaschathaoirleach” an duine a shealbhaíonn oifig
leaschathaoirleach an Choimisiúin faoi alt 7;

tá le “státseirbhíseach bunaithe” an bhrí a thugtar dó le halt 1(1)
d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956;

ciallaíonn “lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 3 le bheith ina lá
bunaithe chun críocha an Achta seo;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais, agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall na
ndualgas;

tá le “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” an bhrí
a thugtar dó le halt 2 den Acht um Fhoireann Thithe an
Oireachtais, 1959;

tá le “comhalta d’fhoireann Thithe an Oireachtais” an bhrí a thugtar
dó le halt 2 den Acht um Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959;

ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

tá le “ionadaí an Aire” an bhrí a thugtar dó le halt 8;

tá le “oifigeach do Thithe an Oireachtais” an bhrí a thugtar dó le
halt 17(2) den Acht um Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959;

ciallaíonn “Coiste Oireachtais” Coiste arna cheapadh ag ceachtar
Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar;

ciallaíonn “caiteachas leanúnach” íocaíochtaí a bhaineann leis na
nithe atá sonraithe i Sceideal 1;

tá le “Ard-Rúnaí” an bhrí a thugtar dó le halt 15.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá
beartaithe,

(b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír, is tagairt í don
fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil
an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe.

(3) Aon tagairt d’achtachán eile, is tagairt í don achtachán sin
arna leasú nó arna mhodhnú tráth ar bith le haon achtachán.

CUID 2

An Coimisiún

3.—(1) (a) Faoi réir mhír (b), is é an lá bunaithe chun críocha an
Achta seo an 1 Eanáir 2004.

(b) Ní thiocfaidh alt 4(8) i ngníomh go dtí go rithfear rún faoi
fho-alt (2).
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(2) (a) Má dhearbhaíonn Dáil Éireann amhlaidh le rún, tiocfaidh
alt 4(8) i ngníomh, a mhéid a bhaineann sé le Dáil
Éireann nó le Coiste arna cheapadh ag Dáil Éireann, cibé
lá a shonrófar sa rún.

(b) Má dhearbhaíonn Seanad Éireann amhlaidh le rún,
tiocfaidh alt 4(8) i ngníomh, a mhéid a bhaineann sé le
Seanad Éireann nó le Coiste arna cheapadh ag Seanad
Éireann, cibé lá a shonrófar sa rún.

(c) Má dhearbhaíonn Dáil Éireann agus Seanad Éireann
amhlaidh le rún, tiocfaidh alt 4(8) i ngníomh, a mhéid a
bhaineann sé le Coiste arna cheapadh ag Dáil Éireann
agus ag Seanad Éireann araon, cibé lá a shonrófar sa rún.

(3) An lá bunaithe, beidh arna bhunú comhlacht ar a dtabharfar
Coimisiún Thithe an Oireachtais nó, i mBéarla, the Houses of the
Oireachtas Commission, a chomhlíonfaidh na feidhmeanna a
thabharfar dó leis an Acht seo nó faoi.

(4) Is comhlacht corpraithe le comharbas suthain an Coimisiún,
agus tá cumhacht agartha aige agus tá sé inagartha ina ainm
corpraithe agus tá cumhacht aige maoin a shealbhú agus a aistriú.

(5) Faoi réir an Achta seo, tá an Coimisiún neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

4.—(1) Is iad feidhmeanna an Choimisiúin socrú a dhéanamh
maidir le Tithe an Oireachtais a reáchtáil agus maidir le hOifig
Thithe an Oireachtais a riaradh agus a bhainistiú.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh an
Coimisiún na feidhmeanna seo a leanas a chomhlíonadh:

(a) maoirseacht a dhéanamh ar chaiteachas leanúnach,

(b) tuarastail agus caiteachais Oifig Thithe an Oireachtais,
lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe agus caiteachais
áirithe i dtaca le Parlaimint na hEorpa, dá dtagraítear i
Sceideal 1, a íoc,

(c) (i) faoi réir fhomhír (ii), feidhmeanna an Aire a
fheidhmiú, lena n-áirítear aon fheidhmeanna maidir
le rialacháin a dhéanamh a mhéid a bhaineann siad
leis na feidhmeanna sin, i leith saoráidí rúnaíochta a
sholáthar mar a fhoráiltear sna hachtacháin seo a
leanas:

(I) alt 10 den Acht um Oifigí Aireachta agus
Páirliminte, 1938 (arna chur isteach le halt 5 den
Acht um an Oireachtas (Forálacha
Ilghnéitheacha) agus Oifigí Aireachta agus
Parlaiminte (Leasú), 1996 agus arna leasú le halt
1 den Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta
agus Parlaiminte) (Leasú), 2001), agus

(II) alt 2 den Acht um an Oireachtas (Liúntais do
Chomhaltaí), 1962 (arna leasú le halt 11 den
Acht um an Oireachtas (Liúntais do
Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus
Parlaiminte (Leasú), 1992 agus le halt 33 den
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Acht um Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus
Breithiúnacha agus um Chomhaltaí den
Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2001),

(ii) i ndáil le saoráidí rúnaíochta dá dtagraítear i bhfomhír
(i), toiliú an Aire a fháil sula ndéanfar comhaontú le
haon duine i ndáil le rátaí pá, coinníollacha
fostaíochta nó cearta aoisliúntais,

(d) feidhmeanna an Aire a fheidhmiú faoi alt 4 den Acht um
an Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha) agus Oifigí
Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1996,

(e) comhairle dlí a chur ar fáil, maidir le nithe a eascróidh ar
an lá bunaithe nó dá éis—

(i) do chomhaltaí de Dháil Éireann agus de Sheanad
Éireann, maidir le nithe a eascróidh as a gcomhaltas
de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann, agus

(ii) do Choistí Oireachtais,

(f) faoi réir fho-ailt (6) agus (7)—

(i) i ndáil le nithe a eascróidh as iad do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna parlaiminteacha mar chomhaltaí de
Dháil Éireann nó mar chomhaltaí de Choiste arna
cheapadh ag Dáil Éireann, agus as sin amháin, agus
i gcás go n-údaraíonn Dáil Éireann dóibh déanamh
amhlaidh thar ceann comhaltaí den sórt sin, agus de
réir théarmaí an údaraithe sin—

(I) imeachtaí dlí a thionscnamh mar ghearánaí nó
mar iarrthóir,

(II) cead a iarraidh idirghabháil a dhéanamh in
imeachtaí dlí láithreacha,

(III) cead a iarraidh a bheith uamtha mar fhógra-
pháirtí in imeachtaí dlí,

(ii) i ndáil le nithe a eascróidh as iad do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna parlaiminteacha mar chomhaltaí de
Sheanad Éireann nó mar chomhaltaí de Choiste arna
cheapadh ag Seanad Éireann, agus as sin amháin,
agus, i gcás go n-údaraíonn Seanad Éireann dóibh
déanamh amhlaidh thar ceann comhaltaí den sórt
sin, agus de réir théarmaí an údaraithe sin—

(I) imeachtaí dlí a thionscnamh mar ghearánaí nó
mar iarrthóir,

(II) cead a iarraidh idirghabháil a dhéanamh in
imeachtaí dlí láithreacha,

(III) cead a iarraidh a bheith uamtha mar fhógra-
pháirtí in imeachtaí dlí,

(iii) i ndáil le nithe a eascróidh as iad do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna parlaiminteacha mar chomhaltaí de
Choiste arna cheapadh ag Dáil Éireann agus ag
Seanad Éireann araon, agus as sin amháin, agus i
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gcás go n-údaraíonn Dáil Éireann agus Seanad
Éireann dóibh déanamh amhlaidh thar ceann
comhaltaí den sórt sin, agus de réir théarmaí an
údaraithe sin—

(I) imeachtaí dlí a thionscnamh mar ghearánaí nó
mar iarrthóir,

(II) cead a iarraidh idirghabháil a dhéanamh in
imeachtaí dlí láithreacha,

(III) cead a iarraidh a bheith uamtha mar fhógra-
pháirtí in imeachtaí dlí,

(iv) i ndáil le haon imeachtaí dlí arna dtionscnamh in
aghaidh comhaltaí de Dháil Éireann, nó comhaltaí
de Choiste arna cheapadh ag Dáil Éireann, maidir le
nithe a eascróidh as iad do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna parlaiminteacha mar chomhaltaí den
sórt sin, agus as sin amháin, agus i gcás go
n-údaraíonn Dáil Éireann dóibh déanamh amhlaidh
thar ceann comhaltaí den sórt sin agus de réir
théarmaí an údaraithe, cosaint na n-imeachtaí sin a
sheoladh thar ceann, nó chun sochair, comhaltaí den
sórt sin,

(v) i ndáil le haon imeachtaí dlí arna dtionscnamh in
aghaidh comhaltaí de Sheanad Éireann, nó
comhaltaí de Choiste arna cheapadh ag Seanad
Éireann, maidir le nithe a eascróidh as iad do
chomhlíonadh a bhfeidhmeanna parlaiminteacha
mar chomhaltaí den sórt sin, agus as sin amháin, agus
i gcás go n-údaraíonn Seanad Éireann dóibh
déanamh amhlaidh thar ceann comhaltaí den sórt sin
agus de réir théarmaí an údaraithe, cosaint na
n-imeachtaí sin a sheoladh thar ceann, nó chun
sochair, comhaltaí den sórt sin,

(vi) i ndáil le haon imeachtaí dlí arna dtionscnamh in
aghaidh comhaltaí de Choiste arna cheapadh ag Dáil
Éireann agus ag Seanad Éireann araon, maidir le
nithe a eascróidh as iad do chomhlíonadh a
bhfeidhmeanna parlaiminteacha mar chomhaltaí den
sórt sin, agus as sin amháin, agus i gcás go
n-údaraíonn Dáil Éireann agus Seanad Éireann
dóibh déanamh amhlaidh thar ceann comhaltaí den
sórt sin agus de réir théarmaí an údaraithe, cosaint
na n-imeachtaí sin a sheoladh thar ceann, nó chun
sochair, comhaltaí den sórt sin,

(g) na feidhmeanna i ndáil le foireann an Choimisiúin, atá
sonraithe in alt 12, a chomhlíonadh,

(h) tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a fhoilsiú, de réir alt 6,

(i) lámhleabhair agus eolas is iomchuí do ghnó Thithe an
Oireachtais a thabhairt ar aird do chomhaltaí Thithe an
Oireachtais,

(j) ráiteas bliantúil meastachán a ullmhú de réir alt 13, agus

(k) cuntais a choinneáil de réir alt 14.
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(3) Déanfar feidhmeanna an Aire, seachas feidhmeanna a
bhaineann le comhaontú a dhéanamh le haon duine i ndáil le rátaí
íocaíochta, coinníollacha fostaíochta nó cearta aoisliúntais, maidir le
saoráidí rúnaíochta a sholáthar faoi na hachtacháin seo a leanas, lena
n-áirítear feidhmeanna i ndáil le rialacháin a dhéanamh, a aistriú
chuig an gCoimisiún ar an agus ón lá bunaithe:

(a) alt 10 den Acht um Oifigí Aireachta agus Páirliminte, 1938
(arna chur isteach le halt 5 den Acht um an Oireachtas
(Forálacha Ilghnéitheacha) agus Oifigí Aireachta agus
Parlaiminte (Leasú), 1996, agus arna leasú le halt 1 den
Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus
Parlaiminte) (Leasú), 2001), agus

(b) alt 2 den Acht um an Oireachtas (Liúntais do
Chomhaltaí), 1962 (arna leasú le halt 11 den Acht um an
Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí
Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1992 agus le halt 33
den Acht um Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus
Breithiúnacha agus um Chomhaltaí den Oireachtas
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2001).

(4) (a) Aistrítear feidhmeanna an Aire faoi alt 4 den Acht um an
Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha) agus Oifigí
Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1996 chuig an
gCoimisiún ar an agus ón lá bunaithe.

(b) Leasaítear alt 4 den Acht um an Oireachtas (Forálacha
Ilghnéitheacha) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte
(Leasú), 1996 trí na focail “I gcás go n-éilítear gur
fulaingíodh díobháil” aon áit a bhfuil siad i bhfo-ailt (1)
agus (2) a scriosadh agus “Faoi réir alt 4(4)(a) den Acht
um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003, i gcás go
n-éilítear gur fulaingíodh díobháil” a chur ina n-ionad.

(5) Tá ag an gCoimisiún na cumhachtaí is gá chun a
fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh nó a ghabhann lena
gcomhlíonadh.

(6) San alt seo, ciallaíonn “imeachtaí dlí” imeachtaí os comhair
cúirte nó binse fiosrúcháin eile lena n-áirítear eadránaí i leith cúis
caingne a fhabhróidh ar an lá bunaithe nó dá éis.

(7) Ní dhéanfaidh lánscor Dháil Éireann, nó olltoghchán do
Sheanad Éireann i ndiaidh an lánscoir, difear d’imeachtaí dlí dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)(f) ná d’ordú a dhéanfar i ndáil leo.

(8) (a) In aon imeachtaí dlí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(f) in
aghaidh comhaltaí de Choiste arna cheapadh ag Dáil
Éireann nó ag Seanad Éireann, nó de Choiste arna
cheapadh ag Dáil Éireann agus Seanad Éireann araon,
is leor—

(i) Cathaoirleach an Choiste sin a ainmniú, i gcás go
bhfuil an Coiste fós ar marthain nuair a thosófar na
himeachtaí, chun cosaint na n-imeachtaí sin a
sheoladh sa chúis sin nó sa ní sin, thar ceann, nó
chun sochair, na gcomhaltaí go léir a mbeidh leas acu
ann amhlaidh,

(ii) an Coimisiún a ainmniú, i gcás gur scoir an Coiste de
bheith ar marthain sular tosaíodh na himeachtaí,



[2003.] [Uimh. 28.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003.

chun cosaint na n-imeachtaí sin a sheoladh sa chúis
sin nó sa ní sin, thar ceann, nó chun sochair, na
gcomhaltaí go léir a mbeidh leas acu ann amhlaidh.

(b) In aon imeachtaí dlí dá dtagraítear i mír (a)(i), i gcás go
scoirfidh an Coiste de bheith ar marthain i ndiaidh do na
himeachtaí tosú, measfar gurb é an Coimisiún
Cathaoirleach an Choiste chun na himeachtaí sa chúis sin
nó sa ní sin a chosaint thar ceann, nó chun sochair, na
gcomhaltaí go léir a mbeidh leas acu ann amhlaidh.

(c) In aon imeachtaí dlí dá dtagraítear i mír (a)(ii), ní gá don
Choimisiún údarú a fháil—

(i) ó Dháil Éireann chun cosaint imeachtaí a sheoladh
in aghaidh comhaltaí de Choiste arna cheapadh ag
Dáil Éireann,

(ii) ó Sheanad Éireann chun cosaint imeachtaí a sheoladh
in aghaidh comhaltaí de Choiste arna cheapadh ag
Seanad Éireann,

(iii) ó Dháil Éireann agus ó Sheanad Éireann chun cosaint
imeachtaí a sheoladh in aghaidh comhaltaí de
Choiste arna cheapadh ag Dáil Éireann agus ag
Seanad Éireann.

5.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar an caiteachas a thabhóidh an
Coimisiún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna i rith na tréimhse 3 bliana
ón lá bunaithe, a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh
fáis agus a íoc amach as sin.

(2) Ní dhéanfar suim is mó ná €295,000,000 a mhuirearú agus a
íoc amach amhlaidh.

(3) Déanfaidh an Coimisiún na fáltais dá chuid a shonraítear i
Sceideal 2 a íoc isteach sa Phríomh-Chiste.

6.—(1) Gach bliain, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil (dá
ngairtear an “tuarascáil bhliantúil” san Acht seo) ar ghníomhaíochtaí
an Choimisiúin sa bhliain roimhe sin a ullmhú agus a fhoilsiú.

(2) Is i leith na tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch
an 31 Nollaig ina dhiaidh sin a fhoilseofar an chéad tuarascáil
bhliantúil agus foilseofar í tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh ina
dhiaidh sin.

(3) Déanfar gach tuarascáil bhliantúil ina dhiaidh sin a fhoilsiú
tráth nach déanaí ná 6 mhí i ndiaidh dheireadh na bliana lena
mbaineann sí.

(4) Déanfaidh an Coimisiún gach tuarascáil bhliantúil a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(5) Déanfaidh an tArd-Rúnaí, má iarrann ceachtar Teach den
Oireachtas, nó Coiste Oireachtais arna údarú le buan-orduithe
ceachtar Teach acu sin déanamh amhlaidh, air nó uirthi déanamh
amhlaidh, faisnéis a chur ar fáil don Teach nó don Choiste, thar
ceann an Choimisiúin, ar faisnéis í a bhaineann le ceann amháin nó
níos mó de na nithe seo a leanas:
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(a) beartais agus gníomhaíochtaí an Choimisiúin;

(b) cuntais arna n-ullmhú ag an gCoimisiún;

(c) aon ní eile a bhaineann le feidhmeanna an Choimisiúin.

7.—(1) Is é nó is í cathaoirleach Dháil Éireann cathaoirleach an
Choimisiúin agus is faoi nó fúithi atá sé a chinntiú go gcomhlíonfaidh
sé a fheidhmeanna go héifeachtúil.

(2) Beidh leaschathaoirleach ar an gCoimisiún (“an
leaschathaoirleach”).

(3) (a) Déanfaidh an cathaoirleach, a luaithe is féidir tar éis an
lae bunaithe, comhalta den Choimisiún, seachas an tArd-
Rúnaí, a cheapadh i scríbhinn mar leaschathaoirleach.

(b) Gníomhóidh an leaschathaoirleach mar chathaoirleach ar
an gCoimisiún más rud é nach mbeidh ar chumas an
chathaoirligh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh.

(c) Féadfaidh an Coimisiún comhalta den Choimisiún, seachas
an tArd-Rúnaí, a cheapadh mar leaschathaoirleach—

(i) i gcás nach bhfuil ar chumas an chathaoirligh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh
agus nach bhfuil comhalta den Choimisiún ceaptha
aige nó aici faoi fho-alt (3)(a),

(ii) i gcás nach bhfuil ar chumas an chathaoirligh ná ar
chumas an duine a ceapadh faoi fho-alt (3)(a)
feidhmeanna an chathaoirligh a chomhlíonadh, nó

(iii) i gcás go bhfuil oifig Chathaoirleach Dháil Éireann
folamh.

8.—(1) Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh ar an
gCoimisiún:

(a) Cathaoirleach Dháil Éireann;

(b) Cathaoirleach Sheanad Éireann;

(c) an tArd-Rúnaí;

(d) comhalta arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire (agus
dá ngairtear “ionadaí an Aire” san Acht seo), agus

(e) 7 ngnáthchomhalta ar a mhéid.

(2) Beidh ionadaí an Aire ina chomhalta nó ina comhalta de
Theach amháin de Thithe an Oireachtais.

(3) (a) Is í Dáil Éireann, nó Coiste den Teach sin arna údarú ag
Dáil Éireann chun déanamh amhlaidh, a cheapfaidh 4
ghnáthchomhalta de chuid an Choimisiúin, agus
comhaltaí den Teach sin a bheidh iontu.
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(b) Is é Seanad Éireann, nó Coiste den Teach sin arna údarú
ag Seanad Éireann chun déanamh amhlaidh, a
cheapfaidh 3 ghnáthchomhalta de chuid an Choimisiúin,
agus comhaltaí den Teach sin a bheidh iontu.

(4) Maidir leis na gnáthchomhaltaí den Choimisiún dá dtagraítear
i bhfo-alt (3) agus maidir le hionadaí an Aire—

(a) faoi réir mhír (b), déanfar na chéad cheapacháin den sórt
sin tar éis dháta rite an Achta seo,

(b) ní bheidh éifeacht le haon cheapachán dá dtagraítear i mír
(a) go dtí an lá bunaithe,

(c) maidir le ceapacháin dá éis sin, déanfar iad a luaithe is
féidir tar éis an chéad chruinnithe den Teach nó den
Choiste lena mbaineann, i ndiaidh olltoghcháin do
chomhaltaí den Teach sin.

(5) Leasaítear alt 3 den Acht um an Oireachtas (Liúntais do
Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta, Parlaiminte, Breithiúnacha agus
Cúirte (Leasú), 1998 (arna leasú le halt 39 den Acht um Oifigí
Aireachta, Parlaiminte agus Breithiúnacha agus um Chomhaltaí den
Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2001)—

(a) i bhfo-alt (1)(a)(ix), trí “nó” a scriosadh, agus

(b) trí na focail agus na fomhíreanna seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (1)(a)(ix):

“nó

(x) ionadaí an Aire ar Choimisiún Thithe an
Oireachtais, nó

(xi) gnáthchomhaltaí Choimisiún Thithe an
Oireachtais.”,

agus

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (3) i
ndiaidh an mhínithe ar “Aoire Páirtí Cúnta i nDáil
Éireann”:

“tá le ‘ionadaí an Aire’ an bhrí chéanna atá leis in alt
8(1)(d) den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
2003 agus ní chiallaíonn sé duine arna cheapadh nó arna
ceapadh chun an Choimisiúin sin faoi alt 9(2) den Acht
sin;”,

agus

(d) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (3), i
ndiaidh an mhínithe ar “Aoire Freasúra i nDáil Éireann”:

“ciallaíonn ‘gnáthchomhaltaí Choimisiún Thithe an
Oireachtais’ daoine arna gceapadh go cuí chun an
Choimisiúin sin faoi alt 8(3) den Acht um Choimisiún
Thithe an Oireachtais, 2003;”.

(6) Faoi réir an ailt seo, maidir le gnáthchomhalta den Choimisiún
(seachas gnáthchomhalta den Choimisiún atá ina leaschathaoirleach
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agus atá ag comhlíonadh fheidhmeanna an chathaoirligh, tráth
lánscor Dháil Éireann, toisc nach bhfuil ar chumas an chathaoirligh
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh) agus ar
comhalta de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann é nó í, beidh sé
nó sí i seilbh oifige, de réir mar is cuí—

(a) go dtí an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar
éis a cheaptha nó a ceaptha mar chomhalta den sórt sin,
nó go dtí go scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta
nó ina comhalta,

(b) go dtí an lá roimh lá vótaíochta an chéad olltoghcháin eile
do Sheanad Éireann a dhéanfar tar éis a cheaptha nó a
ceaptha mar chomhalta den sórt sin, nó go dtí go
scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta.

(7) Scoireann comhalta den Choimisiún dá dtagraítear i bhfo-alt
(6)(b) de bheith i seilbh oifige mar chomhalta den sórt sin má
thagann sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de
Dháil Éireann.

(8) Féadfaidh gnáthchomhalta den Choimisiún éirí as a oifig nó
as a hoifig aon tráth trí litir a bheidh dírithe chuig an gcomhlacht a
cheap é nó í.

(9) Déanfaidh an comhlacht a fhaigheann litir faoi fho-alt (8), a
chur faoi deara cóip di a chur chuig an Ard-Rúnaí, a luaithe is féidir
tar éis í a fháil.

(10) Aon duine is gnáthchomhalta den Choimisiún nó is ionadaí
an Aire, scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Choimisiún má scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta nó
ina comhalta de Theach den Oireachtas.

(11) Faoi réir fho-alt (12), féadfaidh an Coiste arna bhunú faoi
bhuan-orduithe Dháil Éireann chun cibé feidhmeanna i ndáil le nós
imeachta agus pribhléidí Dháil Éireann a thabharfaidh an Teach sin
dó a chomhlíonadh gnáthchomhalta den Choimisiún ar comhalta den
Teach sin é nó í a chur as oifig, agus féadfaidh an Coiste arna bhunú
faoi bhuan-orduithe Sheanad Éireann chun cibé feidhmeanna i ndáil
le nós imeachta agus pribhléidí Sheanad Éireann a thabharfaidh an
Teach sin dó a chomhlíonadh gnáthchomhalta den Choimisiún ar
comhalta den Teach sin é nó í a chur as oifig, más rud é gurb é
tuairim an Choiste—

(a) go bhfuil an comhalta éirithe éagumasach, de dheasca
easláinte, ar dhualgais comhalta den sórt sin a
chomhlíonadh go héifeachtach,

(b) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh
sonraithe, nó

(c) gur dealraitheach don Choiste gur gá é nó í a chur as oifig
chun go gcomhlíonfar feidhmeanna an Choimisiúin go
héifeachtach.

(12) Ní ceadmhach aon chomhalta den Choimisiún a chur as oifig
faoi fho-alt (11) mura ritheann Dáil Éireann nó Seanad Éireann, de
réir mar is cuí, rún lena bhforálfar don chur as oifig, agus ina
ndéarfar cad iad na forais ar a mbeidh an cur as oifig á dhéanamh.
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(13) Féadfaidh ionadaí an Aire éirí as oifig mar chomhalta den
Choimisiún, tráth ar bith, trí litir arna díriú chuig an Aire.

(14) Féadfaidh an tAire ionadaí an Aire a chur as comhaltas an
Choimisiúin tráth ar bith.

(15) I gcás go scoireann gnáthchomhalta den Choimisiún de
bheith ina chomhalta nó ina comhalta faoi fho-alt (7), (8) nó (10),
nó go gcuirtear é nó í as oifig faoi fho-alt (11), féadfaidh an Teach
den Oireachtas ar chomhalta de é nó í díreach roimh an scor sin,
nó Coiste den Teach sin arna údarú aige chun déanamh amhlaidh,
comhalta eile den Teach sin a cheapadh chun bheith ina
ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den Choimisiún ina áit nó
ina háit.

(16) I gcás go scoireann ionadaí an Aire de bheith ina chomhalta
nó ina comhalta den Choimisiún faoi fho-alt (10) nó (13) nó go
gcuirtear é nó í as oifig mar chomhalta den sórt sin faoi fho-alt (14),
féadfaidh an tAire comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas a
cheapadh mar ionadaí an Aire ar an gCoimisiún in ionad ionadaí eile
an Aire.

(17) Scoirfidh aon chomhalta den Choimisiún, seachas ionadaí an
Aire, de bheith i seilbh oifige mar chomhalta den sórt sin más rud é
go gceapfar é nó í chun bheith ina Aire nó ina hAire den Rialtas,
ina Aire nó ina hAire Stáit, nó ina Ard-Aighne nó ina hArd-Aighne.

(18) Faoi réir alt 10(3), féadfaidh an Coimisiún gníomhú
d’ainneoin folúntais amháin nó níos mó ina chomhaltas.

9.—(1) Más rud é go lánscoirfear Dáil Éireann, leanfaidh
cathaoirleach an Choimisiúin, nó, mura bhfuil ar chumas an
chathaoirligh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh,
leaschathaoirleach an Choimisiúin de bheith i seilbh oifige go dtí go
dtoghfar Cathaoirleach Dháil Éireann i ndiaidh an lánscoir sin.

(2) Déanfaidh an tAire Aire den Rialtas nó Aire Stáit a cheapadh
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún, más rud
é, maidir le hionadaí an Aire—

(a) go scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de Dháil Éireann i ndiaidh lánscor an Tí sin, nó

(b) go scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de Sheanad Éireann, i ndiaidh olltoghcháin don
Teach sin tar éis an lánscoir dá dtagraítear i mír (a), nó i
ndiaidh a thofa nó a tofa chun Dáil Éireann in
olltoghchán nó i gcorrthoghchán.

(3) Beidh comhalta den Choimisiún a cheapfar faoi fho-alt (2) i
seilbh oifige go dtí an chéad uair eile a thiocfaidh Dáil Éireann le
chéile, i ndiaidh an lánscoir, an toghcháin nó an chorrthoghcháin dá
dtagraítear i bhfo-alt (2).

10.—(1) Tionólfaidh an Coimisiún cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Socróidh an cathaoirleach dáta, am agus áit chéad chruinniú
an Choimisiúin.
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(3) 4 is córam do chruinniú den Choimisiún.

(4) Beidh cathaoirleach an Choimisiúin i gceannas ag aon
chruinnithe den Choimisiún.

(5) Mura mbeidh an cathaoirleach i láthair ag cruinniú den
Choimisiún, beidh an leaschathaoirleach i gceannas ag an gcruinniú.

11.—(1) Le héifeacht ón lá bunaithe, aistrítear an méid seo a
leanas chuig an gCoimisiún—

(a) na cearta agus an mhaoin go léir (agus cearta a bhaineann
leis an maoin sin) atá i seilbh Oifig Thithe an Oireachtais
nó ar teachtadh aici, díreach roimh an lá sin, nuair a
bheidh na feidhmeanna dá cuid agus dá dtagraítear in alt
4 á gcomhlíonadh aici,

(b) na dliteanais go léir a bheidh tabhaithe roimh an lá sin ag
Oifig Thithe an Oireachtais nuair a bheidh a
feidhmeanna á comhlíonadh aici,

agus, dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(i) dílseofar an mhaoin sin, an lá sin, don Choimisiún go feadh
an eastáit, an téarma nó an leasa go léir ar a raibh an
céanna, díreach roimh an lá sin, dílsithe d’Oifig Thithe
an Oireachtais, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na
gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin agus
is inchomhlíonta,

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar
teachtadh ag an gCoimisiún, agus

(iii) amhail ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid an
Choimisiúin na dliteanais sin.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an
gCoimisiún, féadfaidh an Coimisiún, an lá bunaithe nó dá éis, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm, nó féadfar
agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm i
gcoinne an Choimisiúin, ina ainm féin agus ní gá don Choimisiún
fógra faoin aistriú a thabhairt don duine a ndéantar a cheart nó a
ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas a aistriú leis an alt seo.

12.—(1) Aon duine a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann Thithe an Oireachtais, nó de
chomhfhoireann Thithe an Oireachtais, déanfar é nó í a aistriú chuig
an gCoimisiún agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann an Choimisiúin ar an lá sin, ar théarmaí
agus ar choinníollacha nach lú fabhar dó nó di ná na téarmaí agus
na coinníollacha ab infheidhme maidir leis an duine sin díreach
roimh an aistriú.

(2) Gach duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus ba
státseirbhíseach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé nó sí de bheith
ina státseirbhíseach tar éis an lae sin.

(3) Déanfaidh an Coimisiún—
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(a) daoine a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí de
chomhfhoireann Thithe an Oireachtais, agus is fostóir na
ndaoine sin an Coimisiún,

(b) riachtanais foirne a chinneadh, faoi réir mhír (c),

(c) toiliú an Aire a fháil chun foireann a cheapadh ag grád
Príomhoifigigh (Ard-Phríomhoifigigh) nó níos airde nó
ag grád atá comhionann leis sin,

(d) daoine a cheapadh chun slite beatha sceidealta de réir bhrí
alt 2(1) d’Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956,
agus is fostóir na ndaoine sin an Coimisiún,

(e) moladh go ndífhostóidh an Rialtas státseirbhíseach
bunaithe arna fhostú nó arna fostú in Oifig Thithe an
Oireachtais, i gcás gur cuí leis déanamh amhlaidh,

(f) státseirbhíseach arna fhostú nó arna fostú in Oifig Thithe
an Oireachtais nach státseirbhíseach bunaithe nó atá i
bpost promhaidh, de réir bhrí alt 7 d’Acht Rialuithe na
Stát-Sheirbhíse, 1956, arna leasú le halt 7 d’Acht
Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú), 1958, a dhífhostú.

(4) (a) Forléireofar tagairtí in aon achtachán do chomhaltaí
d’fhoireann Thithe an Oireachtais mar thagairtí—

(i) do chomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin a bhí,
díreach roimh an lá bunaithe, ina gcomhaltaí
d’fhoireann Thithe an Oireachtais, agus

(ii) do dhaoine a ceapadh tar éis an lae sin chun bheith
ina gcomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin agus atá
i seilbh post a fhreagraíonn do phoist roimh an lá
bunaithe ar fhoireann Thithe an Oireachtais.

(b) Forléireofar tagairtí in aon achtachán do chomhaltaí de
chomhfhoireann Thithe an Oireachtais mar thagairtí—

(i) do chomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin a bhí,
díreach roimh an lá bunaithe, ina gcomhaltaí de
chomhfhoireann Thithe an Oireachtais, agus

(ii) do dhaoine a ceapadh tar éis an lae sin chun bheith
ina gcomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin agus atá
i seilbh post a fhreagraíonn do phoist roimh an lá
bunaithe ar chomhfhoireann Thithe an Oireachtais.

13.—(1) Déanfaidh an Coimisiún ráiteas faoi mheastacháin ar an
méid airgid a mbeidh gá aige leis i leith caiteachais leanúnaigh a
ullmhú agus a fhoilsiú—

(a) i gcás an chéad ráitis, don tréimhse dar tosach an lá
bunaithe agus dar críoch an 31 Nollaig dá éis sin, agus

(b) i gcás gach ráitis dá éis sin, don tréimhse 12 mhí dar
tosach 1 Eanáir gach bliain.

(2) Áireofar sa dara ráiteas faoi mheastacháin agus sna ráitis faoi
mheastacháin dá éis sin miondealú ar airgead arna íoc ag an
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gCoimisiún i leith caiteachais leanúnaigh don tréimhse lena
mbaineann an ráiteas faoi mheastacháin díreach roimhe sin.

(3) Maidir le ráiteas faoi mheastacháin an Choimisiúin, gach
bliain—

(a) déanfaidh comhalta den Choimisiún is comhalta de Dháil
Éireann, nó aon chomhalta eile de Dháil Éireann arna
ainmniú nó arna hainmniú ag an gCoimisiún chun na
críche sin, é a thíolacadh do Dháil Éireann, ar thairiscint
go dtabharfaidh Dáil Éireann dá haire an ráiteas, agus

(b) nuair a bheidh an ráiteas tugtha dá haire ag Dáil Éireann
de réir mhír (a), tabharfaidh an tArd-Rúnaí don Aire é,
tráth nach déanaí ná 30 lá sula ndéanfaidh an tAire na
Meastacháin ar Fháltais agus na Meastacháin ar
Chaiteachas sa bhliain sin a thíolacadh do Dháil Éireann.

(4) Más rud é go mainníonn an Coimisiún, in aon bhliain, ráiteas
faoi mheastacháin a ullmhú agus a fhoilsiú de réir an ailt seo,
déanfaidh an tAire cibé foráil is cuí leis nó léi chun críocha
thíolacadh na Meastachán ar Fháltais agus na Meastachán ar
Chaiteachas sa bhliain sin ag an Aire do Dháil Éireann.

(5) (a) Más rud é, in aon bhliain, go suíonn cathaoirleach an
Choimisiúin chun sástacht an Aire i ndoiciméad arna
sholáthar aige nó aici, gur mó an caiteachas arna thabhú
ag an gCoimisiún agus a bheidh le muirearú ar an
bPríomh-Chiste agus le híoc as faoi alt 5(1) ná an tsuim
dá dtagraítear in alt 5(2) sular féidir leis an Oireachtas
foráil bhreise a dhéanamh i ndáil le maoiniú an
Choimisiúin, déanfar caiteachas breise an Choimisiúin
nach mó ná leath an chaiteachais leanúnaigh, don
tréimhse lena mbaineann an ráiteas faoi mheastacháin is
deireanaí a ullmhaíodh agus a foilsíodh faoin alt seo, a
mhuirearú ar an bPríomh-Chiste agus a íoc as.

(b) Ní chuirfear fo-alt (5)(a) i bhfeidhm ach amháin maidir le
bliain amháin agus, tar éis é a chur i bhfeidhm, ní bheidh
éifeacht leis maidir le haon bhliain eile.

14.—(1) Coimeádfaidh an Coimisiún i cibé foirm, agus i leith cibé
tréimhsí cuntasaíochta a cheadóidh an tAire, gach cuntas is cuí agus
is gnáth ar an airgead go léir a gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé agus
coimeádfaidh sé aon chuntais speisialta a ordóidh an tAire ó am
go ham.

(2) Maidir le cuntais a choimeádfar faoin alt seo, déanfaidh an
tArd-Rúnaí—

(a) iad a chur, gach bliain, faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh, tráth nach déanaí ná
3 mhí tar éis na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann
siad, agus

(b) díreach tar éis an iniúchta dá dtagraítear i mír (a), cóip
díobh, agus tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste orthu, a thíolacadh don Aire.
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(3) Déanfaidh an tAire cóipeanna de na cuntais iniúchta agus den
tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(4) Aon uair a cheanglóidh Coiste de Dháil Éireann arna bhunú
faoi bhuan-orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na
cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste agus chun tuarascáil orthu a thabhairt do Dháil Éireann,
ar an Ard-Rúnaí déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé nó sí fianaise
don Choiste sin—

(a) ar rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a bheidh
taifeadta, nó a cheanglaítear a thaifeadadh, in aon
leabhar nó taifead eile cuntais de chuid an Choimisiúin
atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste,

(b) ar bharainneacht agus éifeachtúlacht an Choimisiúin ó
thaobh a chuid acmhainní a úsáid,

(c) ar na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an Coimisiún chun éifeachtacht a oibríochtaí a
mheas, agus

(d) ar aon ní a fhearann ar an gCoimisiún agus dá dtagraítear
i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste (Leasú), 1993, nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhainfidh sí le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(5) Le linn feidhmeanna a chomhlíonadh faoi fho-alt 4, ní
cheisteoidh an tArd-Rúnaí tuillteanas aon bheartais de chuid an
Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó tuillteanas cuspóirí beartais
den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim ar an tuillteanas sin.

15.—(1) An duine a bheidh de thuras na huaire i seilbh oifig
Chléireach na Dála, is éard a bheidh ann nó inti, an lá bunaithe agus
dá éis, Ard-Rúnaí Oifig Thithe an Oireachtais (dá ngairtear “an
tArd-Rúnaí” san Acht seo) agus féadfar é sin a ghairm de nó di
freisin.

(2) Is é nó is í an tArd-Rúnaí príomhfheidhmeannach an
Choimisiúin.

16.—(1) Faoi réir an Coimisiún do chinneadh nithe a bhaineann
le beartas, agus taobh amuigh de chás ina n-ordóidh an Coimisiún a
mhalairt nó ina bhforáiltear dá mhalairt le haon Acht eile nó faoi,
beidh an t-údarás ag Ard-Rúnaí Oifig Thithe an Oireachtais, agus
beidh an fhreagracht agus an chuntasacht air nó uirthi, i leith na
dualgais seo a leanas a chomhall maidir le hOifig Thithe an
Oireachtais:

(a) Oifig Thithe an Oireachtais a bhainistiú, na beartais den
Choimisiún is cuí maidir le hOifig Thithe an Oireachtais
a chur i gcrích agus faireachán a dhéanamh orthu, agus
aschuir a sheachadadh de réir mar a chinnfidh an
Coimisiún,
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(b) sracléiriú a ullmhú, d’fhonn éifeacht a thabhairt d’fho-alt
(6), ar an tslí ina mbeidh gnéithe sonracha de na
freagrachtaí a thuairiscítear i míreanna (c) go (g) le
sannadh chun a chinntiú go mbeidh na feidhmeanna a
bheidh le comhlíonadh thar ceann an Choimisiúin á
gcomhlíonadh ag comhalta d’fhoireann an Choimisiúin
ag grád cuí nó ag céim chuí,

(c) comhairle a sholáthar don Choimisiún maidir le haon ní
faoi réim fhreagrachtaí Oifig Thithe an Oireachtais, nó
a fhearann orthu nó a bhaineann leo, agus as a
n-eascraíonn caiteachas ábhartha is inmhuirearaithe i
leith a chuntas,

(d) a chinntiú go gcuirfear socruithe cuí ar bun a éascóidh
freagra éifeachtach ar nithe a bhaineann le hOifig Thithe
an Oireachtais agus le brainsí eile den tseirbhís phoiblí
araon,

(e) a chinntiú go n-úsáidtear acmhainní Oifig Thithe an
Oireachtais ar mhodh a bheidh de réir Acht an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, d’fhonn a
chumasú don Ard-Rúnaí aghaidh a thabhairt go cuí ar na
nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) d’alt 19(1) den
Acht sin,

(f) modhanna a scrúdú agus a fhorbairt a chuirfidh feabhas ar
sholáthar seirbhísí ar shlí chost-éifeachtach ag Oifig
Thithe an Oireachtais,

(g) faoi réir Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956 agus Acht
Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956, na nithe go léir a
bhaineann le ceapacháin, le feidhmíocht, le haraíonacht
agus le dífhostú na foirne ag gráid is ísle ná
Príomhoifigeach (Ard-Phríomhoifigeach), nó ag gráid atá
comhionann leis sin in Oifig Thithe an Oireachtais, a
bhainistiú,

(h) an fhreagracht i gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna a bhfuil
an tArd-Rúnaí freagrach iontu a shannadh do chomhaltaí
d’fhoireann an Choimisiúin ag grád cuí nó ag céim chuí,
lena n-áirítear na coinníollacha a bhaineann le sannadh
den sórt sin, d’fhonn a chinntiú go mbeidh
comhchuibheas ann ó thaobh beartais de, ar fud Oifig
Thithe an Oireachtais, agus d’fhonn a chinntiú go sannfar
an fhreagracht i gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna sin a
thuilleadh, más cuí, do chomhaltaí eile d’fhoireann an
Choimisiúin ag grád cuí nó ag céim chuí,

(i) tuarascálacha faoin dul chun cinn maidir le cur i gcrích an
phlean straitéisigh, arna mhíniú i bhfo-alt (4)(b), a
sholáthar don Choimisiún gach bliain.

(2) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1) mar ní a dhéanfaidh an
tArd-Rúnaí a chosc nó a theorannú ó aon fheidhm eile de chuid an
Choimisiúin a chomhall thar ceann an Choimisiúin.

(3) Beidh an tArd-Rúnaí cuntasach don Choimisiún i gcomhall na
ndualgas nó na bhfeidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(4) (a) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, agus dá éis
sin laistigh de 6 mhí roimh gach dáta ar cothrom trí bliana
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an lae bunaithe é, nó cibé tráthanna eile a ordóidh an
Coimisiún, déanfaidh an tArd-Rúnaí plean straitéiseach
don tréimhse 3 bliana dá éis sin a ullmhú agus a leagan
faoi bhráid an Choimisiúin, lena cheadú ag an gCoimisiún
fara leasú nó gan leasú.

(b) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “plean straitéiseach”
plean—

(i) ina mbeidh cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus
straitéisí gaolmhara an Choimisiúin, lena n-áirítear
úsáid acmhainní an Choimisiúin agus ordacháin
iomchuí arna n-eisiúint ag an Rialtas do Ranna agus
d’Oifigí Rialtais á gcur i gcuntas go cuí aige,

(ii) a ullmhófar i bhfoirm agus ar mhodh a bheidh de réir
aon ordachán arna n-eisiúint ag an gCoimisiún ó am
go ham, agus

(iii) ina dtabharfar aird ar an ngá atá ann úsáid éifeachtúil
a bhaint as acmhainní an Choimisiúin.

(c) A luaithe is indéanta tar éis an plean straitéiseach a
cheadú, cuirfidh an Coimisiún faoi deara go leagfar cóip
de faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(d) Ní bheidh feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997
maidir le taifead ina mbeidh an méid seo a leanas i rith
na tréimhse 5 bliana tar éis a chumtha:

(i) plean straitéiseach nach bhfuil ceadaithe faoi mhír (a),

(ii) réamhdhréacht nó dréacht eile d’iomlán an ábhair atá
i bplean straitéiseach nó de chuid de,

(iii) an leagan neamhleasaithe de phlean straitéiseach atá
ceadaithe faoi mhír (a) fara leasú, nó

(iv) ordachán faoi fho-alt (5) i dtaca le hoibleagáidí an
Ard-Rúnaí faoi fho-alt (4)(a) agus (b).

(5) Faoi réir aon Achta eile, ach d’ainneoin aon ní san Acht seo,
féadfaidh an Coimisiún ordacháin a thabhairt don Ard-Rúnaí, i
scríbhinn, i dtaca le hoibleagáidí an Ard-Rúnaí faoi fho-ailt (1) go
(4) seachas faoi fho-alt (1)(g).

(6) (a) Le linn an fhreagracht i gcomhlíonadh fheidhmeanna an
Ard-Rúnaí faoin alt seo a shannadh do chomhaltaí
d’fhoireann an Choimisiúin ag grád cuí nó ag céim chuí,
i gcás go meastar gur cuí é maidir leis an sannadh,
áireofar ann ceanglas go ndéanfaidh an comhalta
d’fhoireann an Choimisiún dá ndéantar an sannadh—

(i) comhairle maidir le beartas a sholáthar i ndáil le
hábhar an tsannta agus nithe gaolmhara,

(ii) na haschuir a bheidh sonraithe sa sannadh a bhaint
amach,

(iii) freagracht a ghabháil air nó uirthi féin i leith na
scéimeanna reachtúla nó na gclár a bheidh sonraithe
sa sannadh,

21

Cd.2 A.16



Cd.2 A.16

Feidhm an Achta
um Shaoráil
Faisnéise, 1997.

Aoisliúntas.

Feidhm Acht
Choimisinéirí na
Stát-Sheirbhíse,
1956.

22

[Uimh. 28.] [2003.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003.

(iv) freagracht a ghabháil air nó uirthi féin i seirbhísí
scothchaighdeáin a sheachadadh i leith réimse an
tsannta,

(v) a chinntiú maidir leis an gcaiteachas a dhéanfar i leith
réimse an tsannta go mbeidh sé de réir na críche dá
raibh an caiteachas le muirearú ar chuntais an
Choimisiúin, agus go bhfuarthas luach ar airgead,
agus

(vi) feidhmeanna a chomhlíonadh, thar ceann an Ard-
Rúnaí, maidir le ceapacháin, feidhmíocht agus
araíonacht pearsanra i réimse an tsannta, seachas
dífhostú, ar feidhmeanna iad a bheidh ina
bhfreagracht ar an Ard-Rúnaí faoi fho-alt (1)(g).

(b) Beidh comhalta d’fhoireann an Choimisiúin dá sannfar
freagracht i gcomhlíonadh feidhmeanna cuntasach as
comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin don Ard-Rúnaí agus
do cibé comhaltaí eile d’fhoireann an Choimisiúin (más
ann) a shonrófar faoin sannadh.

(7) Maidir leis an Ard-Rúnaí, nó le haon chomhalta eile
d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh ainmnithe ag an Ard-Rúnaí
chun críocha an ailt seo, agus dár sannadh an fhreagracht iomchuí i
gcomhlíonadh feidhmeanna, agus, nuair a iarrfaidh Coiste den
Oireachtas air nó uirthi i scríbhinn déanamh amhlaidh, ar Coiste é a
bheidh údaraithe chuige sin chun an iarraidh a dhéanamh i dtaca leis
an ábhar a bheidh os comhair an Choiste sin, láithreoidh sé nó sí os
comhair an Choiste i ndáil le haon phlean straitéiseach a leagadh
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas faoi fho-alt (4)(c).

17.—(1) Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht
um Shaoráil Faisnéise, 1997 i mír 1(2) trí “Coimisiún Thithe an
Oireachtais” a chur isteach i ndiaidh “Oifig Chláraitheoir na gCara-
Chumann,”.

18.—Chun críocha na nAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus
an Achta Aoisliúntas agus Pinsean, 1976, glacfar leis go n-íocfar na
daoine seo a leanas as airgead vótáilte:

(a) gach oifigeach do Thithe an Oireachtais, agus

(b) gach comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais.

19.—Leasaítear Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956—

(a) in alt 3(1), arna leasú le halt 13 den Acht um Fhoireann
Thithe an Oireachtais, 1959, tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad mhír (a):

“(a) maidir le post comhalta de chomhfhoireann
Thithe an Oireachtais — Coimisiún Thithe an
Oireachtais,”,

(b) in alt 27(1), arna leasú le halt 11 den Acht um Fhoireann
Thithe an Oireachtais, 1959, trí “Coimisiún Thithe an
Oireachtais” a chur in ionad “Cathaoirleach Dháil
Éireann”.
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20.—(1) Leasaítear alt 2(1)(aa) d’Acht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse, 1956, arna chur isteach le halt 18(1) den Acht um
Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (aa)
agus (ab):

“(aa) maidir le státseirbhíseach arb é nó arb í Ard-
Rúnaí Oifig Thithe an Oireachtais nó Leas-
Chléireach Dháil Éireann, i leith nithe a
bhaineann go díreach le gnó Dháil Éireann,
Cathaoirleach Dháil Éireann, ar gach dóigh
eile, Coimisiún Thithe an Oireachtais,

(ab) maidir le státseirbhíseach arb é nó arb í
Cléireach nó Leas-Chléireach Sheanad
Éireann, i leith nithe a bhaineann go díreach le
gnó Sheanad Éireann, Cathaoirleach Sheanad
Éireann, ar gach dóigh eile, Coimisiún Thithe
an Oireachtais,”,

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(ab) (arna chur isteach le mír (a)):

“(ac) maidir le státseirbhíseach arb é nó í an
Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, nó Captaen
an Gharda, Tithe an Oireachtais—

(i) i leith nithe a bhaineann go díreach le gnó
Dháil Éireann, Cathaoirleach Dháil
Éireann,

(ii) i leith nithe a bhaineann go díreach le gnó
Sheanad Éireann, Cathaoirleach Sheanad
Éireann,

(iii) ar gach dóigh eile, Coimisiún Thithe an
Oireachtais,

(ad) maidir le comhalta de chomhfhoireann Thithe
an Oireachtais, Coimisiún Thithe an
Oireachtais,”.

(2) Leasaítear an tAcht um Fhoireann Thithe an Oireachtais,
1959, mar atá feidhm aige maidir le hAcht Rialuithe na Stát-
Sheirbhíse, 1956—

(a) in alt 20—

(i) i mír (a), trí “tar éis dó dul i gcomhairle le Coimisiún
Thithe an Oireachtais” a chur isteach i ndiaidh
“Chathaoirleach Dháil Éireann,”,

(ii) i mír (b), trí “tar éis dó dul i gcomhairle le Coimisiún
Thithe an Oireachtais” a chur isteach i ndiaidh
“Chathaoirleach Sheanad Éireann,”,

(iii) i mír (c), trí “Cathaoirleach Dháil Éireann,
Cathaoirleach Sheanad Éireann agus Coimisiún
Thithe an Oireachtais” a chur in ionad
“Cathaoirleach Dháil Éireann agus Cathaoirleach
Sheanad Éireann,”,
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(iv) i mír (d), trí “agus Coimisiún Thithe an Oireachtais,”
a chur isteach i ndiaidh “Cathaoirleach Sheanad
Éireann,”,

(b) in alt 21—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “an t-údarás iomchuí”: “ciallaíonn
‘an t-údarás iomchuí’ Coimisiún Thithe an
Oireachtais;”, agus

(II) tríd an míniú ar “an Cathaoirleach” a scriosadh,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Féadfaidh Cathaoirleach Dháil Éireann
státseirbhíseach lena mbaineann an t-alt
seo a fhionraí ó dhualgas, má bhíonn sé,
le linn dó a bheith i mbun dualgas a
bhainfidh go díreach le gnó Dháil Éireann,
ciontach i mí-iompar mór a thuilleann
beart araíonachta,

(b) Féadfaidh Cathaoirleach Sheanad Éireann
státseirbhíseach lena mbaineann an t-alt
seo a fhionraí ó dhualgas, má bhíonn sé,
le linn dó a bheith i mbun dualgas a
bhainfidh go díreach le gnó Sheanad
Éireann, ciontach i mí-iompar mór a
thuilleann beart araíonachta.”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Féadfaidh Cathaoirleach Dháil Éireann
deireadh a chur le fionraí státseirbhísigh
lena mbaineann an t-alt seo agus a
fionraíodh faoi mhír (a) d’fho-alt (2) den
alt seo.

(b) Féadfaidh Cathaoirleach Sheanad Éireann
deireadh a chur le fionraí státseirbhísigh
lena mbaineann an t-alt seo agus a
fionraíodh faoi mhír (b) d’fho-alt (2) den
alt seo.”,

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Más rud é go gcuireann Cathaoirleach Dháil
Éireann nó Cathaoirleach Sheanad Éireann deireadh
le fionraí státseirbhísigh faoi fho-alt (3) den alt seo
agus go ligeann sé ar ais ar dualgas é—

(a) ordóidh an t-údarás iomchuí, más deimhin
leis gur ceart é ó thaobh cothromais,
gnáth-luach saothair a íoc, go hiomlán nó
go páirteach, de réir mar a ordóidh an
t-údarás iomchuí, leis an státseirbhíseach
sin in aghaidh na tréimhse a bhí sé ar
fionraí,
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(b) Sula gcinnfidh an t-údarás iomchuí gan
ordú a thabhairt faoi mhír (a) den fho-alt
seo nó sula gcinnfidh sé ordú a thabhairt
faoin mír sin gan ach cuid den ghnáth-
luach saothair a íoc, tabharfaidh an
Coimisiún caoi don státseirbhíseach aon
uiríolla is mian leis a chur faoi bhráid an
údaráis iomchuí i ndáil leis an ní agus
breithneoidh an Coimisiún aon uiríoll den
sórt sin a chuirfear faoina bhráid.”.

21.—(1) Leasaítear an tAcht um Fhoireann Thithe an
Oireachtais, 1959—

(a) in alt 5—

(i) i bhfo-alt (2)(a), trí “ar mholadh ón gCathaoirleach
tar éis dó dul i gcomhairle le Coimisiún Thithe an
Oireachtais” a chur in ionad “ar chomholadh ón
gCathaoirleach agus ón Aire”,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “Más deimhin leis an
gCathaoirleach, tar éis dó dul i gcomhairle le
Coimisiún Thithe an Oireachtais, nach bhfuil aon
chomhalta d’fhoireann Thithe an Oireachtais
oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh sé” a
chur in ionad “Más deimhin leis an gCathaoirleach
agus leis an Aire nach bhfuil aon chomhalta
d’fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena
cheapadh chun oifige, féadfaidh siad”,

(iii) i bhfo-alt (3)(a), trí “Más rud é nach ndéanann an
Cathaoirleach, tar éis dó dul i gcomhairle le
Coimisiún Thithe an Oireachtais, duine a mholadh”
a chur in ionad “Más rud é nach gcomhaontóidh an
Cathaoirleach agus an tAire faoi dhuine a mholadh”,

(b) in alt 6—

(i) i bhfo-alt (2)(a), trí “ar mholadh ón gCathaoirleach
tar éis dó dul i gcomhairle le Coimisiún Thithe an
Oireachtais,” a chur in ionad “ar chomholadh ón
gCathaoirleach agus ón Aire,”,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “Más deimhin leis an
gCathaoirleach, tar éis dó dul i gcomhairle le
Coimisiún Thithe an Oireachtais, nach bhfuil aon
chomhalta d’fhoireann Thithe an Oireachtais
oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh sé” a
chur in ionad “Más deimhin leis an gCathaoirleach
agus leis an Aire nach bhfuil aon chomhalta
d’fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena
cheapadh chun oifige, féadfaidh siad”,

(iii) i bhfo-alt (3)(a), trí “Más rud é nach ndéanann an
Cathaoirleach, tar éis dó dul i gcomhairle le
Coimisiún Thithe an Oireachtais, duine a mholadh”
a chur in ionad “Más rud é nach gcomhaontóidh an
Cathaoirleach agus an tAire faoi dhuine a mholadh”,
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(c) in alt 7, trí “, tar éis don dá Chathaoirleach araon dul i
gcomhairle le Coimisiún Thithe an Oireachtais” a chur
isteach i ndiaidh “le Cathaoirleach Dháil Éireann agus le
Cathaoirleach Sheanad Éireann”,

(d) in alt 8(1)—

(i) trí “Coimisiún Thithe an Oireachtais,” a chur in ionad
“Cathaoirleach Dháil Éireann, tar éis dó dul i
gcomhairle le Cathaoirleach Sheanad Éireann,”,
agus

(ii) trí “de réir mar a chinnfidh sé,” a chur in ionad “a
chinnfidh sé le ceadú an Aire,”.



[2003.] [Uimh. 28.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003.

SCEIDEAL 1

Caiteachas Leanúnach

1. Riaradh:

(a) tuarastail, pá agus liúntais i leith comhaltaí d’fhoireann
Thithe an Oireachtais;

(b) taisteal agus cothabháil;

(c) caiteachais theagmhasacha;

(d) seirbhísí poist agus teileachumarsáide;

(e) innealra oifige agus soláthairtí eile oifige;

(f) caiteachais ar áitreabh oifige.

2. Seirbhísí eile:

(a) íocaíocht i leith foirne lónadóireachta agus beáir arna fostú
ag an gComhchoiste um Sheirbhísí an Tí;

(b) caiteachais toscairí chun comhthionól parlaiminteach eile;

(c) imeachtaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann a
chraoladh ar an teilifís agus seirbhísí eile;

(d) deontas-i-gcabhair i leith gníomhaíochtaí idir-
pharlaiminteacha;

(e) deontas-i-gcabhair do Chomhlacht Idir-Pharlaiminteach
na Breataine agus na hÉireann;

(f) liúntais d’iarchomhaltaí de Thithe an Oireachtais nó ina
leith;

(g) deontas do Chumann Parlaiminteach na hÉireann
(iarChomhaltaí);

(h) deontas-i-gcabhair i leith “Ciste Pinsean Thithe an
Oireachtais”;

(i) scéim pinsean do chúntóirí rúnaíochta;

(j) caiteachais a bhaineann le Coistí Oireachtais.

3. Tuarastail comhaltaí de Thithe an Oireachtais (lena n-áirítear
sealbhóirí oifige agus cathaoirligh Coistí Oireachtais) agus de
Pharlaimint na hEorpa.

4. Íocaíochtaí i leith cúnaimh rúnaíochta do chomhaltaí de Thithe
an Oireachtais nach bhfuil i seilbh oifige.

5. Caiteachais taistil comhaltaí de Thithe an Oireachtais.

6. Liúntais agus caiteachais eile comhaltaí de Thithe an
Oireachtais.
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7. Aon chaiteachais eile a thabhóidh an Coimisiún nuair a bheidh
sé ag comhlíonadh a fheidhmeanna.



[2003.] [Uimh. 28.]An tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003.

SCEIDEAL 2

Fáltais an Choimisiúin

1. Díolacháin d’fhoilseacháin pharlaiminteacha.

2. Díolacháin d’imeachtaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann a
bheidh á gcraoladh ar an teilifís.

3. Díolacháin de sheirbhísí an Aonaid Craolacháin.

4. An t-ioncam glan ó sheirbhísí lónadóireachta agus beáir.

5. Ranníocaí comhaltaí faoi Scéim Pinsean Pharlaimint na hEorpa
(Ionadaithe na hÉireann), 1979.

6. Aon fháltais eile arna bhfáil ag an gCoimisiún i gcomhlíonadh
a fheidhmeanna ach amháin i gcás gur caiteachais iad arna n-íoc ag
an gCoimisiún thar ceann a chomhaltaí agus a fhoirne, is caiteachais
atá faighte ar ais aige uathu.
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