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RÉAMHRÁ AG CATHAOIRLIGH AN DÁ THEACH

Tá áthas orainn an seachtú Tuarascáil Bhliantúil ó Choimisiún Thithe an
Oireachtais a thíolacadh.
Baineann an tuarascáil seo go príomha leis an mbliain 2010 ach clúdaíonn sí
freisin an tréimhse roimh an olltoghchán ag tús na bliana 2011 agus ina
dhiaidh. Dá bhrí sin, ní gá a rá go gclúdaíonn an Tuarascáil tréimhse shuaite
agus theann, go geilleagrach agus go polaitiúil, inár bparlaimint agus inár dtír.
Mar aon le sonraí a chur ar fáil maidir le gníomhaíocht na parlaiminte le linn
na tréimhse seo, tugtar cuntas sa tuarascáil seo ar an airgead a caitheadh sa
bhliain 2010 ar reáchtáil Thithe an Oireachtas.
Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don obair a rinne an Coimisiún atá ag
dul as oifig, a thug aghaidh ar an dúshlán nuair a bhí cinntí deacra le déanamh
i dtaobh ciorruithe buiséid agus caiteachais, agus na ciorruithe sin a chur i
bhfeidhm ar bhealach cothrom agus neamhchlaonta. D’oibrigh an Cathaoirleach
a bhí ann, an Teachta Séamus Ó Cuirc, agus a chomhchomhaltaí sa
Choimisiún, ar an bprionsabal ginearálta gur theastaigh uaidh tacaíocht a
thabhairt don Pharlaimint agus do gach comhalta go comhionann le linn dóibh
a ról a chomhlíonadh mar ionadaithe tofa, agus a aithint ag an am céanna nach
bhfuil Tithe an Oireachtais slán ón ngá atá le ciorruithe a chur i bhfeidhm ar
gach réimse den chaiteachas.
Le linn na tréimhse seo, d’oibrigh bainistíocht shinsearach Sheirbhís Thithe
an Oireachtais, faoi cheannas an Ard-Rúnaí, an tUasal Ciarán Ó Cochláin, agus
an fhoireann ar fad, go dian chun na dúshláin a bhaineann le seirbhísí a
chothabháil agus a fheabhsú do chomhaltaí a shárú, agus iad ag déileáil le
buiséid agus foireann laghdaithe.
Ó bunaíodh an Coimisiún in 2004, tá dul chun cinn suntasach déanta aige
san iarracht parlaimint den chéad scoth a dhéanamh de Thithe an Oireachtais,
lena n-áirítear seirbhísí nua agus feabhsaithe a sholáthar do chomhaltaí chun
cuidiú leo a ndualgas a chomhlíonadh. Áirítear ar chuid de na seirbhísí nua
agus feabhsaithe seo seirbhís nua leabharlainne agus taighde don pharlaimint a
bhunú, saoráid chlódóireachta láraithe do na comhaltaí uile, níos mó acmhainní
d’fhoireann na gcomhaltaí, Aonad Ilfheidhme do chomhaltaí a bhunú, etc. Mar
sin féin, i rith na tréimhse seo, d’éirigh leis an gCoimisiún, trí bhainistíocht
airgeadais stuama, a bhuiséid a bhainistiú go seasmhach chun barrachas
suntasach a fhágáil i ngach ceann dá thrí thimthriall airgeadais go dtí seo.
Tar éis an Olltoghcháin, is comhaltaí nua iad 44% de na comhaltaí a
toghadh don Dáil agus don Seanad agus déanaimid comhghairdeas leo ar a
dtoghadh agus guímid gach rath orthu ina ndualgais bhunreachtúla a
chomhlíonadh mar Theachtaí agus mar Sheanadóirí. Caithfimid go léir oibriú le
chéile anois chun an t-athchóiriú a sheachadadh is gá chun muinín sa
pholaitíocht agus sa tír seo a chur ina cheart, sa bhaile agus thar lear.
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Is oth linn a thuairisciú sa tuarascáil seo gur cailleadh ár gcomhghleacaí, an
Teachta Dála Brian Ó Luineacháin. Méala mór a bhás do chomhaltaí ar dhá
thaobh na dTithe. Rinne Brian a dhualgas le fuinneamh agus é ina chomhalta
den chéad Choimisiún agus bhí suim mhór aige in obair an Choimisiúin sna róil
a bhí aige sa Chomh-Aireacht ina dhiaidh sin. Ar dheis Dé go raibh a anam.
Ba bhliain dheacair a bhí ann ach táimid ag súil leis an todhchaí agus muid
dóchasach agus tiomantas nua againn cúrsaí a fheabhsú don tsochaí agus
oibriú na Parlaiminte a fheabhsú chun leas na ndaoine a ndéanaimid freastal
orthu.
Táimid, an Coimisiún nua, tiomanta don dul chun cinn a rinne an dá
Choimisiún romhainn a chothabháil agus chun cur leis i ndáil le seachadadh
seirbhísí parlaiminte don dá Theach agus dá gcomhaltaí. Táimid tiomanta do
pharlaimint atá oiriúnach dá feidhm a chur ar fáil i ndéileáil leis na dúshláin atá
romhainn féin, muintir na tíre, faoi láthair agus iad a shárú. Caithfimid
ábharthacht na polaitíochta a athshlánú chun réitigh ar ár bhfadhbanna a
sholáthar trí dhul ar aghaidh le bearta athchóirithe Dála a chuirfidh le
forbhreathnú parlaiminteach na Feidhmeannachta. Sna hamanna deacra seo,
tá forbhreathnú agus iniúchadh Parlaiminte níos tábhachtaí ná riamh.

Séan Ó Bairéad, TD,
Ceann Comhairle,
Cathaoirleach.

An Seanadóir Pádraic de Búrca,
Leas-Chathaoirleach,
Coimisiún Thithe an Oireachtais.
Meitheamh 2011.
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AN COIMISIÚN
IS

É AN

COIMISIÚN an bord rialála a mhaoirsíonn soláthar

sin. Tá an ceanglas reachtúil chun buiséad Coimisiúin nua

seirbhísí chuig na Tithe agus a gcomhaltaí trí Sheirbhís

a chur ar fáil gach trí bliana áisiúil, ní hamháin maidir le

Thithe an Oireachtais (i.e. an riarachán parlaiminteach) de

pleanáil airgeadais a éascú ach chun deis a thabhairt

réir na nAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais,

measúnú a dhéanamh ar leordhóthanacht na reachtaíochta

2003 go 2009.

agus uasdátú a dhéanamh de réir mar is gá. Rinneadh

Tá aon chomhalta dhéag ann agus tá an

Ceann Comhairle ina chathaoirleach air. Bunaíodh é den

leasuithe teicniúla chomh maith ar Phríomh-Acht 2003 sa

chéaduair in 2004; is comhlacht corpraithe reachtúil atá

reachtaíocht leasaitheach ina dhiaidh sin.

ann agus tá sé neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna. Tá sé cuntasach do Thithe an Oireachtais i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna agus tá sé freagrach as
luach ar airgead a áirithiú. Níl aon ról ag an gCoimisiún i
ndáil le gnó ná nós imeachta parlaiminteach.
Cuireadh maoiniú ar fáil don chéad Choimisiún in Acht

Is i gcáil chorparáideach a fhónann comhaltaí an
Choimisiúin agus ní dhéanann siad ionadaíocht thar ceann
a bpáirtithe, ná grúpaí, ná a leas féin, ag an bhfóram seo.
Feidhmíonn an Coimisiún ar an bprionsabal ginearálta go
dteastaíonn uaidh tacaíocht a thabhairt don Pharlaimint
agus do gach comhalta go comhionann ina ról a

2003 don tréimhse 2004 go 2006 mar aon le foráil maidir

chomhlíonadh mar ionadaithe tofa. Tá ról luachmhar ag

le bunú an Choimisiúin. Ó shin, tá an Coimisiún ag

comhaltaí an Choimisiúin, áfach, chun eolas a thabhairt

maoirsiú reáchtáil réidh seirbhísí don dá Theach agus tá

faoi ghníomhaíocht agus faoi chinntí an Choimisiúin trí

feabhsuithe suntasacha curtha i bhfeidhm aige sna

mheicníocht na bpáirtithe parlaiminte.

seirbhísí a chuirtear ar fáil do chomhaltaí agus don phobal i
gcoitinne. Achtaíodh reachtaíocht leasaitheach in 2006
agus in 2009, a raibh sé mar phríomhaidhm aici maoiniú a

Féach leathanach 9 chun tuilleadh sonraí a fháil faoi ról an

chur ar fáil do reáchtáil Thithe an Oireachtais agus an

Choimisiúin faoi Achtanna an Choimisiúin.

riarachán parlaimintigh do na tréimhsí trí bliana ina dhiaidh

SEIRBHÍS THITHE AN OIREACHTAIS (an tSeirbhís)
OIREACHTAIS (Oifig Thithe an

(líon is ionann le 387 nduine lánaimseartha faoi láthair)

Oireachtais mar a bhí) an comhlacht seirbhíse poiblí a

IS

mar aon le 54 fhostaí tionscail Stáit atá fostaithe ag an

Í

SEIRBHÍS THITHE

AN

sholáthraíonn seirbhísí riaracháin do Thithe an Oireachtais

gCoimisiún. Ina theannta sin, tuairim is 360 (líon is

agus dá gcomhaltaí. Tá an tSeirbhís faoi stiúir an Ard-

ionann le 360 duine lánaimseartha) an líon fostaithe

Rúnaí agus Chléireach na Dála. Is iad feidhmeanna na

polaitíochta atá ag obair i dTeach Laighean nó in oifigí

Seirbhíse comhairle agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar

dáilcheantair, ar daoine iad atá fostaithe go díreach ag na

don Choimisiún, do Thithe an Oireachtais agus dá gCoistí,

comhaltaí nó ag an bpáirtí a mbíonn siad ag obair dóibh

agus do chomhaltaí na dTithe. Tá tuairim is 435

agus íocann an Coimisiún a bpá leo.

státseirbhíseach de chuid an Stáit ag obair sa tSeirbhís
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AN tARD-RÚNAÍ
Is é Príomhfheidhmeannach an Choimisiúin agus Cléireach

Roinne sin). Is comhalta den Choimisiún é, agus é

na Dála ARD-RÚNAÍ SHEIRBHÍS THITHE

cuntasach dó agus faoi réir a stiúrtha. Tá sé ina Oifigeach

AN

OIREACHTAIS.

Tá sé freagrach as an tSeirbhís a bhainistiú ó lá go lá agus

Cuntasaíochta chomh maith i leith caiteachais an

as beartais an Choimisiúin a chur i ngníomh (díreach mar a

Choimisiúin.

dhéanann Ard-Rúnaí Roinne Rialtais vis-a-vis Aire na

AN COISTE COMHAIRLEACH BAINISTÍOCHTA (CCB)
Faigheann an tArd-Rúnaí cúnamh ó CHOISTE COMHAIRLEACH

Parlaiminteacha, agus cathaoirligh na dtrí fhochoiste de

BAINISTÍOCHTA (CCB) na Seirbhíse, lena n-áirítear anois

chuid CCB, is iad sin Cléireach Cúnta na Dála, Cléireach an

an cúigear bainisteoir is sinsearaí sa tSeirbhís, tar éis an

tSeanaid agus oifigeach ar ghrád Phríomhoifigeach 1.

dara post do Rúnaí Cúnta sa tSeirbhís a bhunú agus a
líonadh. Tá an struchtúr bainistíochta ar an leibhéal is
airde comhlánaithe anois de bharr cheapadh an dara Rúnaí
Cúnta ag tuairisciú don Ard-Rúnaí, mar a chomhaontaigh
an Coimisiún in 2006.
Déanann CCB cinntí maidir le saincheisteanna

D'fhonn cur tuilleadh le héifeachtúlacht CCB, cheap an
tArd-Rúnaí comhalta seachtrach
‘neamhfheidhmiúcháin’ (iar-Ard-Rúnaí i roinn rialtais) chuig
an gCoiste i nDeireadh Fómhair 2010. Síníodh ballraíocht
CCB arís ag tús 2011 nuair a ceapadh beirt
Phríomhoifigeach (PO) ón tSeirbhís, arna n-ainmniú ar

straitéiseacha, oibríochtúla agus airgeadais ar féidir iad a

bhonn uainíochta ag an Ard-Rúnaí. Tá ionadaíocht na

chur ar aghaidh ansin chuig an gCoimisiún chun cinneadh a

bPríomhoifigeach, a mhairfidh go dtí deireadh 2011,

dhéanamh de réir mar is cuí. Tá a Chlár bunaithe go

comhchuimsithe anois i struchtúr Fochoiste nua de chuid

príomha ar na beartais a ghlacann an Coimisiún, mar aon

MAC lena mbaineann na na Príomhoifigigh uile.

leis na straitéisí agus na cláir arna leagan amach i
bPleananna Gnó Straitéiseacha agus Corparáideacha na
Seirbhíse. Freastalaíonn comhaltaí CCB agus bainisteoirí
sinsearacha eile na Seirbhíse ar chruinnithe an Choimisiúin
de réir mar is gá.
Is iad na daoine atá ar an gCoiste an tArd-Rúnaí, an
Rúnaí Cúnta i Rannán na Seirbhísí Corparáideacha agus

Féach leathanach 70 chun tuilleadh sonraí a fháil faoi
ghníomhaíochtaí CCB le linn 2010.
Féach Aguisín 2, leathanaigh 76 agus 77, áit a bhfuil
comhdhéanamh athbhreithnithe CCB ó Mheitheamh 2011
agus Cairt Eagrúcháin nua na Seirbhíse.

Seirbhísí Comhaltaí, an Rúnaí Cúnta i Rannán na Seirbhísí
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Comhaltaí an Choimisiúin (ar gcúl ó chlé): Frank Feighan, T.D.; Catherine Byrne, T.D.; An Seanadóir Tomás Ó Síocháin;
Dónal Ó Niaidh, T.D.; An Seanadóir Marc MacSherry; An Seanadóir Seán Ó Faoláin; Seán de Brún, T.D.; Seán de Bhál,
T.D.; (chun tosaigh ó chlé): Ciarán Ó Cochláin, Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais; Seán Ó Bairéad, T.D., Ceann
Comhairle [Cathaoirleach]; An Seanadóir Pádraic de Búrca, Cathaoirleach, Seanad Éireann [Leas-Chathaoirleach].

Comhaltaí CCB (ar gcúl ó chlé): Risteárd Mac Cafraidh, Leas-Chléireach Dháil Éireann; Deirdre Ní Liatháin, Cléireach
Sheanad Éireann; Art Ó Laoire, PO1, Eddie Sullivan, Comhalta Seachtrach; (chun tosaigh ó chlé) Peadar Ó Fionnagáin,
Leas-Rúnaí, An Rannán Seirbhísí Parlaiminteacha; Ciarán Ó Cochláin, Ard-Rúnaí [Cathaoirleach]; Conán Mac Cionnaith,
Leas-Rúnaí an Rannáin Seirbhísí Corparáideacha agus Seirbhísí Comhaltaí.
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I dteannta lena ról ginearálta, tá feidhmeanna sonracha

Is é ról an Choimisiúin faoi na hAchtanna um Choimisiún

áirithe de chuid an Choimisiúin sa reachtaíocht mar seo a

Thithe an Oireachtais, 2003 go 2009 “socrú a dhéanamh

leanas:

maidir le Tithe an Oireachtais a reáchtáil, gníomhú mar
chomhlacht rialaithe na Seirbhíse, beartas i ndáil leis an
tSeirbhís a bhreithniú agus a chinneadh, agus maoirseacht

 Maoirsiú a dhéanamh ar chaiteachas leanúnach
 Tuarastail agus caiteachais comhaltaí agus a mbaill

a dhéanamh ar chur i ngníomh an bheartais sin ag an Ard-

foirne agus na Seirbhíse a íoc (tá tuairim is 1,200 duine

Rúnaí”. Tháinig an Coimisiún i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2004

san iomlán ar an bpárolla faoi láthair)

agus tá 11 chomhalta ann mar a leanas:

 Cathaoirleach Dháil Éireann (comhalta ex-officio)
(Cathaoirleach an Choimisiúin)

 Cuntais bhliantúla a choimeád
 Feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le baill foirne an
Choimisiúin ar státseirbhísigh iad

 Cathaoirleach Sheanad Éireann (comhalta ex-officio)
(Leas-Chathaoirleach)

 Pleananna straitéiseacha, tuarascálacha bliantúla,
meastacháin bhliantúla agus lámhleabhair agus faisnéis

 Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais (comhalta ex-

faoi ghnó na dTithe a chur le chéile agus a fhoilsiú do
chomhaltaí

officio)

 comhalta de cheann de Thithe an Oireachtais arna

 Seirbhísí aistriúcháin ó theanga oifigiúil amháin go dtí an

cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire Airgeadais

ceann eile a chur ar fáil i ndáil le hAchtanna an

[“ionadaí an Aire Airgeadais”]

Oireachtais

 4 ghnáthchomhalta arna gceapadh ag Dáil Éireann
 3 ghnáthchomhalta arna gceapadh ag Seanad Éireann.

 Treoirlínte do chomhaltaí a ullmhú agus a fhoilsiú maidir
le húsáid seirbhísí agus saoráidí a mhaoinítear go poiblí
agus muirear a shonrú don chéanna i ndiaidh lánscor na
Dála

Feidhmíonn an Coimisiún ar an bprionsabal ginearálta go
dteastaíonn uaidh tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus do
gach comhalta go comhionann le linn dóibh a ról a
chomhlíonadh mar ionadaithe tofa.

Níl aon ról ag an

 Feidhmeanna áirithe a fheidhmiú a d’fheidhmigh an Aire
tAirgeadais roimhe seo i dtaobh saoráidí rúnaíochta do
Chomhaltaí agus do pháirtithe incháilithe

gCoimisiún i ndáil le gnó ná nós imeachta parlaiminteach.

 Feidhmeanna dlí áirithe a fheidhmiú (lena n-áirítear páirt

Cáilíonn comhaltaí an Choimisiúin (seachas comhaltaí ex-

a ghlacadh in imeachtaí más gá agus comhairle dlí a

officio) le haghaidh liúntais bhliantúil.

shocrú).

Cuireann an Coimisiún seirbhísí ar fáil don 226 comhalta
siad. Cuireann sé seirbhísí ar fáil chomh maith d’oifigigh

Ceisteanna nach dtagann faoi shainchúram an
Choimisiúin

Rannacha, d’fhoireann agus do chomhairleoirí páirtithe, do

Ní féidir leis an gCoimisiún:

de Thithe an Oireachtais agus do na baill foirne a fhostaíonn

na meáin agus do phearsanra seirbhíse a oibríonn i dTeach
Laighean. Tá an tSeirbhís comhdhéanta de 435
státseirbhíseach de chuid an Stáit (faoi láthair tá beagán os
cionn 387 nduine fostaithe inti mar gheall ar an moratóir
Rialtais ar fholúntais a líonadh), a bhfuil a dtéarmaí agus a
gcoinníollacha fostaíochta leagtha síos i gcód reachtúil
ginearálta na státseirbhíse, san Acht um Fhoireann Thithe

 Tuarastail ná liúntais comhaltaí a shocrú.
 Pá, coinníollacha, pinsin foirne a shocrú.
 Foireann a cheapadh ag gráid bhainistíochta sinsir
shonraithe, is iad sin, ag grád Príomhoifigeach 1 nó os a
chionn, gan toiliú ón Aire Airgeadais.

an Oireachtais, 1959 agus i reachtaíocht an Choimisiúin. Ar
deireadh, le blianta beaga anuas tugann breis is 100,000

Caiteachas caipitil – ní rialaíonn ná ní bhainistíonn an

duine in aghaidh na bliana cuairt ar Theach Laighean agus

Coimisiún aon oibreacha foirgnimh – is faoi Oifig na

úsáideann siad sin go léir na seirbhísí a chuirtear ar fáil faoi

nOibreacha Poiblí atá an fheidhm sin do gach Roinn agus

shainchúram an Choimisiúin.

Oifig Rialtais.
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Feidhmeanna straitéiseacha v. Feidhmeanna
oibríochtúla – is faoin Ard-Rúnaí agus faoi CCB atá an
bhainistíocht laethúil.

Cuntasacht an Choimisiúin
Tá an Coimisiún cuntasach do na Tithe i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna. Dá bhrí sin, is ionann an Coimisiún agus an
“Aire” dáiríre fad a bhaineann le Seirbhís Thithe an
Oireachtais.
Baineann tábhacht bhunreachta agus phoiblí ollmhór le

Comhaltaí Choimisiún Thithe an Oireachtais den
31ú Dáil/24ú Seanad
Comhaltaí ex-officio:
Seán Ó Bairéad, TD, Ceann Comhairle [Cathaoirleach]
An Seanadóir Pádraic de Búrca, Cathaoirleach Sheanad
Éireann [Leas-Chathaoirleach]
Ciarán Ó Cochláin, Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an
Oireachtais.

Comhalta arna cheapadh ag an Aire Airgeadais:

feidhmiú éifeachtach Thithe an Oireachtais agus ó thaobh

[ceaptha an 28/06/11]

na héifeachtachta sin de is gné bhunriachtanach caighdeán

Seán de Bhál, TD.

agus bainistiú na seirbhísí parlaiminte. Bíonn an cáiníocóir
ag súil go gcuirfear gnó parlaiminteach i gcrích de réir an

Comhaltaí arna gceapadh ag Dáil Éireann:

chaighdeáin is airde; go dtabharfar an Rialtas chun

[ceaptha an 30/06/11]

cuntais; go ndéanfar ionadaíocht ar thoghthóirí agus go

Seán de Brún, TD

ndíreofar aird ar shaincheisteanna agus ar a bhfadhbanna;

Catherine Byrne, TD

agus go ndéanfar feidhmeanna parlaiminteacha agus

Proinsias Ó Fiacháin, TD

modhanna oibre agus feidhmeanna parlaiminteacha

Dónal Ó Niaidh, TD

traidisiúnta a nuachóiriú agus a oiriúnú de réir athruithe
domhanda.

Comhaltaí arna gceapadh ag Seanad Éireann:
[ceaptha an 30/06/11]

Cód Iompair do chomhaltaí an Choimisiúin

An Seanadóir Marc MacSharry

Tá Cód Iompair glactha ag an gCoimisiún do chomhaltaí an

An Seanadóir Tomás Ó Síocháin

Choimisiúin de réir mar a cheanglaítear faoi alt 4A de na

An Seanadóir Seán Ó Faoláin

hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go
2009. Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle leis an

Cruinnithe de chuid an Choimisiúin

gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, de réir na
nAchtanna, maidir leis an dréachtchód. Tá comhaltaí an
Choimisiúin faoi cheangal ag ceanglais an Chóid seo i
gcomhlíonadh a ndualgas mar chomhaltaí den Choimisiún.
Leagtar amach sa Chód na caighdeáin eiticiúla
chomhaontaithe a mbíonn tionchar acu ar chomhaltaí an
Choimisiúin, mar ghrúpa agus mar dhaoine aonair, i
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna agus a ndualgas. Léiríonn
agus breisíonn sé na Prionsabail Oibríochtúla a lean an
Coimisiún ó bunaíodh é in 2004.
Tá Cóid Iompair glactha ag Dáil Éireann agus ag Seanad
Éireann dá gcomhaltaí mar a cheanglaítear faoi na
hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001. Tá
comhaltaí an Choimisiúin faoi cheangal ag ceanglais na
gCód sin ina gcáil mar Theachtaí agus mar Sheanadóirí.

Cruinnithe

2008

2009

2010

An Coimisiún

8

10

8

An Coiste Airgeadais

5

4

4

An Coiste Iniúchta

4

2

3

Eile

6

7

2

23

23

17

Iomlán

Rialacháin an Choimisiúin 2010
I.R. Uimhir 87 de 2010
Rialacháin an Oireachtais (Oifigí Aire agus Parlaiminte)
(Áiseanna Rúnaíochta) (Leasú) 2010

Nochtadh leasanna ag comhaltaí an Choimisiúin

Socrú a dhéanamh maidir leis an rogha a bhíodh ar fáil

Faoin gCód Iompair agus i dteannta ceanglais ghinearálta

do chomhaltaí cúntóir parlaiminteach ar ghrád níos airde a

an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, a

fhostú ar bhonn roinnte [leasaíonn sé I.R. 36 de 2008]

chomhlíonadh,
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 I gcás leas ábhartha a bheith ag comhalta den

 D’fhonn cuidiú le comhaltaí an bunús le cinntí ón

Choimisiún nó ag aon duine bainteach in aon ní a bheidh

gCoimisiún a phlé lena gcomhghleacaithe agus a mhíniú

á bhreithniú ag cruinniú nó i nithe a bhaineann le

dóibh, déantar dréacht-mhiontuairiscí chruinnithe an

feidhmeanna an Choimisiúin ar shlí eile, ní mór dó nó di

Choimisiúin a dháileadh ar chomhaltaí an Choimisiúin a

an leas sin a nochtadh.

luaithe is indéanta tar éis an chruinnithe.

 Tagann leas ábhartha chun cinn más rud é go
bhféadfadh toradh nó éifeacht aon chinnidh maidir leis
an ní tairbhe shuntasach a thabhairt don chomhalta lena
mbaineann, nó a choinneáil siar uaidh nó uaithi, gan í a
thabhairt do dhaoine i gcoitinne nó d’aicme daoine, nó a
choinneáil uathu, ar aicme í de mhéid shuntasach agus
lena mbaineann an comhalta, ag féachaint do na
himthosca go léir.

 I gcás ina ndéanfar leas den sórt sin a nochtadh, ní

Trédhearcacht
Oibríonn an Coimisiún ar mhodh trédhearcach – a luaithe a
ghlactar miontuairiscí na gcruinnithe déantar iad a fhoilsiú
ar shuíomh gréasáin an Oireachtais agus tá doiciméid an
Choimisiúin faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
Déantar tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin, ina mbíonn
sonraí na hoibre a dhéanann an Pharlaimint agus na
seirbhísí tacaíochta a sholáthair an riarachán parlaiminteach
agus ina dtugtar cuntas ar an airgead poiblí a chaitear ag

ghlacfaidh an comhalta lena mbaineann páirt níos mó in

reáchtáil na Parlaiminte i mbliain áirithe, a fhoilsiú freisin ar

imeachtaí agus ní bheidh an comhalta páirteach in aon

shuíomh gréasáin an Oireachtais.

chinneadh ná vóta a bhaineann leis an ní sin.

 Más rud é go mbeidh comhalta in amhras i dtaobh ar

Coistí an Choimisiúin

chóir leas a nochtadh, ba chóir comhairle a lorg ó

Tá dhá bhuan-Choiste comhairliúcháin ag an gCoimisiún

Chathaoirleach an Choimisiúin agus, más gá, ba chóir an

lena ngabhann tábhacht ar leith – mar atá, an Coiste

nochtadh a dhéanamh a luaithe is féidir tar éis an

Airgeadais, a dhéanann breithniú mion ar thuarascálacha

chomhairle a fháil.

airgeadais ráithiúla agus a chuireann faoi bhráid an

 Déantar gach nochtadh leasa a thaifeadadh i
miontuairiscí an Choimisiúin.

Choimisiúin iad lena gceadú, agus an Coiste Iniúchta a
dhéanann maoirseacht ar bhainistíocht priacal, ar rialuithe
inmheánacha (lena n-áirítear an fheidhm maidir le

Idirghníomhaíocht idir comhaltaí an Choimisiúin
agus comhaltaí eile na dTithe

hiniúchadh inmheánach agus saincheisteanna arna

 Is tríd an gComhchoiste Riaracháin (CR) a dhéantar

reachtúil leis an gCoiste Iniúchta anois de bhun alt 10 den

sainaithint trí iniúchadh seachtrach) agus ar
shaincheisteanna a bhaineann le luach ar airgead. Tá bonn

idirghníomhaíocht/cumarsáid fhoirmiúil idir an Coimisiún

Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009.

agus comhaltaí na dTithe. Cuireann an Comhchoiste

Tugann sé tuairisc don Choimisiún gach bliain agus foilsítear

Riaracháin (CR) tuairimí na gcomhaltaí in iúl maidir le

a thuarascáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais. Tagann

ceisteanna beartais a bhfuil cinneadh le déanamh ag an

Coiste Airgeadais agus Coiste Iniúchta an Choimisiúin le

gCoimisiún orthu agus déanann sé moltaí ar na

chéile ar bhonn ráithiúil.

ceisteanna sin de réir mar is cuí.

 Ina theannta sin, in imthosca áirithe, féadfaidh

Bunaíonn an Coimisiún fochoistí ad-hoc freisin, de réir
mar is gá. Mar shampla, ar Liúntais na gComhaltaí a

comhaltaí an Choimisiúin, mar ionchur le linn cinntí a

athbhreithniú, bunaíodh fochoiste de chuid an Choimisiúin

dhéanamh, a chinneadh, i gcomhpháirt lena chéile, dul i

chun dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais agus lena

gcomhairle go neamhfhoirmiúil lena gcomhghleacaithe

oifigigh. Bunaíodh fochoiste maidir le Straitéis Chóiríochta

ina bpáirtithe parlaiminte maidir le shaincheist atá faoi

in 2010 chun na hoibreacha a bhíonn le tosú le linn na

bhreithniú – mar shampla, in 2010 chuaigh comhaltaí

dtréimhsí sosa a bhreithniú agus freisin chun an straitéis

den Choimisiún i gcomhairle lena gcomhghleacaithe

chóiríochta fhadtéarmach fhoriomlán le haghaidh mhaighne

parlaiminte sular mhol siad don Aire Airgeadais

Theach Laighean a bhreithniú agus chun tuairisciú don

taifeadadh freastail do chomhaltaí agus an aon liúntas

Choimisiún maidir léi.

parlaiminte uileghabhálach caighdeánaithe amháin a
thabhairt isteach.
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Cruinnithe an Choimisiúin

FÍS STRAITÉISEACH

Tháinig an Coimisiún le chéile ocht n-uaire le linn 2010 agus tá
miontuairiscí na gcruinnithe sin le fáil ar www.oireachtas.ie.
I rith na bliana, rinne an Coimisiún na nithe seo a leanas:

 Freagra a thabhairt ar mholtaí ón nGasra Speisialta um Líon
Foirne agus Cláir Chaiteachais sa tSeirbhís Phoiblí (An Bord
Snip Nua) a bhain le Tithe an Oireachtais.

 Breithniú a dhéanamh ar choigiltis i gcomhthéacs

Cuirtear in iúl go sainráite sna ráitis seo a leanas faoinár
misean agus faoinár bhfís an ról atá againn ag fónamh do
pharlaimint na hÉireann.
Ar an gcaoi chéanna, is iad na ráitis sin is bonn lenár gcuid
straitéisí agus leis na bearta sonracha a mholaimid chun
iad a chur i gcrích.

Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

ÁR MISEAN

 Meastacháin bhliantúla a chomhaontú, tuairiscí ráithiúla ón
gCoiste Airgeadais a athbhreithniú, agus Cuntais Bhliantúla
2009 a nótáil.

 Lean sé ar aghaidh lena phlé leanúnach le hOifig na
nOibreacha Poiblí maidir leis an bplean forbartha
fadtéarmach le haghaidh mhaighne Theach Laighean, lena
n-áirítear an straitéis chóiríochta don Áras Talmhaíochta.

 Iarratas ó Oifig na nOibreacha Poiblí a cheadú maidir le
húsáid Phlásóg Laighean in aice leis an Dánlann Náisiúnta
fad a bheidh oibreacha athchóirithe ar siúl ar dhíon na

Fónaimid do leasanna daonlathacha ár bpríomhpháirtithe
leasmhara, muintir na hÉireann, trí fhónamh don
pharlaimint:

 trína chumasú do na Tithe, dá gCoistí agus dá
gcomhaltaí a ngnó parlaiminteach a dhéanamh, agus

 trí fhreastal do riachtanais na gComhaltaí mar
ionadaithe poiblí i gcomhthéacs an ghnó
pharlaimintigh.

ÁR bhFÍS

Dánlainne Náisiúnta [ar an gcoinníoll go bhfaighidh Oifig na
nOibreacha Poiblí spásanna loctha ionadaithe do
ghluaisteáin ].

“Seirbhís Pharlaiminte den Scoth”.

 Plean Straitéiseach an Choimisiúin 2010-2012 a cheadú.

ÁR STRAITÉISÍ

 Straitéis Chumarsáide an Choimisiúin 2010-2012 a cheadú.
 Lean sé ar aghaidh leis an athbhreithniú ar an Scéim
Cúnaimh Rúnaíochta.

 Áis chriptithe do gach ríomhaire glúine a cheadú.
 Ghlac sé páirt i gcaibidlí mionsonraithe leis an Aire

Sainaithnímid na trí straitéis seo a leanas maidir lenár
gcuid oibre thar ceann an Choimisiúin faoin bplean seo:

Feabhas a Chur ar Sheirbhísí don Pharlaimint

Airgeadais maidir le hathbhreithniú ar liúntais na gcomhaltaí Is féidir le cathaoirligh agus comhaltaí na dTithe agus a
gcoistí a bheith cinnte go gcuirfear seirbhísí tacaíochta
– córas nua a thug an tAire isteach i Márta 2010.

 Cead a thabhairt chun caiteachais na gcomhaltaí agus
sonraí taifeadta freastail a fhoilsiú go míosúil ar an
ngréasán.

 Táillí dlí a cheadú chun imeachtaí dlí a chosaint thar ceann

parlaiminteacha ardchaighdeáin ar fáil dóibh ar bhonn
leanúnach.

Feabhas a Chur ar Sheirbhísí do Chomhaltaí
Gheobhaidh comhaltaí na seirbhísí is gá chun an ról atá

chomhaltaí ainmnithe den Oireachtas ar údarú an Tí

acu mar ionadaithe poiblí a chomhlíonadh trína gcuid oibre

iomchuí.

sa pharlaimint.

 Treoirlínte a cheadú agus a fhoilsiú d’iarrthóirí Seanaid agus
Teachtaí a bhí ag dul as oifig maidir le húsáid seirbhísí agus

Cur lenár gCumas Seirbhísí a Sholáthar

áiseanna chun críocha toghcháin tar éis lánscor Dháil
Éireann.

 Beartas taistil nua le haghaidh taistil eachtrigh agus baile a
dhéanann comhaltaí agus baill foirne.

Déanfaidh Seirbhís Thithe an Oireachtais na caighdeáin
seirbhíse poiblí agus riaracháin pharlaimintigh is airde a
bhaint amach.
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RÉAMHRÁ
Tá áthas orm tuarascáil na bliana 2010 faoi dhul chun cinn
i ndáil le comhlíonadh ghealltanais Sheirbhís Thithe an
Oireachtais mar atá siad leagtha amach faoi Phlean
Straitéiseach 2010-2012 an Choimisiúin, a thíolacadh.
Léiríonn na straitéisí atá leagtha amach againn inár
bPlean Straitéiseach an gá atá ann faoi láthair díriú ar na
nithe atá riachtanach chun scoth seirbhíse poiblí a
sheachadadh sa timpeallacht eacnamaíochta dhúshlánach
seo. I gcomhthéacs an chúlra mórshrianta eacnamaíochta
seo, tá sé ríthábhachtach go mbeidh na seirbhísí taca ag an
bparlaimint agus ag a comhaltaí is gá chun a sainorduithe
bunreachta a chomhlíonadh. I leith acmhainní airgid agus
foirne araon, ní mór dúinn féachaint ar an ngá “déanamh
níos fearr le hacmhainní níos lú” mar dhúshlán agus mar
dheis chun eagraíocht oibre níos loime agus níos éifeachtaí
a bhaint amach. Tá léiriú soiléir ar ár bhfreagra ar an
dúshlán sin inár gcuid straitéisí, sa chéad áit inár
ngealltanas níos mó a infheistiú inár ndaoine arb iad ár
mbunacmhainn iad agus sa dara háit inár ngealltanas an
chaoi ina n-oibrímid a bhunathrú.
Tríd is tríd féadaim dul chun cinn maith a thuairisciú

Go ginearálta, léiríodh i suirbhé a rinneadh i measc
comhaltaí Oireachtais i mí na Nollag 2010, díreach roimh
na hOlltoghcháin, go bhfuil comhaltaí ag leanúint de
leibhéal ard sásaimh (rátú 85%+) a chur in iúl maidir leis

maidir le seachadadh ár ngníomhartha chun an Plean

na seirbhísí a thugtar dóibh agus leis an bhfoireann a

Straitéiseach a chur i bhfeidhm, d’ainneoin lánscor na Dála

sholáthraíonn iad. Táimid tiomanta don aiseolas feabhais ar

níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil agus an gá a bhí ann

cuireadh béim air freisin sa suirbhé sin a fhreagairt.

go ndéanfadh an tSeirbhís a pleananna a athdhíriú chun
ullmhú chuige sin. Cothaíodh nó méadaíodh seirbhísí do
chomhaltaí agus do na Tithe ainneoin laghduithe i líon

Is siad seo a leanas na príomhréimsí ar dhírigh an
tSeirbhís orthu le linn 2010 agus go luath in 2011:

foirne agus i mbuiséid na Seirbhíse. Le linn dúinn tacú le
suíonna agus gnó na dTithe agus a gCoistí, táimid ag
leanúint de thacaí agus comhairle nós imeachta den
chaighdeán is airde a sheachadadh agus, trínár gClár
Sármhaitheasa Nós Imeachta, táimid ag leanúint ag tógáil
ar ár gcumas, ár n-acmhainn agus ár seachadadh seirbhíse
agus ag cur leo.
Níl sa tseirbhís Anailíse Reachtaíochta a sholáthraíonn

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh agus an Clár
chun Seirbhísí Poiblí a Bhunathrú
Níl Seirbhís an Oireachtais imdhíonach ar an riachtanas
ciorruithe a dhéanamh ina caiteachas ós rud é go
gceanglaíonn Comhaontú Pháirc an Chrócaigh ar gach
comhlacht poiblí, an Coimisiún ina measc, caiteachas a
laghdú, an fhoireann a laghdú agus oibriú níos éifeachtaí

an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) ach aon

de réir chuspóirí an Chláir chun Seirbhísí Poiblí a

sampla amháin d’áit inar mhéadaíomar ár leibhéal seirbhíse

Bhunathrú.

do chomhaltaí. Tá na páipéir taighde seo a tháirgtear ar an
gcaighdeán is airde agus soláthraíonn siad faisnéis
ábhartha, údarásach cothrom i dtaobh na reachtaíochta atá
os comhair na dTithe in am do dhíospóireachtaí an Dara
Céim. Fuarthas aiseolas an-deimhneach ar ais ó chomhaltaí

Mar a dúradh cheana, tuigimid freisin an gá atá ann an
oibleagáid spriocanna coigiltis agus laghdaithe foirne a
chur sa mheá leis an tosaíocht thábhachtach tacú le ról na
Parlaiminte.

agus is bunrud anois ag comhaltaí agus iad ag ullmhú le

Ó 2009 i leith, laghdaíodh costas na dtuarastal foirne

haghaidh díospóireachtaí parlaiminte na páipéir taighde a

€2.2 milliún, nó 8.5%, laghdaíodh pá na gcomhaltaí €2.3m

chuirtear ar fáil.

nó 10% agus laghdaíodh liúntais na gcomhaltaí €1.2 nó
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8.7%. Tá laghdú tuairim is €4.1m (30%) san iomlán

etc. sna blianta atá romhainn. Tá nósanna imeachta

déanta againn i gcaiteachas TF, cumarsáide agus

bunaithe againn freisin chun ár n-acmhainn bainistíochta

clódóireachta. Tá ár gcaiteachas in 2011 inchomparáide

agus ceannaireachta a fhorbairt do chomhaltaí foirne ar

anois le leibhéil 2002/2003 i ndáiríre agus laghdaíodh an

leibhéal bainistíochta Príomh-Oifigigh agus Príomh-Oifigigh

líon foirne státseirbhíse ó 435 go 387 - laghdú os cionn

Chúnta.

10%.
Tá sprioc-choigiltis €7.5 milliún le baint amach in

Creidim go bhfuil ceannaireacht láidir san earnáil phoiblí
níos tábhachtaí anois ná riamh agus go bhfuilimid i riocht

2011/2012 inár bPlean Gníomhaíochta Pháirc an Chrócaigh

ár seachadadh seirbhíse poiblí a mhodhnú agus a

a cuireadh faoi bhráid an Chomhlachta um Chomhaontú

bhunathrú de réir chuspóirí an Chláir chun Seirbhísí Poiblí a

Pháirc an Chrócaigh a Chur i nGníomh. Is coigiltis ar na

Bhunathrú agus Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh, agus

leibhéil riaracháin agus polaitiúla araon na coigiltis seo

feidhmiú de réir an chláir athleasaithe foras a mholtar sa

agus tá laghduithe suntasacha costais bainte amach i

Chlár Rialtais nua.

gclódóireacht pharlaiminteach, i ngluaiseacht ar aghaidh go
Coistí gan pháipéar, i socruithe oibre solúbtha faoina bhfuil

Olltoghcháin

roinnt comhaltaí foirne á bhfostú anois ar laethanta suí

A luaithe a bhí a fhios againn go raibh na hOlltoghcháin ar

amháin, i leagan amach sceideal níos éifeachtaí agus i

tí tarlú, rinneadh pleananna réamh- agus iarthoghcháin

gcraoladh cruinnithe Coiste ar an teilifís, agus i réasúnú

chun tacaíocht agus comhairle a thabhairt do chomhaltaí a

cóiríochta.

bhí ag dul as oifig, do chomhaltaí nár atoghadh agus do

Táthar i mbun dianphróisis curtha i ngníomh faoi láthair
chun na coigiltis agus na héifeachtúlachtaí a cuireadh in iúl
don Chomhlacht um Chur i nGníomh a sheachadadh agus
tá próiseas leanúnach againn chun na coigiltis seo agus
coigiltis eile a d’fhéadfaí a dhéanamh a athbhreithniú.

chomhaltaí a bhí ag éirí as agus dá bhfoirne. Rinneamar
pleananna freisin maidir leis an líon mór comhaltaí nua a
ceapadh a bheadh ann agus a bhféadfadh a bpróifílí aoise
agus a dtuiscint i dtaobh na seirbhísí a sholáthraímid a
bheith éagsúil ó na comhaltaí a bhí ann roimhe sin.
Tharla an t-athrú mór i measc na gcomhaltaí a ceapadh

Moratóir an Rialtais

a bheadh ann agus toghadh 76 chomhalta nua don Dáil

Chuir an Coimisiún prionsabail mhoratóir an Rialtais maidir

agus 23 chomhalta nua don Seanad. Fuarthas aiseolas an-

le líon daoine san earnáil phoiblí i bhfeidhm maidir le

dearfach i dtaobh ár gcláir ionduchtaithe iarthoghcháin do

foireann státseirbhíse na Seirbhíse. D’aontaigh an

chomhaltaí nuathofa. Cuireadh oiliúint ar 43 oifigeach

Coimisiún gur ar bhonn eisceachtúil amháin a líonfaí

idirchaidrimh agus ar fhoireann an Aonaid Ilfheidhme agus

folúntais, ar mholadh an Ard-Rúnaí. Cheadaigh an

an Aonaid AD do chomhaltaí chun cabhrú le comhaltaí nua

Coimisiún 8 bhfolúntas as 47 a líonadh ó shin. Measaim,

“a mbealach a aimsiú”, ar iad a bheith tofa do cheachtar de

mar sin, as an líon iomlán 435 státseirbhíseach ceadaithe,

na Tithe. Tugadh isteach seimineáir faisnéise intí agus

go bhféadfadh, mar gheall ar scor agus scéimeanna

oiliúint saindírithe freisin do chomhaltaí nua agus dá

dreasachta, go mbeidh líon suntasach folúntas sa tSeirbhís

bhfoirne.

faoi dheireadh 2012. Mar a leagtar amach thuas tá laghdú
os cionn 10%, go dtí 387, tagtha ar ár líon foirne go dtí
seo. Ba cheart go gcinnteoidh ár ngealltanas leanúnach
gastacht ár seirbhíse a mhéadú trí athbhreithniú a
dhéanamh go leanúnach ar ár struchtúir, ár gcórais agus ár
mbeartais go mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar an
dúshlán seo.
Chun cabhrú linn na hathruithe seo a bhainistiú, tá cur

Buiséid an Choimisiúin
Is é €360 milliún ár mbuiséad foriomlán do thréimhse trí
bliana an Phlean Straitéisigh seo (féach Aguisín 2,
leathanach 77). Sin laghdú ó leithroinnt €393 mhilliún i
leithroinnt na dtrí bliana roimhe sin. Leanann ár gcostais
reatha ag titim mar gheall ar bhearta maidir le
héifeachtúlacht riaracháin, ar chiorruithe i dtuarastail, i

chuige ar leith forbartha againn i réimsí bhainistíocht an

liúntais agus i bpinsean comhaltaí agus i líon na foirne

eolais, athbhreithnithe luach ar airgead agus próisis chun

státseirbhíse.

aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an
gcailliúint saineolais trí scor comhaltaí sinseartha foirne,
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Ba é €118 milliún ár Meastachán le haghaidh 2010
agus, trí dhiantionscnaimh bainistíochta buiséid agus
coigiltis, €107 milliún a caitheadh iarbhír.
Is é €113 mhilliún ár Meastachán le haghaidh 2011. Ní
raibh costais toghcháin san áireamh ansin ós rud é nach
rabhthas ag súil le toghchán in 2011 an tráth a dréachtadh
an Meastachán i nDeireadh Fómhair 2010. Tríd is tríd, idir
costais párolla, liúntais do chomhaltaí agus costais reatha
riachtanacha, lena n-áirítear conarthaí tábhachtacha ar nós
conarthaí TFC, craolacháin agus glantacháin, tá 94% dár
mbuiséad do 2011 geallta agus neamhroghnach agus is
féidir an chuid eile, tuairim is €7 milliún (6%) a mheas mar
chaiteachas roghnach.

Mar fhocal scoir
Léirigh an tSeirbhís an-teacht aniar agus aghaidh á
tabhairt ar na dúshláin a bhí romhainn le linn 2010. Ba
mhaith liom mar sin buíochas a ghabháil lenár bhfoireann,
ina measc iad siúd a d’fhág an tSeirbhís le linn 2010, tar
éis na mblianta de sheirbhís dhílis, as ucht a dtiomantais, a
gcumais, a ndúthrachta agus a solúbthachta ag dul i ngleic
le héilimh mhéadaithe i ré seo na géarchéime airgeadais.
Is maith an chomhartha don todhchaí a bhfonnmhaireacht
agus tá mé dóchasach go bhfuilimid i riocht maith chun dul
i ngleic leis na dúshláin atá romhainn agus leanfaimid ag
baint amach agus ag sárú spriocanna na straitéisí atá
leagtha amach againn. Ba mhaith liom freisin an Coimisiún
a mholadh as ucht a dtiomantais agus a dtacaíochta.
Tá gá ag Éirinn le parlaimint láidir fhéinrialaitheach atá
feiliúnach don 21ú haois chun dul i ngleic leis na dúshláin
atá roimh gach cuid dár sochaí agus den gheilleagar.
Leanfaidh an tSeirbhís, agus í ag feidhmiú faoi choimirce
an Choimisiúin, ag seachadadh na seirbhísí cúltaca is gá
leis na Tithe agus lena gcomhaltaí chun cuidiú leo a ról
bunreachta mar pharlaiminteoirí agus mar ionadaithe poiblí
a chomhlíonadh.

Ciarán Ó Cochláin
Ard-Rúnaí agus Cléireach Dháil Éireann
Bealtaine 2011.
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Suíonna na dTithe agus na gCoistí
 100 suí Dála (843 huaire suí).
 97 suí Seanaid (613 huaire uí).
 623 shuí Coiste (1,065 huaire suí).

taighde ar éileamh ó chomhaltaí aonair agus ó úsáideoirí
eile i gcaitheamh na bliana 2010 (féach leathanach 55).

 Cuireadh ocht bhfeasachán dar teideal Economic
Indicators agus seacht bhfeasachán de Spotlight i gcló in
2010.

Gnó na dTithe agus na gCoistí

Ról Thithe an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin

 82 Thuarascáil Choiste.

 Rinne na Comhchoistí um Ghnóthaí Eorpacha agus um

 Foilsíodh 61 Bhille mar a tionscnaíodh.
 Cuireadh síos 4,782 leasú ar Bhillí.
 Próiseáladh 44,943 Cheist Pharlaiminteacha (cuireadh
90% díobh síos go leictreonach).

Ghrinnscrúdú Eorpach mionscrúdú (lena n-áirítear
éisteachtaí poiblí a thionól) i gcomhpháirt, agus
d'ullmhaigh siad tuarascáil, i dtaobh conas is féidir leis
an Oireachtas cur lena ról i dtaca le Gnóthaí AE i
bhfianaise Chonradh Liospóin.

 Tugadh Buan-Orduithe nua isteach chun socruithe

Bainistiú ar Shaineolas Nós Imeachta
 Tionóltar cruinnithe míosúla de Phainéal na
gCathaoirleach Sealadach chun saincheisteanna nós
imeachta a phlé de réir mar a thagann siad chun cinn sa
Seomra.

 Tionóltar cruinnithe míosúla de Phainéal na gCléireach
Sealadach agus cruinnithe coicíse de na Cléirigh Coiste
chun saineolas nós imeachta agus taithí chléirigh a
roinnt.
(féach leathanaigh 21 agus 22).

idirthréimhseacha a sholáthar le haghaidh ról an dá
Theach i gcás lánscor na Dála (féach leathanach 39).

Fóram Parlaiminteach Thuaidh-Theas a Bhunú
 Lean dhá Ghasra Oibre uilepháirtí (ceann amháin i dTithe
an Oireachtais faoi chathaoirleacht an Cheann Comhairle
agus an ceann eile i dTionól Thuaisceart Éireann faoi
chathaoirleacht an Spéicéara) de phlé a chur chun
tosaigh maidir le Fóram Parlaiminteach Thuaidh-Theas a
bhunú, faoi mar a beartaíodh faoi Chomhaontú Aoine an
Chéasta in 1998 agus faoi Chomhaontú Chill Rìmhinn in
2006. Tionóladh Comhdháil an Fhóraim Pharlaimintigh

Seirbhísí Leabharlainne agus Taighde na
Parlaiminte (SLaT)
 Scaipeadh 20 Díolaim Bhille agus 14 Bheartán
Díospóireachta ar na comhaltaí uile i rith 2010 in am don
díospóireacht Dara Céim. Chuir SLaT tairseach faisnéise
le chéile le haghaidh an Bhille Airgeadais freisin (féach
leathanach 36).

 Rinne meitheal SLaT/Coistí taighde agus scríobh siad
ollpháipéir thaighde do na Coistí agus don Rúnaíocht.

 Phróiseáil SLaT 1,784 Scríbhinn a Leagadh faoi bhráid na
dTithe in 2010. D’fhonn a éascú na scríbhinní a leagan
faoi bhráid na dTithe go leictreonach in 2011 mar atá
beartaithe, rinneadh athbhreithniú ar an gcreat rialála le
haghaidh scríbhinní arna leagan faoi bhráid na dTithe,
leasaíodh na Buan-Orduithe iomchuí, cuireadh barr

Thuaidh-Theas sa Chaisleán Nua, Contae an Dúin i mí
Dheireadh Fómhair 2010. Rinne Spéicéir Thionól
Thuaisceart Éireann, an tUasal William Hay, agus an
Ceann Comhairle an tráth sin, an tUasal Séamus Ó
Cuirc, comhchathaoirleacht ar an gComhdháil (féach
leathanach 39).

Cumarsáid
 Cheadaigh an Coimisiún Straitéis Chumarsáide nua sa
bhliain 2010 (féach leathanach 32).

 Reáchtáladh 45 cheardlann faoin gClár Oideachais idir
Meán Fómhair 2010 agus Cáisc 2011 – 27 gceardlann ar
an suíomh i dTeach Laighean agus 18 gcinn sna
dáilcheantair.

 Thug 87,575 dhuine cuairt ar Theach Laighean in 2010

feabhais ar nósanna imeachta agus baineadh úsáid as

(an cúigiú líon is airde cuairteoirí a thug cuairt ar

bogearraí nuacheaptha ar bhonn píolóta.

pharlaimint de réir mhéid an daonra).

 D’fhreagair SLaT do 2,550 fiosrúchán faisnéise agus

 Ghlac Tithe an Oireachtais páirt san Oíche Chultúir agus i
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Lá Oscailte na hAiltireachta in 2010; mealladh níos mó

Beidh an conradh nua, a bhain coigilteas bliantúil mór

ná 2,000 cuairteoir chuig Teach Laighean dá bharr sin.

amach, i bhfeidhm go dtí mí an Mhárta 2014.
Soláthróidh an conraitheoir, Fujitsu, seirbhísí TFC do

Beartais Nua
 Beartas Taistil – Cheadaigh an Coimisiún beartas nua
taistil in 2010 le haghaidh taisteal thar lear agus in
Éirinn ag comhaltaí agus baill foirne (féach leathanach
40).

 Plean Acmhainní Daonna – Cheadaigh an Coiste
Comhairleach Bainistíochta (CCB) Plean Acmhainní
Daonna nua in 2010 i gcomhair na tréimhse idir 2010
agus 2012. Déantar dul chun cinn i dtaca le cur i
bhfeidhm an Phlean Acmhainní Daonna a thuairisciú do
CCB go ráithiúil (féach leathanach 59).

 Straitéis Soláthair – Cheadaigh CCB Straitéis Soláthair
nua in 2010 i gcomhair na tréimhse idir 2010 agus
2010. Cuireadh in iúl in athbhreithniú ar an bPlean
Corparáideach Soláthair 2007-2009 go bhfuil
ardleibhéal comhairle teicniúla soláthair ar fáil sa
tSeirbhís; tá beirt chomhairleoir inti ag a bhfuil Teastas
sa Soláthar Poiblí. Chomh maith leis sin, rinne an
tAonad Soláthair, i gcomhar leis an gComhairleoir Dlí
Parlaiminte, forbairt ar Iarrataí teimpléadacha ar
Thairiscint (RFT) agus ar dhoiciméid chonartha a
thugann cúnamh do rannóga próisis soláthair a
thabhairt chun críche (féach leathanach 69).

 Beartas Bainistithe Priacail – rinne an tSeirbhís
athbhreithniú ar a córas bainistithe priacail agus é mar
aidhm aici a creat beartais maidir le bainistiú priacail a
neartú. Cuirfear beartas nua bainistithe priacail i

chomhaltaí agus dá bhfoireann i dTeach Laighean agus
ar fud na tíre ina n-oifigí dáilcheantair (féach leathanach
53).

Toghchán 2011 – Cóiríocht, Foireann agus Treoir
do Chomhaltaí
 Cóiríocht – de réir bheartas an Choimisiúin i dtaca le
leithdháileadh cóiríochta ar chomhaltaí tar éis na
nOlltoghchán, sannadh oifigí do na comhaltaí uile roimh
an gcéad suí den Dáil agus den Seanad nua. Cheadaigh
an Coimisiún spriocamanna in 2009 maidir le comhaltaí
d'imeacht as a gcuid oifigí (comhaltaí a bhí ag dul ar
scor agus comhaltaí nár toghadh arís) (féach
leathanach 43).

 Acmhainní Daonna – ba éard a bhí i gceist le saothar na
foirne Acmhainní Daonna i ndáil le tacaíocht a thabhairt
d’Olltoghcháin 2011, socruithe iomarcaíochta a ríomh
agus a íoc agus conarthaí teimpléadacha a sholáthar do
chomhaltaí agus do pháirtithe don fhoireann atá
fostaithe le haghaidh an 31ú Dáil agus an 24ú Seanad
(féach leathanach 49).

 Treoirlínte Lánscoir do chomhaltaí – eisíodh
Lámhleabhar Toghcháin chuig na comhaltaí uile roimh
lánscor an 30ú Dáil inar sonraíodh na socruithe a bhí le
cur i bhfeidhm, sa tréimhse lánscoir, i ndáil le liúntais
agus le háiseanna (féach leathanach 52).

 Pleananna Ionduchtúcháin Iarthoghcháin do chomhaltaí

bhfeidhm i rith 2011. Leagfar amach róil agus

nua – cuireadh oiliúint ar 43 oifigeach idirchaidrimh,

freagrachtaí sonracha faoin mbeartas nua (féach

chomh maith le foireann an Aonaid Ilfheidhme agus

leathanach 70).

Aonad Acmhainní Daonna na gComhaltaí, chun bualadh
le comhaltaí nua agus chun cúnamh a thabhairt dóibh

Atairiscintí Móra
 Conradh Craolacháin – tugadh próiseas tairisceana le
haghaidh conradh nua craolacháin chun críche le linn na

“dul i dtaithí air” tar éis a dtofa do cheachtar Teach
(féach leathanach 65).

 Lámhleabhar Faisnéise do chomhaltaí nua – réitíodh

bliana 2010. Ghlac an forthairgeoir ar éirigh leis sa

Lámhleabhar Faisnéise agus scaipeadh é ar na

tairiscint (Pi Communications) leis an bhfreagracht

comhaltaí uile den 31ú Dáil agus den 24ú Seanad.

maidir le stiúradh sheirbhís chraolacháin an Oireachtais

Treoir phraiticiúil a bhí ann i leith na dtacaíochtaí nós

ón 1 Eanáir 2011 amach, agus baineadh coigilteas

imeachta agus riaracháin atá ar fáil dóibh chun cúnamh

costais bliantúil mór amach de thairbhe an chonartha

a thabhairt dóibh ina gcuid dualgas parlaiminte (féach

nua (féach leathanach 41).

leathanach 65).

 Conradh TFC – tugadh próiseas tairisceana le haghaidh
tacaíocht leanúnach TFC chun críche ag deireadh 2010.
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Bainistiú Acmhainní

Saoráil Faisnéise

 Agus an geilleagar mar atá sé i láthair na huaire, is

 Bhí méadú beag ar líon na n-iarrataí maidir le Saoráil

feidhm fhíorthábhachtach de chuid na Seirbhíse é

Faisnéise a fuarthas in 2010 i gcomparáid leis an méid a

caiteachas a bhainistiú agus coigilteas a bhaint amach

fuarthas in 2009; méadú ó 82 iarraidh aníos go 96

más féidir. Ba í seo an chéad bhliain de bhuiséad trí

iarraidh a bhí i gceist. Sampla eile is ea é sin den

bliana 2010-2012 agus ba é €107.4 milliún an

treocht a léiríonn go bhfuil méadú leanúnach ar líon na

caiteachas don bhliain 2010. Laghdú ab ea é sin ar an

n-iarrataí maidir le Saoráil Faisnéise a ndéileálann an

€118 milliún a réamh-mheasadh. Coigilteas €10.6

tSeirbhís leo gach bliain. Tháinig an chuid is mó de na

milliún nó laghdú 9% ab ea é sin ar an mbuiséad. Ba é

hiarrataí ó na meáin chumarsáide; tháinig 88% de na

ba chúis leis an gcoigilteas sin go príomha laghduithe ar

hiarrataí a fuarthas ón gcatagóir iarrthóra sin (féach

líonta, laghduithe buiséid ar phá agus ar liúntais,

leathanach 72).

tuairisciú níos fearr agus cur chuige spriocdhírithe chun
coigilteas a bhaint amach (féach leathanach 63).

Córas Nua maidir le Liúntais na gComhaltaí
 Rinneadh córas nua maidir le liúntais na gcomhaltaí, a
thug an tAire Airgeadais isteach i Márta 2010, a chur in
ionad an iomad liúntas agus teidlíochtaí a bhí ann an
tráth sin. Cuireadh uathíocaíocht mhíosúil amháin ina

Feidhmeanna tacaíochta toghcháin
 Eisíodh eascairí chuig 43 dháilcheantar le haghaidh
Olltoghchán na Dála.

 Fuarthas agus scanadh clár marcáilte na dtoghthóirí
(féach leathanach 24).

 Riaradh Olltoghchán an tSeanaid le haghaidh 43

áit lena mbaineann dhá ghné – liúntas taistil agus

chomhalta painéil, lena n-áirítear an Rolla Toghthóirí a

cóiríochta agus liúntas ionadaíochta poiblí.

ullmhú, Liosta na nIarrthóirí a ullmhú, páipéir bhallóide

 Measadh, an tráth a tugadh isteach é, gur chuí
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras tar éis dó a
bheith i bhfeidhm ar feadh bliana mar gheall ar na
hathruithe móra a bhí le tabhairt isteach de thairbhe an

a eisiúint, agus comhaireamh Thoghchán an tSeanaid a
sheoladh a bhí ar siúl ar feadh ceithre lá i dTeach
Laighean (féach leathanach 25).

 Rinneadh an próiseas athsholáthair reachtúil a chur i

chórais nua seo. Is é an Roinn Airgeadais, an t-údarás

bhfeidhm i gcomhair beirt Chomhalta de Pharlaimint na

reachtúil, i gcomhar le Seirbhís Thithe an Oireachtais,

hEorpa tar éis a dtofa don Dáil.

an soláthraí seirbhíse, a thabharfaidh faoin
athbhreithniú seo. Déanfar an t-athbhreithniú in 2011.
Tabharfar aird ann ar aon saincheisteanna a eascraíonn
as cur i bhfeidhm na scéime agus ar aon athruithe a
bheartaíonn an Rialtas nua i ndáil leis an ngné
dheimhnithe a bhaineann le caiteachais na gcomhaltaí
(féach leathanach 46).

Suirbhé na gComhaltaí 2010

Níos mó úsáide á baint ag na comhaltaí as an
nGaeilge
 Léiríonn anailís ar rannpháirtíocht sa 30ú Dáil agus sa
31ú Dáil go nuige seo go bhfuil méadú mór tagtha ar
úsáid na Gaeilge i measc na gcomhaltaí agus i measc
cheannairí na bPáirtithe – ó 12% sa Dáil dheireanach
aníos go 20% sa Dáil nua (féach leathanach 42).

 Thug an suirbhé ar chomhaltaí a rinneadh i mí na Nollag
2010 le fios go bhfuil na comhaltaí an-sásta i gcónaí leis
na seirbhísí a sholáthraítear dóibh agus leis an
bhfoireann a chuireann ar fáil iad – féach leathanach
66 agus Aguisín 11, leathanach 110.
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BINSEMHARCÁIL CHOMPARÁIDEACH AR PHARLAIMINTÍ - NA PRÍOMHTHORTHAÍ

Chuireamar tuarascáil inmheánach le chéile dar teideal Tuarascáil maidir le
Binsemharcáil Chomparáideach ar Pharlaimintí, agus baineadh úsáid as staidreamh
tábhachtach idirnáisiúnta a bailíodh as foinsí éagsúla trí thaighde deisce agus trí
shuirbhéanna i measc teagmhálaithe parlaiminte i líon roghnaithe dlínsí eile1. Bíodh
go ndéantar gach iarracht inár modheolaíocht comparáid a dhéanamh idir nithe atá
cosúil le chéile, ní mór a chur san áireamh i gcónaí agus comparáid á déanamh idir
parlaimintí go bhféadfadh córais cuntasaíochta éagsúla agus roinnt feidhmeanna
agus timthriallta toghcháin éagsúla a bheith ag parlaimintí éagsúla chomh maith le
córais oibriúcháin éagsúla agus go fiú rithimí suite éagsúla. Mar sin féin, léirigh an
bhinsemharcáil na nithe seo a leanas maidir leis an Oireachtas -

 bíonn níos mó laethanta suí in aghaidh na bliana ann ná mar a bhíonn san Ísiltír,
sa Danmhairg, sa Nua-Shéalainn, i dTionól Thuaisceart Éireann, in Albain, sa
Bhreatain Bheag, san Afraic Theas agus san Astráil;

 bíonn níos mó uaireanta suí in aghaidh na bliana ann ná mar a bhíonn san Astráil,
sa Nua-Shéalainn, in Albain, san Ostair agus san Ísiltír;

 cuirtear an líon is mó ceisteanna parlaiminteacha ann gach bliain thar aon cheann
déag de pharlaimintí agus an líon is airde de cheisteanna parlaiminteacha in
aghaidh an chomhalta;

 tá an cúigiú líon is mó cuairteoirí ar an bparlaimint in aghaidh an duine- 87,575
cuairteoir san iomlán in 2010;

 tá an ceathrú líon is lú saoránach in aghaidh an Teachta Dála ann, mar atá
27,849;

 is lú ná an meán an líon foirne (lena n-áirítear foireann pholaitiúil agus riaracháin)
in aghaidh an chomhalta ann;

 tá an dara costas foriomlán is lú ann in aghaidh gach comhalta Parlaiminte.
Léirítear a thuilleadh saintorthaí ón tionscnamh binsemharcála sa tuarascáil tríd síos.
1

Rinneadh suirbhé ar na Parlaimintí comparáideacha (an Astráil (BC), an Ostair (BC), an Bheilg
(BC), Ceanada (BC), an Danmhairg (UC), an Fhionlainn (UC), an India (BC), an Ísiltír (BC), an
Nua-Shéalainn (UC), Tuaisceart Éireann (UC), Albain (UC), an Afraic Theas (BC), an tSualainn
(BC), an Bhreatain Bheag (UC), an Ríocht Aontaithe (Teach na dTeachtaí agus Teach na
dTiarnaí) (BC)) ar na hábhair seo a leanas: an ionadaíocht pholaitiúil, suíonna agus gnó na
parlaiminte, luach ar airgead, foireann agus acmhainní, agus teagmháil leis an bpobal. Tá
fothacair éagsúla de na tíortha sin curtha san áireamh i ngach comparáid de réir na sonraí atá ar
fáil agus de réir a n-inchomparáideachta leis an Oireachtas i ngach cás. Ba iad an bhliain féilire
2010 agus an bhliain pharlaiminteach 2009-2010 na blianta tagartha maidir le sonraí.
Parlaimint dhá sheomra atá i gceist le BC agus parlaimint aon seomra atá i gceist le UC.
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GEALLTANAS STRAITÉISEACH 1: FEABHAS A CHUR AR SHEIRBHÍSÍ DON PHARLAIMINT
Is é is ábhar don Straitéis seo a chinntiú gur féidir le cathaoirligh agus comhaltaí Thithe an Oireachtais agus a gcoistí a
bheith cinnte go gcuirfear seirbhísí tacaíochta parlaiminteacha ardchaighdeáin ar fáil dóibh ar bhonn leanúnach.

GNÓ NA DTITHE AGUS NA GCOISTÍ

Tairgeadh seisiúin treoshuímh i dtaobh an tSeomra do
chomhaltaí an phainéil freisin chun a chumasú dóibh taithí a

Suíonna agus Gnó na Parlaiminte
Léiríodh, i dtuarascáil dar teideal Tuarascáil maidir le
Binsemharcáil Idirnáisiúnta idir Parlaimintí, a tiomsaíodh go
hinmheánach agus a chlúdaigh seisiún Parlaiminte
2009/2010, go gcruthaíonn Tithe an Oireachtais go maith
nuair a dhéantar comparáid bhinsemharcála idir iad agus na
parlaimintí náisiúnta eile a ndearnadh suirbhé ina measc ó
thaobh líon iomlán na laethanta suí agus na n-uaireanta suí

fháil ar oibriú na micreafón agus na rialtán eile atá ar fáil ag
an té atá sa Chathaoir, ar na córais TFC atá ar fáil acu sa
Seomra agus ar an gcaoi a n-úsáidtear iad agus ar an gcaoi
a mbainistítear an chumarsáid idir an té atá sa Chathaoir,
na Cléirigh agus na huiséirí atá ar dualgas sa Seomra i
dtéarmaí praiticiúla.
Tugtar mionteagasc do chomhaltaí an phainéil duine ar
dhuine freisin má iarrtar é.

de; baineann siad an tríú háit amach ó thaobh laethanta suí
de agus líon iomlán 197 suí ann agus baineann siad an dara

An gnáthamh gnó laethúil

háit amach ó thaobh uaireanta suí de agus líon iomlán

Cuirtear sceideal laethúil an Chathaoirligh in iúl do

1,456 huaire suí ann don dá Theach.

chomhaltaí uile an phainéil agus bíonn rochtain acu ar

I gcomparáid leis na parlaimintí aon seomra a ndearnadh
suirbhé ina measc, tá an Dáil sa chéad áit ó thaobh líon
iomlán na n-uaireanta suí de, chun tosaigh ar an

mhionteagasc ina thaobh agus ar mhionteagasc don
Chathaoirleach i dtaobh míreanna gnó aonair.
Tairgtear mionteagasc pearsanta do na Cathaoirligh, do

Danmhairg, an Nua-Shéalainn, an Fhionnlainn agus Albain

na Leas-Chathaoirligh agus do chomhaltaí phainéal na

agus tá sí sa tríú háit ó thaobh líon iomlán na laethanta suí

gCathaoirleach Sealadach.

de, chun tosaigh ar an Nua-Shéalainn, Tuaisceart Éireann,
Albain agus an Bhreatain Bheag.

An Clár Sármhaitheasa Nós Imeachta

Painéal na gCléireach Sealadach
Tionóltar cruinnithe de phainéal na gCléireach Sealadach (a
chabhraíonn le dualgais Sheomra na Dála) ar bhonn míosúil.

Leanamar lenár dtionscnamh Sármhaitheasa Nós Imeachta

Chomh maith le bheith ina scáth ar chruinnithe Phainéal na

chun cur lenár n-acmhainn, ár gcumas agus ár seachadadh

gCathaoirleach Sealadach maidir le hábhar, úsáidtear na

seirbhíse nós imeachta agus tógáil orthu.

cruinnithe chun aiseolas a sholáthar ó chruinnithe de chuid

Painéal na gCathaoirleach Sealadach
Tionóltar cruinnithe de Phainéal na gCathaoirleach
Sealadach ar bhonn míosúil (nó ar bhonn níos rialta, más
gá) agus an Leas-Cheann Comhairle nó comhalta sinsearach
den phainéal i gceannas orthu. Sna cruinnithe sin-

 cuireann comhaltaí foirne ábhar i láthair maidir le nós
imeachta, i gcoitinne agus i ndáil le réimsí is údar
dúshlán don Chathaoir;

 déanann comhaltaí den phainéal nithe a tharla le linn
dóibh a bheith i gceannas sa Seomra a thuairisciú agus a
phlé;

 tugtar gearrchuntas ar chaighdeáin reatha agus ar
chaighdeáin atá á bhforbairt agus pléitear na caighdeáin
sin.
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an Phainéil sin. Déantar athbhreithniú níos mine ar rudaí a

Chathaoirligh thar thréimhse seachtainí agus

tharlaíonn sa Seomra, ag baint úsáide as taifeadtaí craolta

idirghabhálacha ba dhíol suntais nó suime ar leith a chur

idirlín de na himeachtaí agus as acmhainní ar líne eile ar nós

i láthair an phainéil; agus

na mBuan-Orduithe, na rialuithe agus na ndíospóireachtaí.
Eagraítear cuairteanna treoshuímh ar an Seomra go
rialta freisin ionas gur féidir le Cléirigh shealadacha leanúint
de bheith eolach ar na hacmhainní agus ar na saoráidí
leictreonacha atá ar fáil ag Deasc na gCléireach sa Seomra.
Téann Cléirigh shealadacha siar go tréimhsiúil ar na
céimeanna a bhaineann le vótáil leictreonach a eagrú sa
Teach.
D’fhonn foghlaim a léiriú agus a dhaingniú, déanfaidh
comhaltaí phainéal na gCléireach Sealadach, go tréimhsiúil-

 súil siar a chaitheamh ar idirghabhálacha an

Cuimsíodh na nithe seo a leanas sa tacaíocht a
tugadh do shuíonna na dTithe agus a gCoistí le
linn 2010
 100 suí Dála (843 huaire suí)
 97 suí Seanaid (613 huaire suí)
 623 chruinniú Coiste (1,065 huaire suí)
 82 Thuarascáil Choiste
 Foilsíodh 61 Bhille mar a tionscnaíodh
 Cuireadh síos 4,782 leasú ar Bhillí
 Rinneadh athchló ar 75 Bhille mar thoradh ar leasú nó
ar iad a bheith rite ag an dá Theach

 Próiseáladh 44,943 Cheist Pharlaiminteach

 treoshuíomh i dtaobh an tSeomra a thabhairt do
chomhaltaí eile den phainéal.

Tionscnaimh Bainistíochta maidir le hEolas Nós
Imeachta i Rúnaíocht na gCoistí
Tionóltar cruinnithe rialta de Chléirigh Coiste chun eolas nós
imeachta agus taithí cléireach a roinnt. Úsáidtear na
cruinnithe sin freisin chun an lámhleabhar cuimsitheach ar a
dtugtar Treoirleabhar na gCléireach, a bhfuiltear ag súil é a
athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta go hiomlán
le linn 2011, a phlé agus a athbhreithniú. Déanfar an
Treoirleabhar a uaslódáil ar bhunachar sonraí a dhearfar go
speisialta d’fhonn nuashonrú dinimiciúil, gabháil eolais agus
cumarsáid leis na Cléirigh go léir i dtaobh athruithe ar an
Treoirleabhar a chumasú. Rinneadh seimineáir maidir le ról
an Oireachtais i nGnóthaí AE a thionól in Aibreán 2011 le
haghaidh comhaltaí nua an 31ú Dáil agus comhaltaí foirne
iomchuí.
Tá ríomhLámhleabhar maidir le Nós Imeachta le
haghaidh comhaltaí Coistí (cosúil leis an ríomhLámhleabhar
Dála) mar aon le bileoga faisnéise ginearálta i dtaobh ról
Coistí á bhforbairt agus beidh siad ina gcuid d’ábhair agus
d’uirlisí ionduchtaithe le haghaidh comhaltaí nua de Chóras
Coistí an 31ú Dáil/24ú Seanad. Tá obair á cur i gcrích ag
meitheal ar fhreagra ar achtú an Achta um Chlúmhilleadh,
2009 lenar tugadh pribhléid iomlán d’fhinnéithe os comhair
Coistí Oireachtais le héifeacht ó 2010. Mar chuid den
fhreagra, foilseofar treoir chuimsitheach do chomhaltaí,
d’fhoireann Coistí agus d’fhinnéithe a bheidh ag láithriú os
comhair Coistí.
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Ceisteanna Parlaiminteacha
Rinne Oifig na gCeisteanna 44,943 Cheist Pharlaiminteach a

Staidreamh maidir le Ceisteanna Parlaiminteacha
- 2009 agus 2010
2009

phróiseáil le linn 2010. Is líon é sin atá 1,807 (4%) níos lú

dhícheadú.
1,393 líon na gceisteanna ó bhéal a freagraíodh i
Seomra na Dála (3.1% díobh sin a cuireadh síos).
Is go leictreonach a chuirtear tuairim is 90% de
Cheisteanna Parlaiminteacha faoi bhráid Oifig na
gCeisteanna. Déanann Oifig na gCeisteanna freagraí Airí ar
Cheisteanna Parlaiminteacha a sheoladh trí ríomhphost
chuig an gcomhalta iomchuí gach lá suí.
Léiríodh, i dtuarascáil dar teideal Tuarascáil maidir le
Binsemharcáil Idirnáisiúnta idir Parlaimintí, a cuireadh le
chéile go hinmheánach agus a chlúdaigh seisiún
Parlaiminteach 2009/2010, gur i nDáil Éireann a bhí an líon
ba mhó Ceisteanna Parlaiminteacha in aghaidh an duine
agus 267 gCeist Pharlaiminteach curtha síos in aghaidh an
duine, os cionn trí oiread an mheáin arb é 72 Cheist
Pharlaiminteach in aghaidh an duine sna parlaimintí a
ndearnadh suirbhé ina measc agus an líon is mó Ceisteanna
Parlaiminteacha curtha síos gach bliain in 11 as an 12
Parliament a ndearnadh suirbhé ina measc.
Léiríonn treochtaí luatha ó Olltoghchán 2011 i leith gur

% Méadú/
laghdú

ná 2009. De na ceisteanna sin a próiseáladh, rinneadh
11,782 (26%) a tharraingt siar agus 1,255 (2.8%) a

2010

Líon na gCP a
Próiseáladh
Líon na bhFreagraí ó
Bhéal

46,750
1,466

44,943 laghdú 3.9%
1,393 laghdú 5%

Líon na bhFreagraí
Scríofa

32,641

30,513 laghdú 9.2%

Líon na gCP a
Tarraingíodh siar

11,351

11,782 méadú 3.8%

Líon na gCP a
Dícheadaíodh

1,292

1,255 laghdú 2.8%

% na gCP a
Dícheadaíodh

2.9%

2.8% laghdú 1.7%

112 chomhalta i bpáirtithe an Rialtais (as iomlán 165,
seachas an Ceann Comhairle) agus gur lú líon an fhreasúra
atá ag cur Ceisteanna Parlaiminteacha. Is iondúil gur
comhaltaí de chuid an fhreasúra a chuireann Ceisteanna
Parlaiminteacha faoi bhráid comhaltaí den Rialtas.

Reachtaíocht a Phróiseáil
Tá Oifig na mBillí freagrach as na Billí agus na leasuithe go
léir a chuireann Airí agus comhaltaí síos a chur i gcló agus a
scaipeadh. Scrúdaíonn sí téacsanna na mBillí go léir chun a
chinntiú go gcomhlíonann siad na Buan-Orduithe agus

cosúil go bhfuil líon na gCeisteanna Parlaiminteacha atá á

scrúdaíonn sí leasuithe chun impleachtaí airgeadais agus

gcur síos á laghdú. Is féidir gurb é is cúis leis sin go bhfuil

nithe eile maidir le hord a fhionnadh. I gcéimeanna an
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Choiste agus na Tuarascála soláthraíonn sí ábhar

toghthóirí marcáilte sa tír (is é sin, an chóip den chlár ina

mionteagaisc do Chléirigh na dTithe, do Chathaoirligh na

gcuirtear líne trí ainm toghthóra sa stáisiún vótaíochta

dTithe agus do Chathaoirligh na Roghchoistí. Tugann Oifig

nuair a fhaigheann siad a bpáipéar ballóide) a scanadh go

na mBillí comhairle freisin i leith grúpálacha leasuithe.

leictreonach, agus cuirfear cóipeanna de na cláir toghthóirí

Cuireann Oifig na mBillí tascanna i gcrích freisin thar
ceann Chléireach na Dála i ndáil le hOlltoghcháin Dála. Ar
an Dáil a lánscor go luath in 2011, d’eisigh Oifig na mBillí
na hEascairí do Chinn Comhairimh 43 thoghcheantar. Tar
éis an toghcháin rinne sí socrú chun doiciméid toghcháin
(lena n-áirítear páipéir bhallóide) a ghlacadh agus a stóráil,
agus na cláir toghthóirí marcáilte a scanadh agus a chur ar

marcáilte sin ar fáil do cibé duine a iarrann iad (ar tháille a
íoc).

Oifig na nImeachtaí
Is í Oifig na nImeachtaí a ullmhaíonn Riar na hOibre don
Dáil, Riar na hOibre Forlíontach, Cín Lae na nImeachtaí
agus na Buan-Orduithe. Cuirtear tairiscintí le haghaidh Riar

fáil. Níos déanaí sa bhliain déanfaidh sí socrú chun iad a
scriosadh ar deireadh de réir na reachtaíochta toghcháin,
ach roimhe sin, déanfaidh Oifig na mBillí gach clár

Staidreamh maidir le hOifig na mBillí
 Foilsíodh 61 Bhille le linn 2010 (laghdú ó 79 in 2009).
Ba Bhillí Rialtais 39 gcinn díobh agus ba Bhillí Comhaltaí
Príobháideacha 22 cheann. Cé gur lú líon na mBillí a
tionscnaíodh in 2010, d’ardaigh líon iomlán na
leathanach a foilsíodh go 1,914 leathanach, ó 1,875
leathanach in 2009.

 Próiseáladh 4,782 leasú le linn 2010, méadú ó 4,610 in
2009. D’ardaigh líon iomlán na leasuithe seo go 1,264
leathanach, ó 1,075 in 2009.

 Tharla sé 65 huaire go ndearnadh Billí a athchló tar éis
iad a leasú in 2010, méadú ó 68 in 2009. D’ardaigh líon
iomlán leathanach na mBillí sin go 4,745 leathanach, ó
2,652 in 2009.

 40 Bill a d’achtaigh an tOireachtas le linn 2010 (laghdú
ó 46 in 2009). Cé gur lú an líon Billí a achtaíodh in
2010, d’ardaigh líon iomlán leathanach na mBillí sin go
2,040 leathanach, ó 1,694 leathanach in 2009.
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na hOibre faoi bhráid na hoifige seo agus scrúdaítear iad

Oifig an tSeanaid

chun a fháil amach an bhfuil siad de réir na mBuan-

Tá Oifig an tSeanaid freagrach as Riar na hOibre, Riar na

Orduithe. Cuireann Oifig na nImeachtaí comhairle ar fáil do

hOibre Forlíontach, Cín Lae na nImeachtaí agus Buan-

chomhaltaí den Dáil maidir leis an nós imeachta

Orduithe don Seanad a tháirgeadh. Déantar tairiscintí ón

parlaiminteach agus, go háirithe, d’Oifig Phríomh-Aoire an

Rialtas agus ó Chomhaltaí Príobháideacha a chur faoi bhráid

Rialtais maidir le gnéithe nós imeachta de thograí le

na hoifige seo agus a scrúdú chun a chinntiú go bhfuil siad

haghaidh gnó Rialtais agus cuidíonn sí le dréachtú tairiscintí

de réir na mBuan-Orduithe. Cuireann an oifig comhairle

teicniúla. Cuireann sí tacaíocht rúnaíochta ar fáil freisin agus

maidir le nós imeachta ar fáil don Chathaoirleach agus do

tugann sí comhairle don Choiste um Nós Imeachta agus

phainéal na gCathaoirleach Sealadach, agus cuireann sí

Pribhléidí Dháil Éireann agus dá fhochoistí, lena n-áirítear an

tacaíocht rúnaíochta agus comhairle ar fáil don Choiste um

fochoiste ar Athleasú na Dála. Tugann Oifig na nImeachtaí

Nós Imeachta agus Pribhléidí Sheanad Éireann agus do

tacaíocht do Cheann Comhairimh an tSeanaid le linn

Roghchoiste an tSeanaid um Leasanna Comhaltaí.

Olltoghcháin agus Fothoghcháin don Seanad a riaradh.
Cuidíonn sí le bainistiú an chórais vótála leictreonaigh sa
Dáil.

Feidhmeanna tacaíochta maidir le Toghcháin
Seanaid
Is í Cléireach an tSeanaid Ceann Comhairimh an tSeanaid le

Staidreamh maidir le hOifig na nImeachtaí

haghaidh Olltoghcháin Seanaid do na 43 Chomhalta Painéil.
Tá sí freagrach as an Athbhreithniú Bliantúil a dhéanamh ar
an gClár de Chomhlachtaí Ainmniúcháin faoi Acht Toghcháin

Léiríonn an staidreamh seo a leanas a mhinice a tháinig

an tSeanaid (Rolla Comhaltaí), 1949, agus as pleanáil

roinnt gníomhaíochtaí i gceist in Oifig na nImeachtaí in

mhionsonraithe agus seoladh mionsonraithe Olltoghchán

2010 de dheasca suíonna den Dáil:

(agus Corrthoghchán) an tSeanaid. Cuidíonn foireann Oifig

 táirgeadh 100 Riar na hOibre de chuid na Dála

an tSeanaid agus Oifig na nImeachtaí léi sa ról sin.

 táirgeadh 48 Riar na hOibre Forlíontach
 tugadh tacaíocht rúnaíochta agus comhairle do 8
gcruinniú den Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí

 tugadh tacaíocht rúnaíochta agus comhairle do
chruinniú amháin den Fhochoiste ar Leasú na Dála

 tugadh cúltaca riaracháin le haghaidh 180 vótáil Dála.

Faoi Airteagal 18.8 den Bhunreacht, ní foláir Olltoghchán
don Seanad a bheith ann lá nach déanaí ná 90 lá tar éis
lánscor don Dáil. 60 comhalta a bhíonn sa Seanad a nainmníonn an Taoiseach 11 díobh. Déantar iomaíocht in
olltoghchán do na 49 suíochán eile - 43 shuíochán trí
thoghchán rollachomhaltaí a mbíonn comhaltaí den Dáil,
den Seanad a scoireadh, mar aon le comhaltaí de chomhairlí
cathrach agus contae cáilithe chun vótála ann agus 3
shuíochán trí thoghchán le haghaidh comhaltaí ollscoile ó
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Staidreamh maidir le hOifig an tSeanaid
Gníomhaíochtaí in Oifig an tSeanaid in 2010 a ghin
suíonna Sheanad Éireann agus a Choistí:

 97 lá suí Seanaid
 613 huaire suí Seanaid
 Táirgeadh 97 Riar na hOibre don Seanad
 Táirgeadh 11 Riar na hOibre Forlíontach don Seanad
 Ullmhaíodh 70 Cín Lae Imeachtaí
 Próiseáladh 121 tairiscint
 Cúltaca riaracháin le haghaidh 171 vótáil Seanaid
Ollscoil na hÉireann agus trí shuíochán trí thoghchán le
haghaidh comhaltaí ollscoile ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath
(Coláiste na Tríonóide).
Bhí freagracht ar Cheann Comhairimh Seanaid an
Oireachtais maidir leis an Olltoghchán do 43 rollachomhalta
na gcúig rolla gairmiúla go luath in 2011. Ullmhaíodh Liosta
Iarrthóirí, agus chuige sin rinneadh idirchaidreamh leis na
101 chomhlacht ainmniúcháin agus le comhaltaí den Dáil

 Tiomsú Chlár Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann
 Tacaíocht rúnaíochta agus comhairle do 9 gcruinniú
den Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí

 Tacaíocht rúnaíochta le haghaidh 28 gcruinniú den
Choiste um Leasanna Comhaltaí a bhí ag seoladh
imscrúduithe de bhun gearán a fuarthas faoi na
hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí.

agus den Seanad a scoireadh chomh maith. 120 iarrthóir a
bhí ag iarraidh go dtoghfaí iad chun na gcúig rolla.
Thiomsaigh Oifig na nImeachtaí an Liosta Toghthóirí ar a
raibh 1,092 vótálaí.

Is í Oifig an tSeanaid freisin a d’ullmhaigh agus a rinne
socrú chun na Páipéir Bhallóide a eisiúint.
Rinne Oifig an tSeanaid na socruithe riaracháin a bhain
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leis an ionad comhairimh a shuiteáil agus bhí an

 Réamhthuarascáil maidir le Foinsí Ghéarchéim

comhaireamh ann thar thréimhse ceithre lá i dTeach

Baincéireachta na hÉireann (Tuarascáil Regling agus

Laighean i mí Aibreáin.

Watson);

Gníomhaíochtaí maidir le Coistí agus forbairtí le
linn 2010
Bhí 565 chruinniú ann de chuid na gCoistí a bhfuil
freagracht ar Rúnaíocht na gCoistí maidir leo. Bhí 1,435
fhinné ó bhéal agus 967 n-uaire suí i gceist sna cruinnithe
sin agus foilsíodh 40 tuarascáil beartais. Ón 1 Eanáir 2011

 téarmaí tagartha an Choimisiúin Imscrúdúcháin ar an
ngéarchéim baincéireachta agus nithe gaolmhara;

 náisiúnú an Bhainc Angla-Éireannaigh;
 athruithe sa bheartas fioscach, buiséid agus cánach
(Samhain 2010 a foilsíodh an tuarascáil);

go dtí lánscor Dháil Éireann an 1 Feabhra, bhí 32 chruinniú

 forbairt an chreata rialála airgeadais in Éirinn amach

coiste eile ann agus 81 fhinné ó bhéal agus 48 n-uaire suí i

anseo agus cobhsaíocht gheilleagar na hÉireann;

gceist iontu agus foilsíodh 10 dtuarascáil beartais.
Seachas an breithniú leanúnach a bhí ar siúl ag
Roghchoistí i gcaitheamh na bliana ar fad ar Bhillí, ar
Mheastacháin agus ar Thairiscintí a tarchuireadh chucu,
rinneadh breithniú mionsonraithe go leor ar réimse leathan
de nithe beartais ag leibhéal Comhchoiste, mar a leanas:

 tionchar na rialála airgeadais ar earnáil na gcomhar
creidmheasa in Éirinn;

 costas na rialála ar ghnóthaí (go háirithe ar fhiontair
bheaga agus mheánmhéide agus tograí chun na costais
a laghdú;

 éifeachtúlacht oibríochta an Choimisiúin um Rialáil
Coistí Airgeadais

 Géarchéim Baincéireachta na hÉireann: Beartas Rialála
agus Cobhsaíochta Airgeadais 2003-2008;

Eitlíochta agus an Choimisiúin um Rialáil Tacsaithe;

 an caidreamh idir soláthróirí agus miondíoltóirí i
margadh grósaeireachta na hÉireann (Márta 2010 a
foilsíodh an tuarascáil);
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 nithe a bhaineann leis an Trádáil Miondíola in Éirinn
(Feabhra 2011 a foilsíodh an tuarascáil);

 an poitéinseal chun poist a chruthú agus poist a
chaomhnú tríd an ngeilleagar cliste a fhorbairt (in
earnálacha na n-eolaíochtaí bitheolaíochta agus na
ngaireas máinliachta agus liachta go sonrach);

 an poitéinseal chun fiontair áitiúla a bhunú agus
fostaíocht a ghiniúint trí acmhainní fuinnimh in-athnuaite
áitiúla a úsáid (Nollaig 2010 a foilsíodh an tuarascáil);

 meicníochtaí chun díospóidí caidrimh thionscail a
réiteach agus na bearta coimirce is gá chun oibrithe
imirceacha a chosaint ar dhúshaothrú saothair;

 tacú le méadú ar úsáid na Gaeilge ar bhonn laethúil;
 raonta agus tarraingteacht na turasóireachta in Éirinn a
leathnú ar bhonn Uile-Éireann agus díriú ar mhargadh an
diaspóra Éireannaigh;

 infheistiú agus poist a chur chun cinn i dtionscal scannán
na hÉireann;

 nósanna imeachta maidir le díospóidí a réiteach i spórt
na hÉireann agus an chaoi is fearr ina bhféadfaí iad sin a
riaradh gan dul in iontaoibh caingne dlí;

 straitéis 20 bliain don Ghaeilge 2010-2030 (Iúil 2010 a
foilsíodh an tuarascáil le díospóireacht sa Seanad an 2

Coistí Bonneagair

 dlí um an athrú aeráide (Deireadh Fómhair 2010 a
foilsíodh an tuarascáil le díospóireacht sa Seanad an 4
Samhain 2010 agus sa Dáil an 11 Samhain 2010);

 físeanna maidir le cur i bhfeidhm TF i réimse an
fhuinnimh inmharthana agus in-athnuaite agus na
héifeachtúlachta fuinnimh;

 fuinneamh bithghás in Éirinn (Eanáir 2011 a foilsíodh an
tuarascáil);

 foraoiseacht inmharthana agus leithlisiú carbóin foraoise
(Eanáir 2011 a foilsíodh an tuarascáil);

 Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhuinneamh Inathnuaite (Eanáir 2011 a foilsíodh an tuarascáil);

 moltaí don Aire maidir le hainmniúcháin chuig Boird TG4
agus Iascach Intíre Éireann;

 idirnascaire eangacha leictreachais Thuaidh-Theas;
 tobhach craolacháin;
 dáileadh agus glacadh uimhreacha teileafóin “116” le
haghaidh “Seirbhísí le Luach Sóisialta”;

 léirscaoileadh poist;
 bainistiú dramhaíola;

Samhain agus sa Dáil an 18 Samhain 2010).

 rátaí tráchtála is iníoctha ag óstlanna Éireannacha;

Scrúdaigh an Coiste um Chuntais Phoiblí líon leathan

 treoirlínte le haghaidh údarás pleanála maidir leis an

comhlachtaí poiblí ab ábhar do thuarascálacha ón ArdReachtaire Cuntas agus Ciste. Bhain na príomhréimsí a
scrúdaíodh leis na bearta cobhsúcháin bainc agus, chomh
maith leis an Roinn Airgeadais, scrúdaigh an Coiste na
próisis agus na córais atá i bhfeidhm i GNBS agus in Oifig
an Rialtóra Airgeadais araon. I measc na réimsí
ardtosaíochta eile, bhí scrúdú ar fheidhmiú ár n-earnála tríú
leibhéal, áit a raibh ceisteanna ann faoi liúntais
neamhúdaraithe agus comhlíonadh conarthaí ag lucht
acadúil chomh maith le grinnscrúdú ar FÁS, faoi threoir a
struchtúr agus rialuithe rialachais chorparáidigh nua go
háirithe. Foilsíodh dhá thuarascáil eatramhach le linn 2010,
Cánacha Iontaobhacha a Chailleadh mar gheall ar
Dhliteanas Teoranta a Mhí-Úsáid ab ábhar don chéad ceann
agus Fáil sa tSeirbhís Phríosúin agus nithe a bhaineann le
Fáil Phoiblí go ginearálta ab ábhar don dara ceann. Foilsíodh
an tríú tuarascáil eatramhach ar Chomhlachtaí Poiblí d’Fháil
Seirbhísí Dlí go luath in 2011.

Straitéis Spáis Náisiúnta;

 Plean Gníomhaíochta Níotráití;
 an tionscal tacsaithe;
 oibríochtaí ag an Údarás Iompair Náisiúnta;
 riaradh Údarás Eitlíochta na hÉireann;
 titim tharbhealach Mhullach Íde;
 athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta i ndiaidh
2013 (Samhain 2010 a foilsíodh an tuarascáil);

 athbhreithniú ar an gComhbheartas Iascaigh;
 foraoisí na hEorpa a chosaint ar athrú aeráide (Iúil 2010
a foilsíodh an tuarascáil);

 leas capall agus sláinte agus sábháilteacht ar
fheirmeacha na hÉireann.
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Jill Gray, comhalta d'fhoireann Sheirbhís Thithe an Oireachtais a sholáthair an grianghraf seo

Coistí Idirnáisiúnta

 beartas na hÉireann maidir le trádáil choigríche a chur
chun cinn (Márta 2010 a foilsíodh an tuarascáil);

 na hÉireannaigh gan doiciméid sna Stáit Aontaithe;
 Clár na hÉireann maidir le Cúnamh Forbartha agus an
dul chun cinn ag baint amach spriocanna forbartha na
mílaoise;

 Fiosrúchán Dhomhnach na Fola (Tuarascáil Saville);
 comhar trasteorann maidir le nithe a bhaineann le
póilíneacht agus le cumhachtaí ceartais a chineachadh
go Tuaisceart Éireann, le sláinte, oideachas agus
iompar;

 caidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe;
 freagra AE ar an éigeandáil airgeadais, lena n-áirítear

tuarascáil), an Ionstraim Margaidh Aonair, an Treoir
Ama Oibre agus an Comhaontú Cobhsaíochta agus
Comhlachais idir AE agus an tSeirbia;

 caidreamh leanúnach leis an Aire Gnóthaí Eachtracha
roimh dó freastal ar chruinnithe den Chomhairle um
Ghnóthaí Ginearálta agus um Chaidreamh Eachtrach;

 ról AE i bpróiseas síochána an Mheán-Oirthir, an cor i
nGasá agus an Comhaontú Comhlachais EoraMheánmhara idir AE agus Iosrael, 1995 (Airteagal 2, a
bhaineann le hoibleagáidí na bpáirtithe maidir le cearta
daonna, go háirithe.)
Bhreithnigh an Comhchoiste um Ghrinnscrúdú Eorpach
441 doiciméad reachtach a raibh 382 thogra reachtach ina
measc agus a chlúdaigh raon leathan de réimsí beartais
lena n-áirítear cúrsaí airgeadais agus ceartais. Rinne sé
grinnscrúdú mionsonraithe ar 8 gcinn de na tograí sin agus

impleachtaí mheicníocht chobhsúcháin an limistéir euro

chuige sin reáchtáladh cruinnithe poiblí leis na páirtithe

agus tograí maidir le comhordú beartais geilleagair a

leasmhara iomchuí. Foilsíodh 5 thuarascáil

athneartú (Iúil 2010 agus Eanáir 2011 a foilsíodh na

ghrinnscrúdaithe le linn 2010 maidir le reachtaíocht AE a

tuarascálacha);

beartaíodh. D’aontaigh an Comhchoiste 2 thuarascáil

 an Straitéis ‘Eoraip 2020’ (Feabhra 2010 a foilsíodh an
tuarascáil);

 Clár Oibre Bliantúil an Choimisiúin Eorpaigh 2010 agus

speisialta maidir le reachtaíocht nua AE do na tréimhsí Iúil
go Nollaig 2009 agus Eanáir go Meitheamh 2010. Rinneadh
díospóireacht i nDáil Éireann an 28 Eanáir, 2010, ar
Thuarascáil Iniúchta AE Uimh. 29 faoin Dréachtphacáiste

Straitéis an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh 2011,

Reachtach maidir le hAthchóiriú ar Chreat Maoirseachta

Tionscnamh na Saoránach (Feabhra 2010 a foilsíodh an

agus Rialála Airgeadais AE.
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 athbhreithniú ar an gcumhacht pharlaiminteach maidir
le fiosrúchán (Eanáir 2011 a foilsíodh an tuarascáil);

 tionchar ciorruithe buiséid ar chustaiméirí de chuid na
Roinne Coimirce Sóisialaí;

 nithe a bhaineann le pinsin;
 dídhreasachtaí airgeadais maidir le comhchónaí agus
pósadh (Deireadh Fómhair 2010 a foilsíodh an
tuarascáil);

 aistrithe ón Scéim Forlíonta Cíosa chuig an Scéim
Cóiríochta Cíosa;

 athchóiriú curaclaim (an Chéad, an Dara agus an Tríú
Leibhéal);

 ciorruithe buiséid san oideachas agus aistarraingt
tacaíochtaí do leanaí;

 oideachas Gaeilge;
 smuigleáil tobac;
 cearta úinéirí tí iad féin a chosaint;
 ról Óglaigh na hÉireann maidir le hinfheidhmeacht
Coistí Sóisialta

 cúram príomha liachta i measc an phobail (Feabhra
2010 a foilsíodh an tuarascáil);

 seirbhísí cárta liachta a lárú (Feabhra 2010 a foilsíodh
an tuarascáil);

 seirbhísí náisiúnta scagtha ailse;
 athbhreithniú ar an gcóras toghcháin maidir le
comhaltaí a thoghadh chun Dáil Éireann (Iúil 2010 a
foilsíodh an tuarascáil);

 suí foirmiúil de chuid an Chomhchoiste ar an
mBunreacht i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i
mí Feabhra 2010 chun dul i gcomhairle le mic léinn tríú
leibhéal, agus éisteacht lena dtuairimí agus lena
mbarúlacha i dtaobh chóras toghcháin na hÉireann;

 saincheisteanna a bhaineann leis an mBille um an Ochtú
Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2007, lena n-áirítear
foilsiú tuarascála ón gComhchoiste um an Leasú
Bunreachta maidir le Leanaí i mí Feabhra 2010, faoi
thogra maidir le leasú bunreachta chun cearta leanaí a
dhaingniú (togra a raibh ráitis ann maidir leis sa Seanad
an 24 Feabhra 2010 agus sa Dáil an 11 Márta, 2010);

choirp a chur chun cinn (Nollaig 2010 a foilsíodh an
tuarascáil).

Athbhreithniú ar chóras Coistí an 30ú Dáil agus
pleanáil don 31ú Dáil
Cheadaigh an Gasra Oibre de Chathaoirligh Coistí
(GOCC) an 30ú Dáil, a chuaigh as oifig, creat ardleibhéil le
haghaidh chóras nua Coistí an 31ú Dáil lena ngabhann na
gnéithe seo a leanas:

 líon laghdaithe Coistí,
 cláir oibre struchtúrtha le haghaidh gach Coiste le
formhaoirsiú foirmiúil ar ghníomhaíochtaí roinne,

 tuairisciú foirmiúil chuig an Dáil agus an Seanad,
 seirbhísí riaracháin agus tacaíochta feabhsaithe,
 an teicneolaíocht a úsáid tuilleadh le haghaidh
comhchomhairle agus caidreamh leis an bpobal,

 cláir meán agus faisnéise fheabhsaithe, agus
 Coistí gan pháipéar.
Ag tógáil ar an gcreat GOCC, chuir rúnaíocht na gCoistí
plépháipéar faoi bhráid CCB go luath in 2011 ina raibh
tograí chun córas Coistí níos éifeachtaí a chumasú, ar nós
na nithe seo a leanas:
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 beartas aon chomhalta amháin d’aon Choiste amháin
chun cur le cumas comhaltaí aonair rannchuidiú le gnó

ar fáil. Tá naisc ar fáil freisin chuig taifeadtaí Craolta
Gréasáin dhíospóireacht gach lae.

Coiste ar bhonn níos iomláine agus a n-aire a dhíriú ar
réimsí saineolais,

 idirghníomhú níos mó le seisiúin iomlánacha na Dála
agus an tSeanaid,

 méadú ar ghrinnscrúdú AE trí reachtaíocht AE a chur ar
bhonn príomhshrutha trasna Coistí earnála,

 grinnscrúdú airgeadais níos éifeachtúla,
 soiléiriú cumhachtaí imscrúdaithe Coistí,
 méadú ar chuntasacht na Feidhmeannachta,
seirbhíseach poiblí agus Comhlachtaí Stáit,

 níos mó anailíse réamhreachtaíochta agus iarreachtaíochta.
Bhí roinnt tograí i dtaobh athchóiriú sa Chlár Rialtais a
foilsíodh i mí an Mhárta 2011 a mbeidh tionchar díreach
acu ar oibriú na gCoistí. Mar aon leis na páipéir
réamhluaite, beidh siad ina dtreophlean do chéadbhunú
Choistí an 31ú Dáil i gcéad leath na bliana 2011 agus
d’athruithe ar bhonn leanúnach dá éis sin.

AN TEICNEOLAÍOCHT A ÚSÁID CHUN TACÚ LE
SUÍONNA
Féadtar dul chun cinn suntasach in 2010 maidir le
tionscnaimh ríomhDhaonlathais a thuairisciú faoi na
ceannteidil seo a leanas:

Córas údaraithe díospóireachtaí
Cuireadh Córas Údaraithe Díospóireachtaí nua i ngníomh le
linn 2010. Cuireann an córas nua ar chumas Oifig na
nDíospóireachtaí díospóireachtaí Dála, Seanaid agus Coistí
parlaiminteacha a údarú in XML agus níos mó smachta a
fháil ar a doiciméid féin agus costais clódóireachta a laghdú
i ndeireadh an lae. Tá tuilleadh sonraí i dtaobh forbairtí in
oifig na ndíospóireachtaí ar leathanach 41.

Díospóireachtaí Coiste Stairiúla 1922 - 2007
I rith na bliana 2010 foilsíodh tuarascálacha Coiste
roghnaithe ó 1922 - 2007 ar Inlíon an Oireachtais ag baint
úsáide as suíomh gréasáin fréamhshamhla.
Sula bhfoilseofar suíomh gréasáin Thuarascálacha na
gCoistí ar an Idirlíon le linn 2011, tá sé beartaithe
comhéadan soláimhsithe a dhearadh ina mbeidh inneall
cuardaigh saindírithe. Tá sé beartaithe freisin liosta iomlán
de na tuarascálacha Coiste go léir a leagadh faoi bhráid na
dTithe ó 1922 i leith a fhoilsiú.

Achtanna an Oireachtais 1922 - 2010 (leaganacha
Béarla agus Gaeilge)
Cé nach bhfuil corpas na dtiontuithe oifigiúla ar Achtanna
an Oireachtais atá foilsithe ar shuíomh gréasáin Achtanna
Dátheangacha an Oireachtais in HTML lándéanta go

Comhshuíomh gréasáin na nDíospóireachtaí
Parlaiminte 1919 - 2010
Rinneadh na Díospóireachtaí Coiste Stairiúla a
chomhtháthú le suímh ghréasáin na nDíospóireachtaí Dála
agus Seanaid Stairiúla agus na nDíospóireachtaí Reatha in
aon chomhshuíomh gréasáin díospóireachtaí
parlaiminteacha amháin. Déantar an suíomh gréasáin seo a
thabhairt cothrom le dáta ar bhonn laethúil.
Tá téacs iomlán dhíospóireachtaí na gCoistí
Parlaiminteachta maidir le Billí agus Meastacháin, ó 1924 i
leith, agus na ndíospóireachtaí Coiste go léir ó 2002 i leith,
ar fáil ar líne anois.
Tá naisc ar Chomhshuíomh gréasáin na
nDíospóireachtaí chuig Croineolaíocht nuashonraithe na
gComhaltaí ina bhfuil sonraí na gcomhaltaí go léir ó 1919 i
leith. Féadtar brabhsáil a dhéanamh ar na díospóireachtaí
de réir dáta, Bille, comhalta nó innéacs agus tá fothaí RSS
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hiomlán go fóill, rinneadh tuilleadh dul chun cinn le linn

Ag tógáil ar an méid sin, tá beartas maidir le doiciméid

2010 nuair a próiseáladh 44 Acht (2009 - 2010) lena

Pharlaiminteacha a scaipeadh á fhorbairt a mbeartaítear na

bhfoilsiú sa dá theanga oifigiúla. Déanfar an suíomh seo a

torthaí seo a leanas a bheith leis—

nuashonrú tuilleadh le linn 2011.

Craoladh Idirlín an Oireachtais
Leathnaíodh seirbhís craolta idirlín chartlann an Oireachtais
i rith 2010 chun go gcuimseofaí Coistí Parlaiminteacha inti.
Déantar ceithre Choiste a chraoladh beo ar an idirlíon
anois, chomh maith leis an Dáil agus an Seanad, agus tá
taifeadtaí ar na cainéil go léir ar fáil ar líne anois freisin.

 Coimeádfar an cumas an raon iomlán doiciméad
parlaiminteach a tháirgeadh.

 Leanfar den raon iomlán doiciméad parlaiminteach a
tháirgeadh agus beidh siad ar fáil ar bhonn níos leithne
agus teacht níos fusa orthu, cé nach gá gur i bhfoirm
chlóite a bheidh siad.

 Laghdófar spleáchas teicniúil na Seirbhíse ar aon

ríomhReachtaíocht
Tar éis teacht ar chomhaontú le hOifig an Chomhairleora
Parlaiminte don Rialtas maidir le formáid athbhreithnithe
don reachtaíocht, leanadh le hobair ullmhúcháin le linn
2010 chun an córas ríomhReachtaíochta a úsáidtear in
Oifig na mBillí agus i Rannóg an Aistriúcháin a uasghrádú
d’fhonn tabhairt isteach na formáide nua a éascú.
Beartaítear go gcuirfidh sé seo barr feabhais
éifeachtúlachta ar na próisis dréachtaithe agus leasaithe,
agus de réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr, go néascóidh sé foilsiú teicniúil téacsanna leictreonacha agus
go mbainfear amach coigiltis chostais na clódóireachta
agus an fhoilsithe leictreonaigh dá bharr.

ríomhSheomra
Bíonn an suíomh gréasáin ríomhSheomra á thabhairt
cothrom le dáta gach lá chun doiciméid pharlaiminteacha a
bhaineann le suí an lae sin a chuimsiú ann.

CLÓDÓIREACHT PHARLAIMINTEACH AGUS
FOILSIÚ PARLAIMINTEACH
Rinneadh conradh clódóireachta agus foilsithe nua in 2010
tar éis próisis iomaíoch tairisceana agus baineadh amach
glanchoigilteas measta 20% i gcostais chlódóireachta in
aghaidh na bliana dá bharr. Léiríonn sé sin, go páirteach ar

chonraitheoir amháin.
Bainfear amach coigiltis chostais a mhéid nach gcuirfidh
sé seo táirgeadh agus foilsiú doiciméad parlaiminteach i
bpriacal.
Cuireadh Plédhoiciméad agus dréachtbheartas faoi
bhráid CCB agus táthar i mbun pléití le hOifig na
nOibreacha Poiblí (a fhaigheann seirbhísí clódóireachta
agus foilsithe thar ár gceann) chun a chinntiú go gcuirfidh
conradh comharbach (sceidealta lena chur i bhfeidhm in
2012) ar ár gcumas na coigiltis is mó is féidir a bhaint
amach ag an bpointe sin. Tá tograí forbartha córas á
bhforbairt d’fhonn an cumas teicniúil a thabhairt dúinn na
haidhmeanna sin a bhaint amach. Is é a bheartaítear ná go
mbeidh laghdú suntasach ar costais chlódóireachta
parlaimintí na Seirbhíse ó 2012 ar aghaidh.

TEAGMHÁIL LEIS AN BPOBAL
Plean Cumarsáide 2010-2012
Foilsíodh ár bPlean Cumarsáide nua in 2010 tar éis
comhchomhairle leathan le comhaltaí, agus athbhreithniú
sonrach a rinne an Comhchoiste Riaracháin sular thug an
Coimisiún an ceadú críochnaitheach.
Chuathas i gcomhairle le Comhaltaí agus an Plean

a laghad, an dul chun cinn atá déanta againn ag baint

Cumarsáide nua á dhréachtadh. Is iad seo a leanas cuid de

amach an chumais chun doiciméid atá ullamh lena gcur i

na húdair imní ar tharraing comhaltaí aird orthu:

gcló a tháirgeadh.
Rinneadh creatchomhaontú freisin, tar éis próisis
iomaíoch tairisceana, a chlúdaíonn tacaíocht do chórais
foinse oscailte a úsáidtear sa phróiseas táirgthe doiciméad
agus cothabháil agus forbairt na gcóras sin agus baineadh
amach coigiltis tuairim is 30% i gcostais tacaíochta agus
cothabhála dá bharr.

 An easpa aontais idir comhaltaí agus iad ag labhairt i
dtaobh na dTithe agus a ngairmeacha mar Theachtaí
Dála agus mar Sheanadóirí.

 An gá atá ann an chaoi a ndéanann an Dáil a gnó a
athrú chun go mbeidh sí níos ábhartha don phobal i
gcoitinne.
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 An easpa ceangail idir Tithe an Oireachtais agus daoine
óga.

 An gá atá le tuilleadh oscailteachta agus trédhearcachta
i ndáil le saincheisteanna costais.

 An gá atá ann go mbeidh Teach Laighean níos oscailte

eispéireas Theach Laighean don phobal trína thurais
treoraithe.
Beidh cumarsáid leanúnach ann idir an pobal agus
comhaltaí trí mheáin shóisialta, etc.
Is iad clocha coirnéil an Phlean reatha seo go hachomair

do na meáin agus do dhaoine den phobal ag teacht ar

ná tús áite a thabhairt do na meáin áitiúla, láithreacht

cuairt.

gréasáin a sheachadadh atá inrochtana, ábhartha agus

 An gá atá ann úsáid níos fearr a bhaint as an
teicneolaíocht chun dul i ngleic leis an bpobal.

 An gá atá ann leas a bhaint as meáin nua agus
shóisialta chun daoine óga nach bhfuil aon cheangal acu
leis na Tithe faoi láthair a shroicheadh.
Is mar seo a leanas atá cuspóirí an Phlean Cumarsáide
nua thar na trí bliana atá romhainn:

 Déanfar feidhmeanna na dTithe agus ról agus
freagrachtaí comhaltaí a chur in iúl ag baint úsáide as
teanga atá soiléir agus furasta a thuiscint.

 Beidh deiseanna ag gach duine den phobal chun dul i
ngleic le Tithe an Oireachtais.

 Cuirfear go láidir in aghaidh tuairisceoireachta

soláimhsithe, ag míniú ról agus ábharthacht an Oireachtais
don chéad ghlúin toghthóirí eile agus ag cur le luach
eispéireas an chuairteora ar Theach Laighean.
An dul chun cinn go dtí seo maidir leis an bPlean a chur
i bhfeidhm:
Caidreamh leis na Meáin Chumarsáide
Is gníomhaíocht leanúnach an faireachán ar na meáin
chumarsáide agus eisítear ceartuithe agus soiléirithe maidir
le clúdach míchothrom agus neamhchruinn ar an
Oireachtas. Déileáladh le 401 iarraidh ar fhaisnéis ó na
meáin san iomlán in 2010.
Is iad na comhaltaí na príomhurlabhraithe don
Oireachtas agus bíonn siad faoi shíorbhrú feidhmiú go
héifeachtach sna meáin áitiúla agus náisiúnta. Cuirtear

éagothroime aineolaí sna meáin chumarsáide i dtaobh

mionteagasc agus comhairle ar fáil do chomhaltaí ar é sin a

na dTithe agus a gcomhaltaí.

iarraidh ar an Aonad Cumarsáide roimh agallaimh leis na

 Cuirfear faisnéis ar fáil ar mhodh oscailte trédhearcach.
 Eispéireas taitneamhach saindírithe a bheidh in

meáin. Is dúshlán é, ar ndóigh, d’aon chomhalta amháin a
bheith ag iarraidh ionadaíocht a dhéanamh do thuairimí
éagsúla na gcomhaltaí go léir chomh maith leis an
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bparlaimint féin mar fhoras a chosaint ó tharla go bhfuil an
tsáraíocht chomh mór sin ina cuid den chóras polaitíochta.
Comhlíonann an Ceann Comhairle agus an Ceann
Cumarsáide ról urlabhraí an Choimisiúin faoi láthair, de réir
mar is gá.
Tá méadú tagtha ar chlúdach imeachtaí Choistí an
Oireachtais sna meáin chumarsáide ó ceapadh beirt
Oifigeach Idirchaidrimh Preasa do na Coistí. Oibríonn na
hOifigigh Preasa go dlúth le Cathaoirligh agus Cléirigh na
gCoistí agus díríonn siad aird na meán ar na príomhshaincheisteanna atá á mbreithniú ag gach Coiste. Tá
méadú tagtha dá bharr sin ar fhreastal na meán ar sheoltaí
Tuarascálacha Coistí , ar imeachtaí seachtracha agus ar
ócáidí grianghraf. Eisíodh 462 phreasráiteas in 2010.

I measc na bpríomhathruithe tá:

 cur chuige níos lú agus níos saindírithe - ní mór an
pholaitíocht a bheith ar áireamh mar a dTionscadal
Gníomhaíochta OSSP Teastais Shóisearaigh ag na
ranganna OSSP atá ag glacadh páirte, rud a léiríonn
fíorthiomantas d’fhoghlaim faoinár gcóras parlaiminte
agus polaitiúil.

 is iad comhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin a
sheachadfaidh an Clár Cianrochtana nua ar bhonn
deonach nuair a bheidh an cumas ann sin a dhéanamh
laistigh dá gcroídhualgais.

 déanfar tuilleadh ceardlanna a sheachadadh ar an láthair
i dTeach Laighean ag baint úsáide as an Seomra
Closamhairc agus is lú go mór an lion seisiún

Raidió Réigiúnach agus Áitiúil
Is cuid thábhachtach dár bPlean Cumarsáide dul i ngleic le
stáisiúin raidió áitiúla agus réigiúnacha. In Aibreán 2010,
chuireamar tús leis an gcéad chéim de scéim phíolótach dar
teideal “Tuarascáil Toghcheantar an Oireachtais”. Is éard
atá sa chlár closachoimre sheachtainiúil shaincheaptha ar

cianrochtana a tharlóidh sna dáilcheantair.

 déanfar seirbhís Cianrochtana theoranta a sholáthar do
ghrúpaí idirbhliana agus do ghrúpaí pobail ó 2012 ar
aghaidh.
Tionóladh 45 cheardlann chianrochtana sa tréimhse go

na ráitis a rinne Teachtaí Dála agus Seanadóirí sa Dáil, sa

dtí Cáisc 2011 - 27 gcinn ar an láthair i dTeach Laighean

Seanad agus i gCoistí Oireachtais. Craoltar uair sa

agus 18 gcinn sna dáilcheantair. Nuair a sheachadtar iad sa

tseachtain é ar stáisiúin raidió roghnaithe. Ghlac ceithre

scoil cuirtear fógra chuig comhaltaí ina leith idir dhá

stáisiún raidió áitiúil páirt sa scéim phíolótach in 2010.

sheachtain agus ceithre sheachtain roimh ré. Tá aiseolas

Tugadh cuireadh do gach stáisiún raidió áitiúil craoladh
beo ó na saoráidí stiúideo i dTeach Chill Dara le linn
tréimhsí suí. Bhain cúig stáisiún raidió as codanna éagsúla
den tír leas as an deis seo, eadhon, Ocean FM, East Coast
Radio, Mid West Radio, Community Radio Castlebar agus
Kilkenny Carlow Local Radio (KCLR).
Nuachtáin Áitiúla
Lean an pobal ag cur suime in ailt “An tSeachtain seo san
Oireachtas” i 13 cinn de nuachtáin áitiúla agus réigiúnacha
ar fud na tíre. Tugann na hailt áitiúla toghthóirí cothrom le

deimhneach faighte i dtaobh na formáide athmheasta. San
iomlán, ó 2008 i leith, seachadadh an clár ar os cionn
19,323 mhac léinn.
Cuairteoirí ar Theach Laighean
Thug 87,575 dhuine cuairt ar Theach Laighean in 2010.
Treoraíodh 2,093 thuras. Is é an t-aiseolas ó chuairteoirí ó
thurais a treoraíodh gurbh eispéireas deimhneach lán
faisnéise a gcuairt. Tá na hUiséirí Parlaiminte a threoraíonn
na turais deimhnithe ar chaighdeán treoraí turais Fáilte
Éireann.

dáta i dtaobh obair pharlaiminte a gcomhaltaí áitiúla agus i

Léiríodh i dtuarascáil dar teideal Tuarascáil maidir le

dtaobh an bhaint atá aici leo féin. Foilsíodh 322 alt in 2010.

Binsemharcáil Idirnáisiúnta idir Parlaimintí, a tiomsaíodh go

Fuarthas aiseolas an-deimhneach ó chomhaltaí i dtaobh an

hinmheánach, go gcruthaíonn Tithe an Oireachtais go maith

tionscnaimh seo.

– uimhir a hocht as deich bparlaimint sa suirbhé- nuair a
dhéantar iad a bhinsemharcáil go hidirnáisiúnta i dtéarmaí

Clár Oideachais / Cianrochtana

líon na gcuairteoirí orthu, ag féachaint dá méid i gcoibhneas

Rinneadh formáid an Chláir Cianrochtana Scoileanna a

le parlaimintí eile. Is ionann an toradh agus 1.89% den

athmheas sular cuireadh tús leis an scoilbhliain nua i Meán

daonra iomlán. Is in Albain a bhí an céatadán ba mhó

Fómhair 2010. Is i gcomhairle le comhaltaí, le mic léinn a

(8.03% den daonra) agus an Bhreatain Bheag ina diaidh

bhí ag glacadh páirte, le múinteoirí a mhúineann Oideachas

(4.1% den daonra).

Saoránach Sóisialta Polaitiúil (OSSP) agus le héascaitheoirí
Cianrochtana a dearadh an fhormáid nua.
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Tá ár ndícheall á dhéanamh againn de shíor feabhas a

Lá Oscailte Ailtireachta

chur ar eispéireas an chuairteora ar Theach Laighean chun

Is ócáid ailtireachta í seo a eagraítear i mBaile Átha Cliath

a chinntiú go bhfuil sé lán faisnéise agus taitneamhach -

chun deis a thabhairt don phobal cuairt ar thabhairt ar

tugadh bróisiúir agus bileoga cothrom le dáta chun go

phríomheiseamláirí ailtireachta na cathrach agus an

mbeidh siad tarraingteach ag aoisghrúpaí éagsúla agus

chontae. Tugann an ócáid seo deis don phobal turas

tugadh gearrscannán oideachasúil cothrom le dáta freisin.

speisialta ailtireachta a dhéanamh de Theach Laighean, de

Is leanaí scoil formhór mór na ndaoine a bhíonn ag glacadh

limistéir nach mbíonn inrochtana ag cuairteoirí de ghnáth,

páirte i dturais agus cuireadh béim ar leith ar a gcuairt a

lena n-áirítear oifigí agus an spás aitriam suntasach i

nascadh leis an gClár Cianrochtana trí ábhar oideachasúil a

bhfoirgneamh Theach Laighean 2000, chomh maith le

sholáthar. Cé gur trí phátrúnacht comhaltaí is mó atá

rochtain ar Sheomraí na Dála agus an tSeanaid. Mheall Lá

rochtain ar Theach Laighean fós, tá rochtain dhíreach

Oscailte Ailtireachta 2010 os cionn 600 cuairteoir go Teach

theoranta do dhaoine a thagann go díreach chuig an

Laighean.

ngeata á scrúdú faoi láthair agus táthar ag súil go mbeidh
an rochtain sin ar fáil ar bhonn píolótach níos déanaí in

Dámhachtainí Náisiúnta Crógachta

2011.

Bhí an Ceann Comhairle ina óstach do na Dámhachtainí

Ghlac Tithe an Oireachtais páirt i roinnt ócáidí poiblí ó
2008 i leith, lena n-áirítear:
Oíche Chultúir
Gach bliain i Meán Fómhair, déanann líon atá ag dul i méid
d’fhorais le tábhacht chultúrtha a ndoirse a oscailt don
phobal. Mheall Oíche Chultúir 2010 os cionn 1,500 go
Teach Laighean. Tugadh cuairteoirí ar thurais de Sheomraí
na Dála agus an tSeanaid agus cuireadh siamsaíocht cheoil
agus sólaistí ar fáil freisin.

Náisiúnta Crógachta i mBialann na gComhaltaí i dTeach
Laighean i Meán Fómhair 2010. Bhronn an Ceann
Comhairle 23 dhámhachtain san iomlán agus ba
dhámhachtainí iarbháis dhá cheann díobh.
Tithe an Oireachtais, Seoladh Leabhair faoi Pharlaimint na
hÉireann
Bhí an Ceann Comhairle agus an Cathaoirleach ina
nÓstaigh do sheoladh an leabhair Houses of the
Oireachtas, Parliament of Ireland - Eagarthóirí - Muiris Mac
Cárthaigh agus Maurice Manning. Is é an Foras Riaracháin
a d’fhoilsigh an leabhar.
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Cruinniú de Chumann Parlaiminteach (Iarchomhaltaí) na

An Suíomh Gréasáin agus líonrú sóisialta

hÉireann i Seomra na Dála

Tá athdhearadh déanta ar Shuíomh Gréasáin an

D’eagraigh Fochoiste de Chumann Parlaiminteach

Oireachtais ionas go mbeidh sé níos inrochtana ag an

(Iarchomhaltaí) na hÉireann seimineár aon lae i Seomra na

bpobal. Tá plean i dtaobh na meán sóisialta á ullmhú faoi

Dála i mí Eanáir 2011, agus an tUasal Alexis Fitzgerald sa

láthair chun an tairbhe is mó is féidir a bhaint as

chathaoir, chun díospóireacht a dhéanamh i dtaobh

acmhainneacht suíomh meán sóisialta ar nós Facebook

ceisteanna ar nós Dáil níos éifeachtaí, Dáil níos cothroime ó

agus Twitter. Tá lucht leanúna 1,067 nduine ar Facebook

thaobh na ngnéasanna, próiseas buiséid níos éifeachtúla

againn faoi láthair agus 2,913 dhuine ar Twitter. Tá fás

agus Rialtas níos éifeachtaí a chruthú.

tagtha ar thionchar na meán nua mar bhealach chun

Bhí tuairim is 50 iarchomhalta i láthair ag an seimineár,
lena n-áirítear an Dr. Gearóid Mac Gearailt nach maireann,
an Breitheamh Onórach Catherine McGuinness, an tUasal
Pat Cox, an tUasal Ray MacSharry, an Bhean Uasal Nora
Owen, an tUasal Barry Desmond agus an tUasal Jim
Glennon. Rinne an Dr. Mac Gearailt nach maireann
achoimre ar imeachtaí an lae agus tháirg sé plean 19
bpointe chun na téamaí a pléadh a thabhairt ar aghaidh. Tá
súil ag Uachtarán an Chumainn, an tUasal Michael D’Arcy,
go mbeidh an Seimineár ina ócáid bhliantúil agus téamaí
éagsúla á bplé gach bliain.

rannpháirtíocht an phobail a fheabhsú, agus tá sé i gceist
againn an buntáiste is mó is féidir a bhaint as an méadú
sin, i gcás daoine óga go háirithe.
Iniúchóireacht ar chaint dhíreach
Go luath in 2011, rinne an Áisíneacht Náisiúnta
Litearthachta d’Aosaigh iniúchóireacht i dtaobh “caint
dhíreach” ar dhoiciméid shamplacha a chuir an tSeirbhís ar
fáil d’fhonn a mheas agus a aithint a mhéid a
chomhlíonann na doiciméid treoirlínte a aithnítear go
hidirnáisúnta maidir le caint dhíreach a úsáid sa
scríbhneoireacht agus sa leagan amach. Tá torthaí na

Craoladh an seimineár ar an gcóras craolacháin in-Tí

hiniúchóireachta á mbreithniú faoi láthair ag foireann

agus bhí Cumann na nIarchomhaltaí an-sásta leis an méid

thrasfheidhmeach ó rannóga atá freagrach as cúrsaí

eolais a léiríodh in ábhar na díospóireachta agus le clúdach

foilsitheoireachta agus/nó as cumarsáid leis an bpobal. Tá

na hócáide trí chéile.

sé mar aidhm ag an tionscadal athrú a spreagadh ar
pholasaí teanga na Seirbhíse agus feasacht a ardú i dtaobh
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na mbuntáistí a bhaineann le caint dhíreach seachas teanga

tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde a lua go díreach mar

theicniúil a úsáid. Beartaítear treoir stíle a chur ar fáil le

údar (i gcomhréir le beartas aitreabúideachta SLaT).

haghaidh foilseachán uile na Seirbhíse feasta. Tabharfar
faisnéis don fhoireann ar fad maidir leis an gcuspóir atá le
beartas cainte dírí a fhorbairt, agus maidir lena luach.

SEIRBHÍS LEABHARLAINNE AGUS TAIGHDE AN
OIREACHTAIS (SLaT)
Is í an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) an
leabharlann pharlaiminteach. Chuir SLaT seirbhísí ar fáil i
gcaitheamh 2010 chun tacú le hobair reachtach agus
iniúchta na parlaiminte. Go sonrach, chuir sí na nithe seo a
leanas ar fáil:

Thagair comhaltaí sna Tithe d’ábhair SAR ar mhodh anfhabhrach; bhí tagairtí do Dhíolaimí Billí agus do Phacaí
Díospóireachta aonair, mar shampla, a bheith sármhaith,
cabhrach, cuimsitheach, lán faisnéise agus go raibh an
taighde iontu déanta go maith. Thug roinnt comhaltaí le fios
gur chuidigh ábhair SAR leo an reachtaíocht a léirmhíniú
agus chun iad féin a ullmhú chun labhairt maidir léi. Níorbh
iad comhaltaí pháirtithe an fhreasúra amháin a bhain úsáid
agus earraíocht as ábhair SAR. D’úsáid páirtithe agus Airí
Rialtais an tseirbhís (mar shampla, mhol an tAire Sláinte
agus Leanaí Díolaim Bille SLaT ar an mBille Sláinte (Leasú)
(Uimh. 2), 2010).

Seirbhís Anailíse Reachtaíochta do na comhaltaí
uile

Seirbhísí Faisnéise agus taighde do Choistí

Is iad na táirgí Díolaimí Billí agus Pacaí Díospóireachta

Is faoi chreat Prótacail bhliantúil de chuid SLaT / Rúnaíocht

príomhchodanna Sheirbhís Anailíse Reachtaíochta SLaT

na gCoistí a sheachadtar seirbhísí faisnéise agus taighde

(SAR) agus saincheapadh iad chun cúnamh a thabhairt do

SLaT do Choistí. Tá sé mar chuspóir ag an bprótacal seo go

chomhaltaí le linn dóibh reachtaíocht atá faoi bhráid na

n-úsáidfidh Rúnaíocht na gCoistí SLaT ar an dóigh is

dTithe a iniúchadh. Is í sprioc SAR ná faisnéis iomchuí

éifeachtúla agus is éifeachtaí is féidir. Déantar an prótacal a

údarásach chothrom faoin reachtaíocht atá faoi bhráid na

athbhreithniú ar bhonn bliantúil. Ar an gcaoi sin, féadann

dTithe a sholáthar in am do dhíospóireachtaí Dara Céim.

SLaT seirbhísí a bheachtú, seirbhísí a thabhairt isteach agus

Soláthraítear i ngach Díolaim Bille anailís neamhchlaonta ar

acmhainní taighde nua a chur chun cinn bunaithe ar

chúlra, ar chomhthéacs beartais agus ar phríomhthéamaí

aiseolas ó Chléirigh na gCoistí. Léiríodh san athbhreithniú a

Bille (seachas anailís alt ar alt). I ngach Paca

rinneadh ar phrótacal 2010 go raibh na Coistí an-sásta tríd

Díospóireachta, cuirtear i láthair, ar mhodh gairmiúil, paca

is tríd leis na seirbhísí taighde a cuireadh ar fáil.

faisnéise d’fhoinsí tánaisteacha don Bhille, arna roghnú go
cúramach (ó thaobh ábhair, foinsí iontaofa/údarásacha,
cothromais, etc.) agus arna gcur in eagar go cúramach.
Le linn 2010 chuir SLaT lena Seirbhís Anailíse
Reachtaíochta trí athbhreithniú piara a dhéanamh le
Lárionad Faisnéise Pharlaimint na hAlban agus le
Leabharlann Pharlaimint na Nua-Shéalainne. Chomhlíon
SLaT a tiomantas mionteagasc reachtaíochta a chur ar fáil
maidir le gach Bille oiriúnach (Billí Éigeandála, Billí
Airgeadais ná Billí nach dtagann faoi réim shaineolas SLaT,
inter alia, a bhfágáil as an áireamh). Scaip SLaT 20 Díolaim

Le linn 2010 rinne foireann Coistí SLaT taighde ar
mhórpháipéir taighde agus scríobh siad na páipéir sin le
haghaidh na gCoistí agus na Rúnaíochta. Ina measc bhí:

 mionteagaisc don Chomhchoiste um Cheartas, Cosaint
agus Cearta na mBan i ndáil le tograí AE ar thug an
Roinn le fios, tar éis dul i gcomhairle le hOifig an ArdAighne, gur cheart do Thithe an Oireachtais iad a
bhreithniú i leith tairisceana glactha faoi Theideal V de
Chonradh Liospóin;

 trí pháipéar taighde a bhí mar bhunús le tuarascálacha

Bille agus 14 Phaca Díospóireachta chuig gach comhalta le

Coiste a foilsíodh in 2010, is iad sin Cúram Príomha sa

linn 2010 in am don díospóireacht Dara Céim. Ina theannta

Phobal, Beartas na hÉireann maidir le Trádáil Choigríche

sin, d’fhorbair SLaT tairseach faisnéise don Bhille

a Chur chun Cinn, agus Dídhreasachtaí Airgeadais maidir

Airgeadais.

le Comhchónaí agus Pósadh.

Déanann SLaT faireachán go rialta ar dhíospóireachtaí

D’oibrigh foireann Coistí SLaT ar 3 thuarascáil bhreise

sna Seomraí chun úsáid ábhar SAR a mheasúnú. Tharla sé

freisin le linn 2010 a bhí mar bhunús le tuarascálacha Coiste

go minic gur luaigh comhaltaí ábhair SAR go díreach sna

a foilsíodh i dtús 2011 (Ról an Oireachtais i bhFiosrúcháin

Tithe le linn 2010. Tharla sé freisin gur úsáid comhaltaí an

Pharlaiminteacha, Forbairtí san Earnáil Mhiondíola, agus

méid a bhí in ábhair SAR agus gur bhraith siad air gan an

Tograí Rialachais Eacnamaíochta AE).
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Scríbhinní a leagadh faoi bhráid na dTithe a
phróiseáil agus a chur ar fáil do chomhaltaí.

Comhaltacht Pharlaiminteach

Phróiseáil SLaT 1,784 Scríbhinn a Leagadh faoi bhráid na

chun staidéar ar Thithe an Oireachtais agus obair scolártha

dTithe in 2010 - leagadh líon scríbhinní dá shamhail in

maidir leo a chur chun cinn. Is í SLaT, i gcomhpháirt leis an

2009. Beartaítear scríbhinní a bheith á leagan go

Aonad Cumarsáide, a rinne bainistiú ar chlár na

leictreonach in 2011. Chuige sin, rinneadh athbhreithniú ar

Comhaltachta in 2010. Cuireadh monagraf an chéad

an gcreat rialála le haghaidh scríbhinní a leagtar faoi bhráid

Chomhalta dar teideal ‘The Role of the Houses of the

na dTithe, leasaíodh na Buan-Orduithe iomchuí, rinneadh

Oireachtas in the Scrutiny of Legislation’ i gcrích. Dámhadh

cuíchóiriú ar nósanna imeachta agus tugadh isteach

an dara Comhaltacht, agus chuaigh an Comhalta i mbun

bogearraí nuafhorbartha ar bhonn píolótach.

oibre ar a mhonagraf dar teideal ‘The evolving role of the

Foráladh le téarmaí an Phrótacail maidir le ról
méadaithe Parlaimintí Náisiúnta faoi Chonradh Liospóin go
bhfaighfeadh dhá Theach an Oireachtais doiciméid AE an tam céanna a chuirtear ar aghaidh iad chuig Parlaimint na
hEorpa agus chuig an gComhairle Eorpach. Áirítear ar na
doiciméid AE sin doiciméid chomhairliúcháin ó Choimisiún
AE, dréacht-Ghníomhartha reachtacha a chuirtear chuig
Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, agus cláir
oibre agus miontuairiscí de chuid na Comhairle.
De réir fhorálacha an Phrótacail, d’oibrigh SLaT le

Tá Comhaltacht Pharlaiminteach an Oireachtais beartaithe

Oireachtas in European Affairs’.

CAIDREAMH IDIRPHARLAIMINTEACH
Cuairteoirí idirnáisiúnta chun na hÉireann
Gach bliain, tagann cuairteoirí chun na parlaiminte ó
pharlaimintí eile timpeall an domhain agus déantar
saincheisteanna is ábhar spéise go frithpháirteach a phlé le
linn na gcuairteanna sin. Thug an Ceann Comhairle agus
Coiste Feidhmiúcháin Chumann Parlaiminteach na hÉireann
cuireadh do thoscaireachtaí parlaiminteacha as na tíortha

Rúnaíocht na gCoistí chun tuairisc sheachtainiúil ar na

seo a leanas chun cuairt a thabhairt ar Éirinn sa bhliain

scríbhinní ar fad a thiomsú agus a fhorbairt. Leagann

2010:

Cléirigh na dTithe an tuairisc sin faoi bhráid an dá Theach.
Tá an liosta sin ar fáil i bhfoirm chlóite agus go
leictreonach, agus tá hipearnaisc sa leagan leictreonach
chuig téacs iomlán na scríbhinní.

Sraith straitéisí d’Aontas Idir-Pharlaiminteach a
chur i bhfeidhm
Rinne SLaT, i gcomhpháirt le hOifig an Choimisiúin agus
leis an Ard-Rúnaí, sraith straitéisí d’Aontas IdirPharlaiminteach (AIP) a chur i bhfeidhm. Treoir
fhéinmheasúnaithe is ea an tsraith straitéisí chun cuidiú le

Cuairteanna Idirnáisiúnta ar Éirinn le linn 2010
An Tír

Dáta na cuairte

An Úcráin

23-24 Márta

An Araib Shádach 23 -29 Bealtaine
An Astráil

27 Meitheamh - 3 Iúil

Quebec, Ceanada 13 -16 Deireadh Fómhair
An Chéinia

7 - 11 Samhain

parlaimintí agus parlaiminteoirí a bhfeidhmíocht a
mheasúnú de réir critéar bunaithe.
Cuireadh ceistneoir in oiriúint do Thithe an Oireachtais
agus scaipeadh é ar roinnt Comhaltaí a roghnaíodh go
randamach in 2010. Ag tarraingt as torthaí an cheistneora
sin, roghnaíodh dhá réimse lena bplé i bhfócasghrúpaí. Is
iad an dá réimse sin Formhaoirsiú Parlaiminteach ar an
bhFeidhmeannacht agus Cumas Reachtaíochta na
Parlaiminte. Roghnaíodh comhaltaí go randamach chun
freastal ar fhócasghrúpaí as measc na gcomhaltaí sin a

Tionchar na hÉireann thar lear a chur chun cinn –
róil idirnáisiúnta na gComhaltaí
Tá ról idirnáisiúnta polaitiúil ag comhaltaí an dá Theach den
Oireachtas trína gcomhaltas i gcomhlachtaí idirnáisiúnta –
leithéidí Chomhairle na hEorpa, Thionól IdirPharlaiminteach na Breataine agus na hÉireann – agus i
gcomhlachais idirpharlaiminteacha eile (féach sonraí ar an
gcéad leathanach eile).
Tá dlúthchaidreamh oibre ag Tithe an Oireachtais freisin

d’fhreagair an ceistneoir. Tionóladh an chéad fhócasghrúpa

le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh trína bpáirteachas sna

i mí na Samhna 2010 agus an dara ceann i mí Eanáir 2011.

comhlachtaí seo a leanas:

Tá anailís á déanamh ar na torthaí faoi láthair.
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Leasanna na hÉireann a chur chun cinn thar lear
– cuairteanna ag Comhaltaí le linn 2010
Misin staidéir, comhdhálacha, seisiúin

An Líon

iomlánacha, agus cruinnithe fochoistí,

Liospóin agus d’ullmhaigh siad tuarascáil ar an ábhar sin.
Agus an tuarascáil á hullmhú, thionóil na Coistí roinnt
éisteachtaí poiblí le saineolaithe ar ghnóthaí AE agus rialú
parlaiminteach, chomh maith le CPE na hÉireann agus leis

cruinnithe ullmhúcháin, nó cruinnithe de

an Aire Gnóthaí Eachtracha. Leagadh tuarascáil an dá

thionóil réigiúnacha

Choiste faoi bhráid an dá Theach an 7 Iúil 2010.

Coistí Oireachtais

40

Cumann Parlaiminteach na hÉireann /Aontas

4

Idirpharlaiminteach

Ina dhiaidh sin agus faoi mar a bhí molta sa tuarascáil,
ghlac Dáil agus Seanad Éireann Buan-Orduithe nua chun a
chinntiú chun go ndéanfar na cumhachtaí tábhachtacha nua

Comhthionól Parlaiminteach Chomhairle na

24

hEorpa agus cruinnithe Coiste

dá bhforáiltear le Conradh Liospóin agus le hAcht an Aontais
Eorpaigh, 2009 (Acht 2009) a chur i ngníomh agus a
bhainistiú go héifeachtach. Cé go dtarmligtear bainistiú

Comhthionól Parlaiminteach Eora-Mheánmhara

1

agus cruinnithe Coiste

laethúil chumhachtaí Chonradh Liospóin chuig Coistí
Oireachtais leis na Buan-Orduithe nua, tugann siad ómós

Comhthionól Parlaiminteach na hEagraíochta

4

um Chomhar Slándála san Eoraip agus

d’údarás an dá Thí faoi Acht 2009 mar réiteoir deiridh
maidir le feidhmiú na gcumhachtaí. Faoi mar a éilítear i
bPrótacal Chonradh Liospóin maidir le ról Parlaimintí

cruinnithe Coiste

Náisiúnta san Aontas Eorpach, faigheann gach comhalta de

Comhthionól Parlaiminteach Aontas Iarthar na

1

hEorpa agus cruinnithe Coiste
Iomlán

nGnóthaí AE a láidriú tuilleadh i bhfianaise Chonradh

na Tithe tuarascáil sheachtainiúil anois maidir le gach
doiciméad reachtúil agus neamhreachtúil a thagann ó

74

Fhorais AE.
Cuireadh comórtas ar bun i gcomhair phost Ionadaí AE

 Comhdháil Chathaoirligh Pharlaimintí Bhallstáit an

an Oireachtais ag deireadh na bliana agus rachaidh an t-

Aontais Eorpaigh; cruinnithe de chuid COSAC

ionadaí nua i mbun dualgais sa Bhruiséil nuair a thiocfaidh

(Comhdháil na gCoistí um Ghnóthaí Eorpacha i

deireadh le seal an ionadaí reatha i lár 2011. Crann taca ról

bParlaimintí náisiúnta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

méadaithe Thithe an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin is

agus i bParlaimint na hEorpa);

ea post ionadaí an Oireachtais de bhrí go n-éascaíonn sé

 Comhchruinnithe Parlaiminteacha (cruinnithe arna neagrú i gcomhpháirt ag parlaimint na tíre a shealbhaíonn
Uachtaránacht AE agus ag Parlaimint na hEorpa agus a
ndéanann siad comhchathaoirleacht orthu);

 Comhchruinnithe Coistí Rannacha (cruinnithe arna n-

malartú faisnéise rialta, luath agus neamhfhoirmiúil maidir
le torthaí gníomhaíochtaí iniúchta parlaimintí náisiúnta eile
agus go háirithe maidir le forálacha coimhdeachta an
Chonartha. Beidh post an ionadaí mar dhlúthchuid freisin de
dhiminsean parlaiminteach Uachtaránacht AE na hÉireann
sna chéad sé mhí de 2013, lena n-áirítear an tréimhse

eagrú i gcomhpháirt ag an gcoiste rannach iomchuí nó

pleanála roimh thús na hUachtaránachta agus ag tacú le

ag na coistí rannacha iomchuí i bparlaimint an Bhallstáit

comhaltas na hÉireann de “Trio” na hUachtaránachta (ina

a shealbhaíonn Uachtaránacht AE agus an coiste iomchuí

bhfuil Éire, an Liotuáin agus an Ghréig) sa tréimhse 18 mí

i bParlaimint na hEorpa agus a ndéanann siad

go lár 2014.

comhchathaoirleacht orthu).

Fóram Parlaiminteach Thuaidh-Theas a Bhunú
Ról Thithe an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin

Gné lárnach institiúide a éiríonn as Comhaontú Aoine an

Rinneadh breis oibre in 2010 maidir le forálacha Chonradh

Chéasta/Bhéal Feirste 1998 agus Comhaontú Chill Rímhinn

Liospóin a chur i ngníomh, ar forálacha iad lenar tugadh

2006 ach nár cuireadh i bhfeidhm go fóill is ea Fóram

cumhachtaí agus teidil nua do Pharlaimintí Náisiúnta d’fhonn

Parlaiminteach Thuaidh-Theas a bhunú chun an líon céanna

dlisteanacht dhaonlathach AE a neartú. Go háirithe, rinne

parlaiminteoirí ó Thithe an Oireachtais agus ó Thionól

an Comhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha agus an

Thuaisceart Éireann a thabhairt le chéile chun

Comhchoiste um Ghrinnscrúdú Eorpach, i gcomhpháirt,

saincheisteanna is cás leis an dá thaobh a phlé. Is faoi

mionscrúdú ar conas is féidir leis an Oireachtas a ról i

Thithe an Oireachtais agus Thionól Thuaisceart Éireann iad
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eile den dá Ghasra Oibre ar siúl i mBaile Átha Cliath i
Meitheamh 2011 tar éis Thoghcháin an Tionóil.

Tionól Parlaiminteach na Breataine agus na
hÉireann
Tharla Cothrom 20 bliain bhunú Thionól Parlaiminteach na
Breataine agus na hÉireann in 2010. Tionóladh an 40ú
Seisiún Iomlánach den Tionól sa Chabhán i mí Feabhra
2010 faoin téama "I dTreo Téarnaimh Eacnamaíochta".
Thug an Taoiseach, an tUasal Brian Ó Comhain, T.D,
Gobharnóir an Bhainc Ceannais, an tOllamh Patrick
Honohan, Toscaire Speisialta Eacnamaíochta SAM chun
Thuaisceart Éireann, an tUasal Declan Kelly, Coimisinéir an
Gharda, an tUasal Fachtna Murphy agus Ard-Chonstábla
SPTÉ an tUasal Matt Baggot aithisc ag an Seisiún
Iomlánach.
féin Fóram Parlaiminteach Thuaidh-Theas a bhunú. Ó tá
baint aige le hobair leanúnach i dtreo Chomhaontuithe
Aoine an Chéasta agus Chill Rímhinn a chur i bhfeidhm go
hiomlán, glactar nóta go tréimhsiúil den dul chun cinn
maidir leis an bhFóram a bhunú ag cruinnithe iomlánacha
den Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas.
Go luath in 2009, bunaíodh dhá Ghasra Oibre Ilpháirtí sa
dá fhoras faoi Chathaoirleacht an Cheann Comhairle agus

Comóradh an 41ú Seisiún Iomlánach ar Oileán Mhanann
i Samhain 2010 faoin téama "Spás a Chruthú le haghaidh
Forbartha Eacnamaíochta". I rith an tSeisiúin Iomlánaigh,
tharla díospóireacht éigeandála faoin ngéarchéim
eacnamaíochta in Éirinn, díospóireachtaí faoi Thuarascáil
Saville agus faoi Bhille Ceart do Thuaisceart Éireann.
D’aitheasc Rúnaí Stáit Thuaisceart Éireann, an tUasal Owen
Patterson M.P. an Tionól.

Cheannlabhartha Thionól Thuaisceart Éireann, faoi seach,
chun plé ar an bhFóram a thabhairt chun cinn mar a bhí

Beartas Taistil

beartaithe sna Comhaontuithe. Lean an dá Ghasra Oibre

I mí na Nollag 2010, cheadaigh an Coimisiún Beartas Taistil

lena gcuid oibre le linn 2010 i gcomhar lena chéile.

athbhreithnithe do thaisteal thar lear agus in Éirinn a

Tionóladh an chéad chomhchruinniú de na Gasraí Oibre i

dhéanann comhaltaí agus an fhoireann. Cloíonn an beartas,

Stormont i Meitheamh 2010 chun an clár a chomhaontú don

a athbhreithníodh roimhe sin in 2007, le ceanglais na

chéad chomhdháil idirpharlaiminteach fhoirmiúil

Roinne Airgeadais agus cheadaigh an Comhchoiste

d’ionadaithe ó na príomhpháirtithe polaitíochta in Éirinn,

Riaracháin é.

Thuaidh agus Theas.
Tionóladh Comhdháil an Fhóraim Pharlaimintigh
Thuaidh-Theas “Building Strong Pillars” sa Slieve Donard
Hotel, an Caisleán Nua, Co. an Dúin an 7-8 Deireadh
Fómhair, 2010. Bhí Ceannlabhartha Thionól Thuaisceart
Éireann, William Hay Uas., CTR, agus an Ceann Comhairle
ag an am, Séamus Ó Cuirc, Uas., T.D., ina
gcomhchathaoirligh ar an gcomhdháil. Ag an gComhdháil,
rinneadh plé i seisiún iomlánach ar dhá théama a raibh

Is iad príomhchuspóirí an bheartais athbhreithnithe:

 seirbhís taistil a sholáthar a bhfuil comhaltaí agus an
fhoireann sásta léi;

 costais taistil a íoslaghdú;
 luach ar airgead a chinntiú; agus
 nósanna imeachta soiléire a leagan amach i ndáil le
bainistiú taistil.

spéis ag an dá thaobh iontu: Caidrimh Pharlaiminteacha leis
Tuaithe Eorpach. Bhí tuairimí dearfacha ag a raibh i láthair i

Comhdháil Fhondúireacht Cheannairí Reachtacha
na Stát Aontaithe

leith na Comhdhála ar an mórgóir. D’aontaigh an dá Ghasra

Bhí Tithe an Oireachtais ina n-óstach do chomhdháil

Oibre Tuarascáil na Comhdhála agus priontálfar í agus

Fhondúireacht Cheannairí Reachtacha Stáit na Stát

tabharfar cóip di do gach comhalta de Thithe an Oireachtais

Aontaithe (FCRS) i dTeach Laighean i mí Lúnasa 2010.

an Eoraip agus Athchóiriú ar Thalmhaíocht agus ar Fhorbairt

agus den Tionól i lár 2011. Beidh an chéad chomhchruinniú
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Ghlac 129 nduine páirt san ócáid- 63 Chomhalta
Iasachta, 15 TD agus Sheanadóir, agus 51 Chéile agus Aoi
Speisialta ón Eoraip agus SAM.
D’eagraigh an tAonad Idirpharlaiminteach cóiríocht do

mbainfear coigilteas costais suntasach amach in 2011 agus
blianta dá éis sin mar thoradh ar an méid sin.
Úsáidtear teicneolaíochtaí nua go leanúnach chun
éifeachtúlachtaí a fheabhsú – tugadh isteach bogearra

gach duine a ghlac páirt, d’eagraigh sé an Clár, an t-ionad

aitheanta gutha agus cuireadh an Córas Údaraithe

agus na cainteoirí agus sholáthair sé fáilteachas agus

Díospóireachtaí i bhfeidhm. Tá beartaithe an Córas

d’eagraigh sé turais mórthimpeall Theach Laighean.

Údaraithe Díospóireachtaí a fhorbairt tuilleadh chun go

Ag deireadh na hócáide, fuarthas aiseolas an-dearfach ó
FCRS.

TAIFID AR IMEACHTAÍ

mbeidh ar chumas Oifig na nDíospóireachtaí díospóireachtaí
a tháirgeadh i bhformáid inphriontáilte. Tá bogearra
aitheanta gutha á úsáid ag Oifig na nDíospóireachtaí freisin i
gcomhthéacs an laghdaithe atá tar éis teacht ar an líon
foirne.

Oifig na nDíospóireachtaí
Táirgeann Oifig na nDíospóireachtaí Tuairisc Oifigiúil na
nDíospóireachtaí. Taifead údarásach iomlán cruinn
neamhchlaonta ar aithisc cainteoirí i dteanga an aithisc
(Gaeilge nó Béarla) atá sa Tuairisc Oifigiúil. Déanann
foireann tuairisceoirí agus eagarthóirí parlaiminteacha agus

Tá infheistíocht sa teicneolaíocht tar éis tascanna
dlúthshaothair a laghdú, na próisis tuairiscithe agus
eagarthóireachta a shimpliú agus smacht in-tí níos mó a
thabhairt dúinn ar an bpróiseas táirgthe agus ar shonraí.
Fágann teicneolaíochtaí nua nach bhfuil an fócas ar an

foireann riaracháin tuairisciú agus eagarthóireacht in-tí chun

leagan clóbhuailte den Tuairisc Oifigiúil a thuilleadh ach ar

an Tuairisc Oifigiúil a sheachadadh.

leagan den Tuairisc Oifigiúil nár athbhreithníodh a bheith ar
fáil ar an líonra inmheánach laistigh de dhá uair an chloig

Forbairtí in Oifig na nDíospóireachtaí le linn 2010

agus ar shuíomh an Oireachtais an lá céanna nó an lá dár

Tá an tSeirbhís tar éis infheistíocht shuntasach a dhéanamh

gcionn.

i bhforbairt agus i nuachóiriú Oifig na nDíospóireachtaí le
blianta beaga anuas. Is aidhm straitéiseach de chuid na
Seirbhíse í acmhainn, cumas, úinéireacht agus rialú in-tí a
fhorbairt maidir leis an Tuairisc Oifigiúil a tháirgeadh agus
chur i gcló chun ár spleáchas fadtéarmach ar chlódóir
seachtrach amháin a laghdú.
Chun éifeachtúlacht a fheabhsú, tá athruithe ó bhonn

Chuir na forbairtí teicneolaíochta sin ar chumas Oifig na
nDíospóireachaí déileáil le laghdú 15% ar an líon foirne,
rud a bhain leibhéal coigiltis dá shamhail amach don
tSeirbhís ó thaobh caiteachais pá in 2010. Ina theannta sin,
chuir na forbairtí sin ar chumas Oifig na nDíospóireachtaí
éirí as leabhair laethúla a phriontáil, rud a shábháil 7% in
aghaidh an leathanaigh in 2011 agus tá ionchas ann chun

déanta ar chórais agus ar phróisis táirgthe na

coigilteas suntasach breise a bhaint amach i gcomhthéacs

ndíospóireachtaí le blianta beaga anuas trí réitigh theicniúla

conartha priontála agus foilsitheoireachta nua.

nuálacha a chur i bhfeidhm. Tá simpliú dá réir sin déanta ar
na próisis tuairiscithe agus eagarthóireachta; tá níos mó
smachta in-tí ar na próisis táirgthe; cuireadh feabhas ar
sheachadadh éifeachtúil seirbhísí agus faisnéise; agus
cruthaíodh deiseanna chun breis éifeachtúlachtaí a bhaint
amach.
Tháinig claochlú ar an modh ar a logáiltear agus ar a
bhfaightear rochtain ar imeachtaí nuair a tugadh isteach

Críochnaíodh athbhreithniú Luach ar Airgead agus
Beartas maidir le hOifig na nDíospóireachtaí i rith 2010
(féach lch 73). Tá moltaí an athbhreithnithe á gcur i
bhfeidhm faoi láthair ag Oifig na nDíospóireachtaí.

Conradh Craolacháin Nua
Rinneadh agus críochnaíodh próiseas tairisceana AE i
gcomhair conartha craolacháin nua don Oireachtas le linn

taifeadadh digiteach fuaime agus closáin (DSDA). Is féidir le

2010. D’fhostaigh an tSeirbhís sainchomhairleoirí teicniúla

tuairisceoirí agus eagarthóirí rochtain a fháil anois ar loga

chun cuidiú le dréachtadh na hIarrata ar Thairiscintí agus

digiteach cainteoirí agus ar thaifeadtaí digiteacha

chun na Tairiscintí a mheas. Thosaigh an forthairgeoir a

díospóireachtaí agus ar leaganacha leictreonacha de

bhuaigh an comórtas (Pi Communications) ag reáchtáil na

cheisteanna parlaiminteacha go díreach óna ríomhairí.

seirbhíse craolacháin ón 1 Eanáir, 2011, agus tá coigilteas

Eisíodh Iarraidh ar Thairiscintí chun tacú leis na seirbhísí sin

costais suntasach in aghaidh na bliana á bhaint amach faoin

agus chun iad a chothabháil in 2010 agus meastar go

gconradh nua.
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Rannóg an Aistriúcháin – Seirbhís Aistriúcháin

Scéim Gaeilge

Soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin tiontuithe oifigiúla ar

D’ullmhaigh an Rannóg Scéim Gaeilge do Sheirbhís Thithe

Achtanna an Oireachtais, Buan-Orduithe na dTithe, Riar na

an Oireachtais a ghlac an tSeirbhís de bhun alt 11 d’Acht

hOibre, Imeachtaí na dTithe, comhfhreagras oifigiúil

na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Sa Scéim sin, leagtar

chomhaltaí na dTithe, Pleananna Straitéiseacha agus

amach ár dtiomantas i leith na seirbhísí a sholáthrófar as

Tuarascálacha Bliantúla an Choimisiúin, agus ar nithe

Gaeilge nó go dátheangach, ar feadh na dtrí bliana a

ilghnéitheacha don tSeirbhís.

mhairfidh an Scéim. Tá tiomantas sa Scéim freisin

Is iad Achtanna an Oireachtais príomhfhoinse an dlí in
Éirinn ar leith ón mBunreacht. Ó Iúil 2006, tá dualgas
reachtúil ann Achtanna an Oireachtais a fhoilsiú go
comhuaineach sa dá theanga oifigiúla tar éis iad a achtú,
mar a leagtar amach in alt 7 d’Acht na dTeangacha

measúnú a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar leibhéal agus
cineál an éilimh ar sheirbhísí trí Ghaeilge agus a chinntiú
go leanann an tSeirbhís ag freastal ar an éileamh sin ar
bhealach pleanáilte, soiléir agus inrochtana.
Tá leathanach faoi Rannóg an Aistriúcháin ar féidir

Oifigiúla, 2003. De réir alt 3(2) den Acht um Choimisiún

teacht air go héasca ar shuíomh idirlín an Oireachtais á

Thithe an Oireachtais (Leasú), 2006, tá dualgas ar

chur le chéile faoi láthair agus beidh sé ar fáil go luath.

Choimisiún Thithe an Oireachtais tiontuithe oifigiúla ar

Beidh ábhar sa leathanach a gcuirfidh daoine spéis ann,

Achtanna an Oireachtais a sholáthar.

lena n-áirítear gluaiseanna de théarmaíocht na nAchtanna.

Cuireann an Rannóg seirbhís aistriúcháin chomhuainigh
(ateangaireacht) ar fáil le linn suíonna den Dáil agus den
Seanad, agus má iarrtar an tseirbhís, le linn cruinnithe
Coiste. Ó foilsíodh an Caighdeán Oifigiúil (graiméar
caighdeánach oifigiúil na Gaeilge) den chéad uair in 1958,
tá Rannóg an Aistriúcháin freagrach as a bhainistiú agus as
a fhoilsiú. Ina theannta sin, is í Rannóg an Aistriúcháin
údarás náisiúnta an Stáit maidir leis an leagan Gaeilge de
Chonarthaí AE.
Croí-Acmhainní Aistriúcháin
Le blianta beaga anuas, tá an tSeirbhís tar éis go leor

Tá sé i gceist gur acmhainn úsáideach a bheidh ann do na
comhaltaí agus do pháirtithe leasmhara eile.
Úsáid mhéadaithe na Gaeilge ag comhaltaí
Maidir leis an tseirbhís aistriúcháin chomhuainigh, rinneadh
anailís ar aithisc a tugadh sa 30ú Dáil agus léiríonn an 31ú
Dáil méadú suaithinseach in úsáid na Gaeilge ag comhaltaí
agus Ceannairí na bPáirtithe - ó 12% sa Dáil dheireanach
go 20% sa Dáil reatha.

FOIRGNIMH, CÓIRÍOCHT AGUS SAORÁIDÍ THITHE
AN OIREACHTAIS

infheistíochta a dhéanamh ó thaobh traenála, acmhainní
agus athstruchtúraithe i Rannóg an Aistriúcháin chun go

Plean Forbartha na Maighne

mbeidh sí ábalta tiontuithe oifigiúla a sholáthar ar

I gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí, leanamar den

Achtanna go comhuaineach. Forbraíodh áis aistriúcháin ar

phlean forbartha straitéiseach fadtéarma a chur chun cinn i

leith a chuireann ar chumas aistritheoirí teacht ar fhasaigh

gcomhair champas Theach Laighean i rith 2010. Bhí an dul

go huathoibríoch ar an mbunachar sonraí www.achtanna.ie

chun cinn mall, áfach, de bhrí gur laghdaíodh buiséad 2010

a bhunaigh an Rannóg. Fíoraíodh fiúntas an chláir athruithe

OOP go suntasach de dheasca na géarchéime

sin ina dhiaidh sin de bhrí go bhfuil an t-aonad ábalta na

eacnamaíochta reatha. Tá súil againn an plean a thabhairt

hoibleagáidí a fhorchuirtear le reacht i dtaobh Achtanna a

ar aghaidh de réir a chéile sna blianta atá le teacht, má

aistriú go comhuaineach a chomhlíonadh.

bhíonn an t-airgead ar fáil.

Cuireadh straitéis ar bun chun riaráistí aistriúcháin
stairiúla a ghlanadh. Bunaíodh líonra aistritheoirí
seachtracha agus baineadh úsáid as seirbhísí an líonra sin
de réir mar ba ghá.
In 2010, ritheadh 40 Acht, ina raibh 1,719 leathanach

Plean Cóiríochta
Is í an straitéis chóiríochta atá ann i gcomhair champas
Theach Laighean ná an fhoireann atá i gcóiríocht atá ar
cíos a bhogadh go dtí Teach na Talmhaíochta. Tá an méid
sin i gcomhréir le beartas an Rialtais coigilteas a bhaint

reachtaíochta, ag an Oireachtas agus tá na hAchtanna sin

amach trí státseirbhísigh a bhogadh ó chóiríocht atá ar cíos

go léir aistrithe ag an Rannóg. Is méadú de bhreis is 20%

go hoifigí atá faoi úinéireacht an Stáit agus atá folamh

an méid sin i gcomparáid le 2009 inar aistríodh 46 Acht

anois ó díláraíodh ranna eile. Cheadaigh an Coimisiún an

agus 1,364 leathanach reachtaíochta.

beartas sin i rith 2010 tar éis dá Fhochoiste um Straitéis
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Chóiríochta é a mholadh ag féachaint don choigilteas a
bhainfí amach ó thaobh cíosa de.
Meastar gurb é croílár na chéad chéime Teach na
Talmhaíochta a úsáid ar feadh an aistrithe ó Theach
Laighean Seoirseach i rith na n-oibreacha athchóirithe; an
dara céim is ea tarraingt amach as an gcóiríocht atá ar cíos.
Tá rochtain ar chóiríocht i dTeach na Talmhaíochta ag brath
anois ar uainiú dhílárú na foirne ón Roinn Talmhaíochta go
Port Laoise agus na hoifigí folmha a bheidh fágtha ina
diaidh. Idir an dá linn, tugadh spásanna páirceála do Thithe
an Oireachtais i dTeach na Talmhaíochta le linn oibreacha
OOP a bheith ar siúl ar dhíon na Dánlainne Náisiúnta ós rud
é go bhfuil na hoibreacha sin ag cur isteach ar
infhaighteacht páirceála ar an taobh den fhoirgneamh is
gaire do Phlásóg Theach Laighean.

Athchóiriú Theach Laighean Seoirseach
Meastar go dtarlóidh na príomhoibreacha ar athchóiriú
Theach Laighean laistigh de na trí bliana amach romhainn
faoi réir mhaoiniú OOP a bheith ar fáil. Idir an dá linn, tá
obair imscrúdaitheach, agus más gá, obair dheisiúcháin á
déanamh. Éascaíonn na hoibreacha eatramhacha pleanáil
mhion i gcomhair an phríomhthionscadail agus is cabhair
iad chun cinnteacht a thabhairt maidir leis an gcostas a
bheidh ar na hoibreacha chomh maith leis na costais a
leathadh thar roinnt blianta. I gcás ina meastar gur gá aon
phíosa oibre a dhéanamh láithreach ar chúiseanna
sábháilteachta, táthar ag déileáil leis sin. Ceann de na
gnéithe is gabhlánaí den tionscadal athchóirithe seo is ea
athshreangú Theach Laighean Seoirseach. Beidh neart ama
agus airgid de dhíth chun an t-athshreangú a chur i gcrích.
Tá an obair athshreangaithe le tosú in 2011.

Riarthóirí na bPáirtithe an chóiríocht a shannadh.

Seirbhísí Slándála i dTeach Laighean
Le linn 2010 dhírigh mórán léirsitheoirí sráide ar Theach
Laighean. Léirsithe móra a bhí i gceist go minic agus i
gcásanna áirithe bhí leibhéal imeaglaithe ann a d’fhág go
raibh bagairt le brath ar mhaoin agus ar ghnó na dTithe.
Uair amháin, rinneadh iarracht nár éirigh léi slándáil an
gheata a shárú - tuairiscíodh go míchruinn sna meáin gur
éirigh le léirsitheoirí briseadh isteach sa pharlaimint. In
eachtra eile, bhlocáil leoraí stroighne an príomhgheata ach
thug na Gardaí chun siúil go tapaidh é.
Cinntíodh, mar gheall ar an gcaoi a ndearna an fhoireann
slándála in-tí agus an Garda bainistiú ar na bagairtí
slándála, nach raibh aon chur isteach ar ghnó na dTithe

Feabhsúcháin Foirgneamh
Rinneadh ardaitheoirí nua atá sábháilte i gcás dóiteáin a
shuiteáil i mBloc 1966 agus sa Bhloc Innealtóireachta.

agus lean gníomhaíochtaí agus ócáidí parlaiminteacha ar
aghaidh mar ba ghnách.
Críochnófar meabhrán tuisceana idir an tSeirbhís agus

Deineadh obair ullmhúcháin in íoslach Bhloc 1966 chun an

an Garda Síochána in 2011. Déanfar róil na foirne slándála

nasc go dtí an Bloc Innealtóireachta a ullmhú agus chun

go léir agus an fhreagairt is gá in imthosca agus ag ócáidí

rochtain uilíoch ar an bhfoirgneamh sin a éascú.

áirithe a leagan amach sa mheabhrán.

Leithroinnt cóiríochta ar Chomhaltaí tar éis
Olltoghcháin

Beartas Sláinte agus Sábháilteachta

I gcomhréir le beartas an Choimisiúin maidir le cóiríocht a

a comhaltaí agus a fostaithe, agus na ndaoine uile a dtéann

Tá an tSeirbhís tiomanta do shláinte agus do shábháilteacht

leithroinnt tar éis Olltoghcháin, sannadh oifigí do gach

a gníomhaíochtaí i bhfeidhm orthu, a áirithiú. Is é croílár an

comhalta roimh chéadsuí na Dála nua agus an tSeanaid

bheartais sláinte agus sábháilteachta go mbeidh an láthair

nua. Ba mhór an obair í seo mar gheall ar an líon mór

oibre sábháilte agus go gcothófar an láthair sábháilte sin trí

comhaltaí nua a toghadh sna Toghcháin. Rinne Rannóg an

gach fostaí do thacú go gníomhach le nósanna imeachta

Mhaoirseora i gcomhar le hAoirí na bPáirtithe agus le

sláinte agus sábháilteachta na Seirbhíse.
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Tá teist mhaith orainn ó thaobh na sábháilteachta de,

Sna suirbhéanna a rinneadh ar úsáideoirí, léiríodh

agus nuair a chuirtear an méid daoine a bhíonn ag gabháil

ardleibhéal leanúnach sásaimh i measc na dtuismitheoirí a

tríd an láthair san áireamh is beag timpiste a tharlaíonn. Le

bhaineann úsáid as an tseirbhís agus dearbhaíodh i

linn 2010, tharla sé thimpiste - daoine ag sleamhnú nó ag

gcigireacht neamhspleách a rinneadh go luath in 2010

titim ar chéimeanna nó ar staighrí is mó a bhí i gceist.

ardchaighdeán seachadta seirbhíse freisin. Tar éis comórtais

Tuairiscíodh moltaí na Tuarascála Iniúchta ar Chórais
Bhainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta 2009 chuig CCB.
Cheadaigh CCB Plean Curtha i nGníomh agus clár ama. Is
iad príomhghnéithe an Phlean Curtha i nGníomh:

 Scaipeadh Ráiteas Sábháilteachta na Seirbhíse ar an
bhfoireann go léir.

 Bunaíodh Coiste Sláinte agus Sábháilteachta in 2010.
 Déantar measúnú ar rioscaí ar bhonn leanúnach.
 Tá obair ar siúl chun córas iniúchta i gcomhair ceanglas
dlíthiúil agus ceanglas eile a fhorbairt.

 Tá seimineáir i gcomhair bainisteoirí beartaithe.
 Déantar liostaí Maor Tine a thabhairt cothrom le dáta go
leanúnach.

 Táthar tar éis plean oiliúna Sláinte agus Sábháilteachta a
dhréachtú.

 Cuireadh ardaitheoirí dóiteáin nua isteach i mbloc 1966
agus sa Bhloc Innealtóireachta.

Tuairisciú Bainistíochta Fuinnimh
Tá tuarascáil maidir le hÚsáid Fuinnimh i dTithe an
Oireachtais in 2010 leagtha amach in Aguisín 10,
leathanach 109.

An Chreis
Tá líon na leanaí a fhreastalaíonn ar an gcreis ag fás go
leanúnach ó d’oscail sí in 2006 agus tá sí ag feidhmiú anois
de réir a huasacmhainne agus éileamh seasta ann i
gcomhair ionad. Cuireann an chreis saoráid cúraim leanaí ar
an láthair ar fáil do thuismitheoirí atá ag obair i dTithe an
Oireachtais agus bíonn cúram ar feadh an lae agus foghlaim

trí thairiscint oscailte in 2010 roghnaíodh an t oibreoir
seirbhíse a shealbhaigh an conradh roimhe sin arís chun an
tsaoráid a oibriú ar bhonn lántráchtála go ceann tréimhse
breise dhá bhliain.

Seomra Aclaíochta
Is saoráid í seomra aclaíochta an Oireachtais a bhfuil tóir
uirthi agus a úsáideann comhaltaí agus daoine den
fhoireann. Bíonn timpeall 92 chuairt ar an seomra aclaíochta
in aghaidh na seachtaine. Bíonn teagascóir aclaíochta i
láthair i gcónaí le linn uaireanta oscailte. Léiríonn rátaí
sástachta úsáideoirí go bhfuiltear an-sásta leis an tseirbhís.

Saoráidí Lónadóireachta
Soláthraítear saoráidí lónadóireachta (bialann agus beár) do
chomhaltaí, don fhoireann agus do chuairteoirí ar Theach
Laighean.
Lean an bhialann dá beartas roghanna folláine ar na
biachláir a chur chun cinn do chustaiméirí; bíonn an-tóir ar
na roghanna sin ag comhaltaí agus ag an bhfoireann a
chuireann uaireanta fada isteach le linn tréimhsí suí.
Léiríodh i dtuarascáil iniúchta inmheánach ar Chuntais
2008 Bheáir agus Bhialanna an Oireachtais go raibh an
creat rialaithe inmheánach sna hoibríochtaí sin
leordhóthanach i gcoitinne. Fuarthas amach go raibh neart
rialuithe láidre i bhfeidhm agus níor thángthas ar aon
earráidí ábhartha i bpróiseáil idirbheart, nó i gcuntais
dheireadh na bliana sa bheár nó sa bhialann le linn na
tástála mionsonraithe a rinneadh ar thaifid. Bhreithnigh an
Coiste Iniúchta an tuarascáil le linn 2010 agus tá a chuid
moltaí i dtaobh feabhas a chur ar an timpeallacht rialaithe
agus na socruithe próiseála á gcur i bhfeidhm faoi láthair ag
an tSeirbhís.

réamhscoile á dtairiscint le haghaidh leanaí suas go dtí aois
5 bliana, chomh maith le cúram déanach sa tráthnóna agus
seirbhísí do chuairteoirí gan choinne. Bíonn an tsaoráid ar
oscailt do leanaí comhaltaí agus do leanaí daoine den
fhoireann agus d’fhoireann na Ranna Rialtais freisin.
Faigheann an soláthraí seirbhíse íocaíocht go díreach ó na
húsáideoirí.
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ÁR NDUL CHUN CINN A THOMHAS
Staidreamh Oibríochta
Gníomhaíocht

2008

An líon uaireanta suí sa Dáil
An líon laethanta suí sa Dáil

2009

2010

Iomlán
2008-10

795

934

843

Athrú mar %
2008-10

2,572

6%

96

101

100

297

4%

An líon uaireanta suí sa Seanad

551

659

613

1,823

11%

An líon laethanta suí sa Seanad

93

100

97

290

4%

1,129

1,032

1,065

3,220

-6%

593

571

623

1,762

5%

An líon uaireanta suí i gCoistí
An líon cruinnithe ag Coistí
An líon tuarascálacha Coiste

77

58

82

216

6.5%

An líon aighneachtaí (ó Oifigí Nós
Imeachta)

1,777

1,374

1,388

4,539

-22%

An líon leathanach a cuireadh i gcló –
an tOrd Gnó

1,418

1,380

1,572

4,370

11%

An líon leathanach a cuireadh i gcló–
Páipéar na gCeisteanna

4,369

3,843

3,858

12,070

12%

14,534

15,234

14,151

43,919

-3%

4,268

4,778

6,659

15,129

56%

An líon leathanach a cuireadh i gcló –
Leasuithe ar na Billí

903

1,075

1,264

3,195

40%

An líon leathanach a cuireadh i gcló Achtanna

954

1,364

1,719

3,944

80%

An líon codanna – Díospóireachtaí
An líon leathanach a cuireadh i gcló –
Billí Amháin

An líon Preasráiteas
An líon cuairteoirí ar Theach Laighean

114

400

458

972

302%

109,419

103,315

87,575

300,309

-20%

2,486

2,196

2,093

6,775

-16%

14,376

16,563

12,968

43,907

-10%

Líon na dturas treoraithe ar Theach
Laighean
Líon na gCuairteanna a thug Oifigigh
Roinne

Sliocht as an Tuarascáil maidir le Binsemharcáil Chomparáideach ar Pharlaimintí maidir le Laethanta
Suí, Uaireanta Suí, Seachtainí Sosa agus Ceisteanna Parlaiminte:
Laethanta agus uaireanta suí

Sitting Days
An Líon Total
Iomlán
Laethanta Suí

Cruthaíonn an tOireachtas go maith nuair a dhéantar comparáid bhinsemharcála idir é agus par-

300

laimintí náisiúnta eile ó thaobh líon iomlán na

250

laethanta suí agus na n-uaireanta suí de; baineann

200

sé an tríú háit amach ó thaobh laethanta suí de
agus líon iomlán 197 lá suí ann agus baineann sé
an dara háit amach ó thaobh uaireanta suí de agus
líon iomlán 1,456 huaire suí ann don dá Theach.
Bhí an líon iomlán is mó ag an Ríocht Aontaithe,
mar a raibh 214 lá suí agus 1,537 n-uaire in
aghaidh na bliana don dá Theach.

150
100
50
0

Australia
(BC)
An
Astráil (BC)
An
Ísiltír (BC)
Denmark
(UC)
An
Ostair (BC)(BC)
Netherlands
An
Nua-Shéalainn
Scotland
(UC) (UC)
An
Bhreatain
Wales
(UC) Bheag (UC)

Austria
(BC)
An Ostair
(BC)
An Fhionlainn
Finland
(UC) (UC)
An Nua-Shéalainn
New
Zealand (UC) (UC)
An Afraic
Theas (BC)
Sth
Africa (BC)

Canada (BC)
Ceanada
(BC)
Éire
(BC)
Ireland
(BC)
Tuaisceart
Éireann
(UC)
Northern Ireland
(UC)
An
UK Ríocht
(BC) Aontaithe (BC)
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I gcomparáid le parlaimintí eile dhá sheomra a
ndearnadh suirbhé ina measc, tá an tOireachtas
chun tosaigh ar an Astráil, ar an Ostair agus ar
an Ísiltír ó thaobh laethanta suí de.
I gcomparáid le parlaimintí aon seomra a

An Líon
Iomlán
Suí
Total
SittingUaireanta
Hours
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

ndearnadh suirbhé ina measc, mar sheomra ann

800

féin baineann an Dáil an chéad áit amach ó

600

thaobh líon iomlán na n-uaireanta suí de, chun

400

tosaigh ar an Danmhairg, an Nua-Shéalainn, an

200
0

Australia
(BC)
An
Astráil (BC)
An
Danmhairg
(UC)
Denmark
(UC)
Ireland
Éire
(BC) (BC)
New
Zealand (UC)
An
Nua-Shéalainn
(UC)
UKRíocht
(BC) Aontaithe (BC)
An

Fhionlainn agus Albain, agus baineann sí an tríú
háit amach ó thaobh líon iomlán na laethanta
suí de, chun tosaigh ar an Nua-Shéalainn,
Tuaisceart Éireann, Albain agus an Bhreatain

Austria
An Ostair(BC)
(BC)
Finland
(UC)(UC)
An Fhionlainn
Netherlands
An Ísiltír (BC) (BC)
Scotland
(UC)
Albain (UC)

Bheag.

Seachtainí Sosa in aghaidh na Bliana

Seachtainí Sosa

Number of Recess Weeks per Year

Maidir le comparáid a dhéanamh idir líon na
seachtainí sosa i measc na ndeich bparlaimint a

35

ndearnadh suirbhé orthu, baineann an

30

tOireachtas an tríú háit amach i dteannta leis an

25

Ríocht Aontaithe, agus líon iomlán 18 seachtaine

20

sosa acu, figiúr atá os cionn an mheánlíon 16.1
seachtaine. Ba é 21 an líon ab airde seachtainí
sosa a taifeadadh agus ba sa Nua-Shéalainn a
taifeadadh an líon sin.

15
10
5
0

Australia
An Astráil
Denmark
An Danmhairg
An Ísiltír
Netherlands
Albain
Scotland

An
Ostair
Austria
An
Fhionlainn
Finland
An
Nua-Shéalainn
New
Zealand

Ceanada
Canada
Éire
Ireland
Tuaisceart Éireann
Northern
Ireland

An
UKRíocht Aontaithe

No of Parliamentary Questions

Líon na gCeisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna Parlaiminteacha
44,943 cheist pharlaiminteach a cuireadh síos i
nDáil Éireann, rud a d'fhág an Dáil sa dara háit is
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Cónán Mac Cionnaith, comhalta d'fhoireann Sheirbhís Thithe an Oireachtais a sholáthair an grianghraf seo
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GEALLTANAS STRAITÉISEACH 2: FEABHAS A CHUR AR SHEIRBHÍSÍ DO CHOMHALTAÍ
Is éard atá i gceist leis an Straitéis seo a chinntiú go bhfaigheann comhaltaí na seirbhísí is gá chun an ról atá acu mar
ionadaithe poiblí a chomhlíonadh.

AN COMHCHOISTE RIARACHÁIN (CR)

fhostaítear faoin Scéim agus tá maoirsiú ar oibriú na Scéime

Bunaíodh an Comhchoiste Riaracháin (CR) seo mar bhealach

mar chúram aige. Is ag an Aire Airgeadas, áfach, a bhíonn

cumarsáide foirmiúil idir comhaltaí agus an Coimisiún.

údarás i dtaobh théarmaí agus choinníollacha fostaíochta

Tugann sé guth do thuairimí comhaltaí i dtaobh nithe

(mar shampla, pá, saoire agus teidlíochtaí eile) na ndaoine

beartais a bhíonn le cinneadh ag an gCoimisiún agus

sin a fhostaítear faoin Scéim.

déanann sé moltaí maidir leis na nithe sin de réir mar is cuí.
Tháinig an CR le chéile 13 huaire i rith 2010 agus rinne

Díreach roimh lánscor na Dála, bhí 450 duine fostaithe
chun thart ar choibhéis 370 post lánaimseartha a líonadh. Is

sé breithniú ar raon ábhar, lena n-áirítear na nithe seo a

ionann an buiséad bliantúil don aicme caiteachais seo agus

leanas:

thart ar €21 mhilliún (ar a n-airítear €3 mhilliún i gcomhair

 Craoladh imeachtaí parlaiminte, lena n-áirítear an
fhéidearthacht chun Cainéal Parlaiminte a bhunú.

 Bearta chun slándáil sonraí líonra TCF a fheabhsú.
 Bunachar sonraí dáilcheantair na gcomhaltaí.
 Straitéis Chumarsáide Thithe an Oireachtais.
 Marsantú Theach Laighean.
 Cairt Chustaiméirí Thithe an Oireachtais.

ragoibre). Fostaítear na comhaltaí foirne faoi chonradh
sainchuspóra le haghaidh ré gach Dála agus Seanaid (tugtar
conarthaí “Dáil go Dáil” orthu go minic).
Le linn an athbhreithnithe leanúnaigh ar chaiteachas a
rinne an Coimisiún anuraidh, thug sé údarás don tSeirbhís, i
gcomhthéacs laghduithe párolla a bhaint amach as measc
na míreanna/línte caiteachais go léir, chun dul i gcomhairle
le foireann na Scéime d’fhonn coigiltis a ghnóthú i gcostais
párolla. (Toisc nach seirbhísigh phoiblí iad na comhaltaí
foirne a fhostaítear faoin Scéim seo, níor cuireadh an

ACMHAINNÍ DAONNA (AD)

Asbhaint Pinsean-Choibhneasa (APC) nó “tobhach pinsin” ná

Seirbhísí AD do Chomhaltaí agus dá bhfoireann

agus, mar thoradh air sin, ní raibh aon laghdú ar

Go hachomair:

 Tacaímid le comhaltaí mar fhostóirí trí chomhairle a
thabhairt de réir an chleachtais is fearr d’fhostóirí.

 Cuirimid feidhmeanna riaracháin pearsanra ar fáil
d’fhoireann na gcomhaltaí agus do na páirtithe a
fhostaítear faoin Scéim um Chúnamh Rúnaíochta (an
Scéim).

 Déanaimid an Clár Oiliúna do chomhaltaí agus do
phearsanra polaitíochta a chur i ngníomh faoi mar a

na laghduithe pá i bhfeidhm ina leith in 2009 agus 2010
chaiteachas san aicme caiteachais seo. Ina ionad sin,
tháinig méadú air, rud a bhí ar neamhréir le haicmí pá eile.)
Cuireadh tús le comhairliúcháin le comhaltaí foirne agus
ceardchumainn agus tarchuireadh an tsaincheist chuig
Seirbhís Chomhréitigh an Choimisiúin um Chaidreamh
Oibreachais. Sular gaireadh an tOlltoghchán, cheadaigh an
Coimisiún laghdú dhá uair an chloig sa teorainn ragoibre
don fhoireann go léir a fhostaítear faoin Scéim le héifeacht
ón Dáil agus Seanad nua. Tá iarrtha ag an gCoimisiún go
gcuirfear tuilleadh roghanna coigiltis faoi bhráid Choimisiún
na Dála agus an tSeanaid nua.

cheadaigh an Coimisiún.

 Déanaimid an scéim Aoisliúntais nó “pinsin” a riaradh do
dhaoine den fhoireann a fhostaítear faoin Scéim.

Tacaíocht ó AD do chomhaltaí agus dá bhfoireann
i leith an Olltoghcháin
Nuair ba léir go raibh na hOlltoghcháin le déanamh go luath

An Scéim um Chúnamh Rúnaíochta a Riaradh

in 2011, díríodh tacaíocht AD do chomhaltaí ar phleanáil a

Faoin Scéim, is iad Teachtaí, Seanadóirí agus páirtithe

dhéanamh chun na híocaíochtaí luathscoir/téarfa agus

incháilithe a fhostaíonn cúntóirí rúnaíochta, cúntóirí

iomarcaíochta a riaradh go héifeachtúil agus chun comhaltaí

riaracháin, cúntóirí parlaiminte, riarthóirí agus Chefs de

foirne nua a bhí fostaithe ag comhaltaí agus páirtithe a

Cabinets ach is é an Coimisiún a íocann iad. Déanann an

cheapadh. Is éard a bhí i gceist leis an obair sin

Coimisiún rialú freisin ar líon na gcomhaltaí foirne a

socraíochtaí iomarcaíochta a ríomh agus a íoc agus
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conarthaí teimpléadacha a sholáthar do chomhaltaí agus do

 Scileanna TF – Microsoft Office 2010 (Word, Excel agus

pháirtithe le haghaidh na foirne a fostaíodh don 31ú Dáil

Powerpoint), Lotus Notes agus Líonrú Sóisialta –

agus don 24ú Seanad.

reáchtáladh na seisiúin seo ar laethanta suí thar

Mar thoradh ar líon mór na

gcomhaltaí nua a toghadh, bhí ualach oibre ollmhór i gceist

thréimhse trí seachtaine agus d’fhreastail 218 nduine

leis an 190 iarratas ar íocaíochtaí luathscoir/téarfa agus

orthu.

íocaíochtaí iomarcaíochta a phróiseáil, agus le comhaltaí
foirne nua a thabhairt isteach dá réir sin.
Meastar gurb é €5.3 mhilliún go €5.8 milliún iomlán an
chostais athraithe a ghabh leis na toghcháin faoin Scéim. Ní
féidir méideanna cruinne a thabhairt faoi láthair de bhrí gur
iarratais shealadacha 27 n-iarratas go dtí go ndaingneofar
leithdháiltí acmhainní foirne ar na páirtithe (is é sin an
fhoireann a leithdháileann an Coimisiún ar gach ceann de na
páirtithe anuas ar theidlíocht aonair na gcomhaltaí).
Léireodh costas deiridh €5.8 milliún méadú 45% ar an méid

 Seisiúin faisnéise maidir le Nósanna Imeachta
Inmheánacha sa Pharlaimint (mar shampla, Ceisteanna
Parlaiminteacha, nithe ar an atráth, tairiscintí, Billí agus
leasuithe).

 Seisiúin faisnéise eile (mar shampla, Institiúidí AE agus
Ról an Oireachtais faoi Chonradh Liospóin, Saoráidí agus
Liúntais Rúnaíochta agus oiliúint maidir le Bileoga Pá
Leictreonacha).
Cuireadh tús le hoiliúint ar an mBunachar Sonraí

a íocadh in 2007 nuair a íocadh €4 mhilliún i leith 151

Toghthóirí do Chomhaltaí/don phearsanra polaitíochta i mí

iarratas.

na Bealtaine agus leanfar dá tabhairt go seachtainiúil go dtí
go mbeidh freastal déanta ar na hiarratais oiliúna go léir.

Comhairle agus Faisnéis do Chomhaltaí mar
Fhostóirí
Roimh an Olltoghchán, d’fhoilsíomar forléargas ar fhorálacha
na Scéime, lena n-áirítear mionsonraí i dtaobh nósanna
imeachta riaracháin. Rinneadh an Employers’ Guide to
Human Resources, ina dtugtar comhairle agus treoir
phraiticiúil i leith bealaí chun saincheisteanna fostaíochta a
bhainistiú, a fhoilsiú den chéad uair in 2007 agus tá sé ar
fáil fós. Tugadh forléargas do chomhaltaí sna foilseacháin
sin ar oibriú na Scéime, lena n-áirítear freagrachtaí an
Choimisiúin agus an Aire Airgeadais faoi seach a leagan
amach.

Oiliúint do Chomhaltaí agus dá bhfoireann
Leanamar d’oiliúint a thabhairt do chomhaltaí agus dá
bhfoireann i rith 2010. Bhain 53 dhuine san iomlán leas as
deiseanna oiliúna suas go dtí an 31 Nollaig, 2010. Ba
chomhaltaí foirne polaitíochta iad 51 de na daoine sin agus
comhaltaí an bheirt eile. Ba iad na cúrsaí oiliúna ar an
mBunachar Sonraí Dáilcheantair agus ar Scileanna
Rúnaíochta Feidhmiúcháin/Scileanna Cúntóra Phearsanta (ar

Déanfar tuilleadh seisiún faisnéise faoi Sheirbhísí
Leabharlainne agus Taighde, Saoráil Faisnéise agus Eitic a
reáchtáil in am trátha. Tá sé beartaithe againn oiliúint
teanga a chur ar fáil go hinmheánach sa Ghaeilge agus sa
Fhraincis níos faide amach sa bhliain 2011 nuair a bheidh
measúnú déanta ar an éileamh agus nuair a bheidh
socruithe i gcomhair sholáthar na hoiliúna curtha i gcrích.

ACMHAINNÍ AIRGEADAIS / SEIRBHÍSÍ AGUS
TACAÍOCHTAÍ DO CHOMHALTAÍ
Liúntais do Chomhaltaí – An Liúntas Parlaiminte
Caighdeánach a Chur i nGníomh
Mar chuid den chóras nua le haghaidh liúntais na
gcomhaltaí, ar thug an tAire Airgeadais isteach é i mí an
Mhárta 2010, cuireadh íocaíocht uathoibríoch míosúil aonair
in ionad an raoin liúntas agus teidlíochtaí a bhí ann an tráth
sin. Baineann dhá ghné leis an íocaíocht aonair – liúntas
taistil agus cóiríochta agus liúntas ionadaíochta poiblí.
Maidir leis an ngné den liúntas a bhaineann le taisteal

fhreastail 41 acu air) na cúrsaí oiliúna a raibh an tóir ba

agus cóiríocht, bunaítear í ar an achar a bhíonn le taisteal

mhó orthu. Níor cuireadh aon oiliúint réigiúnach ar fáil i rith

ag comhaltaí óna ngnátháit chónaithe go dtí Teach Laighean

2010.

agus ceanglaítear orthu a dtinreamh i dTeach Laighean a

Tar éis an Olltoghcháin, chuireamar clár oiliúna agus
faisnéise sainoiriúnaithe ar fáil do chomhaltaí nua agus dá
gcomhaltaí foirne. Cuireadh an oiliúint ar fáil go
hinmheánach agus clúdaíodh na réimsí seo a leanas:

 Forléargas ar chórais agus saoráidí TF.

fhíorú agus dearbhú a thabhairt gach bliain go bhfuil na
costais tabhaithe acu. Déantar an liúntas a ríomh ar bhonn
150 lá tinrimh i dTeach Laighean, ach ní mór do chomhaltaí
a dtinreamh a chlárú 120 lá ar a laghad i mbliain iomlán
áfach, chun an liúntas iomlán a choimeád. Déantar 1% den
liúntas a asbhaint in aghaidh gach lae faoi bhun an
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íostinrimh a cheanglaítear faoi Ionstraim Reachtúil 84/2010
(I.R.). Déantar tinreamh i dTeach Laighean a thaifeadadh trí
Chóras leictreonach Taifeadta Tinrimh (CTT) nó trí thaifead
tinrimh laethúil atá san Aonad Ilfheidhme a shíniú. Is féidir
le comhaltaí a dtinreamh a chlárú uair amháin gach lá ag
am ar bith i rith an lae nó i rith an tráthnóna fad a bhíonn
Teach Laighean ar oscailt. Bhain na comhaltaí go léir den
Oireachtas seachas seisear [i.e. 3%] tinreamh iomlán
amach sa bhliain 2010. Maidir leis na daoine sin nár bhain
an t-iomlán amach, d’aisíoc siad tuairim is €10,900 i
Liúntais Taistil agus Chóiríochta.
Déantar foráil leis an I.R. maidir le taifead tinrimh
comhalta a thabhairt chun réitigh i gcúinsí áirithe. Mar
shampla, ar chúiseanna drochshláinte, comhalta a bheith as
láthair chun críocha taistil oifigiúil nó i gcás go bhfuil
dearmad déanta ag comhalta a thinreamh nó a tinreamh i
dTeach Laighean a thaifeadadh ar lá ar leith agus go
gcuireann sé nó sí dóthain fianaise tinrimh ar fáil de réir
bheartas an Choimisiúin don lá sin.
Maidir leis an ngné den liúntas a bhaineann le

a roghnaigh an liúntas deimhnithe. Coimeádann na

hionadaíocht phoiblí, féadann comhaltaí rogha a dhéanamh

comhaltaí a n-admhálacha féin agus cuireann siad ar fáil iad

gach bliain méid deimhnithe nó neamhdheimhnithe a fháil.

le haghaidh scrúdú iniúchóireachta. Is é an cuspóir a

Déantar na haicmí caiteachas atá ceadaithe faoin ngné seo

bheidh leis an iniúchadh (i) a fháil amach an bhfuil

den liúntas a leagan amach san I.R. Go bunúsach, is faoin

admhálacha ag comhaltaí a fhreagraíonn do mhéideanna na

gcomhalta atá sé cinneadh a dhéanamh an féidir an

liúntas a íocadh leo agus (ii) a chinntiú gur admhálacha iad

caiteachas a thabhaigh siad a chur isteach go dlisteanach

na hadmhálacha sin i leith ítimí atá ar áireamh sna haicmí

faoi na haicmí caiteachas mar a leagtar amach san I.R. iad.

caiteachais incheadaithe a shonraítear san I.R. Tá iniúchtaí

Tá Treoirlínte Iniúchóireachta mar aon le liosta nach bhfuil

i leith 2010 ar siúl faoi láthair. Beidh tuarascálacha a

uileghabhálach ullmhaithe chun cúnamh a thabhairt do

eascraíonn as iniúchtaí faoi réir Saoráil Faisnéise.

chomhaltaí ina leith sin. Déantar foráil leis an I.R. maidir le
ná 10% de na daoine sin a roghnaigh an méid deimhnithe.

Athbhreithniú ar an Liúntas Parlaiminte
Caighdeánach

Roghnaigh 100 éigin comhalta an méid deimhnithe i rith

Tháinig athrú suntasach ar chúrsaí nuair a tugadh isteach

2010 agus déanfar iniúchadh ar líon nach lú ná 10% de na

an córas nua seo agus dá bhrí sin measadh an tráth a

comhaltaí sin i rith mhí na Bealtaine/mhí an Mheithimh,

tugadh isteach é gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ar an

2011.

gcóras tar éis na chéad bhliana oibríochta. Is í an Roinn

hiniúchadh bliantúil randamach a dhéanamh ar líon nach lú

Bíonn foireann an Aonaid Ilfheidhme ar fáil i gcónaí chun
fiosrúcháin comhaltaí i ndáil leis an gcóras liúntas nua a
fhreagairt agus tá suíomh inlín ag feidhmiú go hiomlán
anois ar a leagtar amach mionsonraí na scéime. Tá na
foirmeacha iarratais iomchuí go léir ar fáil ar líne chomh
maith.

Airgeadais, an t-údarás reachtúil, i gcomhar le Seirbhís
Thithe an Oireachtais, an soláthraí seirbhíse, a sheolfaidh an
t-athbhreithniú seo. Déanfar an t-athbhreithniú i rith 2011
agus cuirfear san áireamh aon saincheisteanna a tháinig
chun cinn le linn an scéim a chur i ngníomh, mar aon le
haon athruithe a mhol an Rialtas nua i ndáil le deimhniú
caiteachas comhaltaí.

Tá próiseas fála poiblí curtha i gcrích ag an rannóg Seirbhísí

Mionsonraí maidir le Caiteachais Comhaltaí a
Fhoilsiú

do Chomhaltaí chun seirbhísí iniúchóireachta a fháil chun

Déantar mionsonraí maidir le caiteachais comhaltaí, mar

iniúchtaí randamacha a dhéanamh ar 10% de na comhaltaí

aon lena dtaifid tinrimh, a fhoilsiú anois ar shuíomh gréasáin

Iniúchadh ar an Liúntas Ionadaíochta Poiblí
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an Oireachtais ar bhonn míosúil ón 1 Márta, 2010, an dáta a
cuireadh an córas nua i gcomhair liúntais comhaltaí i
ngníomh. Gné den chóras nua a bhí beartaithe nuair a thug
an tAire Airgeadais an córas isteach an chéad lá is ea an
ghné sin.

haghaidh comhaltaí ar a gcomhaltas teacht chun deiridh.
Is é costas measta na nÍocaíochtaí Foirceanta tar éis
Olltoghchán 2011 ná €1.6 mhilliún mar Chnapshuimeanna
Foirceanta agus €3.85 mhilliún mar Íocaíochtaí Foirceanta
míosúla sa bhliain amach romhainn.

Tacaíocht i leith an Olltoghcháin do chomhaltaí
agus dá bhfoireann ón rannóg Seirbhísí do
Chomhaltaí

agus tar éis an toghcháin rinne Aonad Pinsean na

Nuair ba léir go raibh na hOlltoghcháin le déanamh go luath

76 iarTheachta agus don 23 iarSheanadóir a d’éirigh as nó

in 2011, cuireadh pleananna réamhthoghcháin agus

nár toghadh sa toghchán.

iarthoghcháin i gcrích sa rannóg Seirbhísí do Chomhaltaí
chun faisnéis a thabhairt do chomhaltaí a bhí ag dul as oifig
agus chun riaradh éifeachtúil tuarastal agus liúntas agus
pinsean a phleanáil dóibh.

Ina theannta sin, cuireadh tús

le pleanáil maidir leis an bhfaisnéis a fhorbairt agus a chur
ar fáil a bheadh ag teastáil ó chomhaltaí nua agus ó
chomhaltaí a bhí ag teacht ar ais in oifig tar éis an

Bhí 349 bpinsinéir ar an bpárolla roimh Olltoghchán 2011
gComhaltaí teidlíochtaí foirceanta agus pinsean a ríomh don

Leanadh de chlinicí faisnéise aonair a thairiscint chun
deis a thabhairt do chomhaltaí tosca pearsanta a phlé ar nós
seirbhís a aistriú ó chomhlachtaí poiblí eile agus teidlíochtaí
an chéile agus na leanaí sa todhchaí. D’fhreastail 50
comhalta ar chlinicí faisnéise i mí na Samhna/na Nollag
2010 - beagnach dhá oiread na gclinicí a bhí ann in 2009.

toghcháin.

Clólann Thithe an Oireachtais
Treoirlínte do Chomhaltaí maidir le Lánscor

Le blianta beaga anuas, tá fás ollmhór tagtha ar an méid

Faoi alt 4(4A) de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an

oibre a bhíonn le déanamh ag an gClólann. Tháinig méadú

Oireachtais, déanann an Coimisiún treoirlínte a ullmhú agus

21% ar líon na dtascanna (i. aschur) in 2010 i gcomparáid

a fhoilsiú do Theachtaí atá ag dul as oifig agus do

le 2009, agus mhéadaigh siad 48% ó cuireadh an tsaoráid

Sheanadóirí atá ag seasamh sa chéad Olltoghchán eile don

ar bun i dtosach. Maidir le múnlaí cló, a nglactar leo mar

Dáil, maidir leis an úsáid a bhaineann siad as seirbhísí agus

thomhas ar thréchur, próiseáladh 21 mhilliún díobh sa

saoráidí a chuirtear ar fáil as cistí poiblí tar éis lánscor na

bhliain 2010 – méadú 22% i gcomparáid le 2009. Bíonn an

Dála, agus sonraítear san alt sin muirir iomchuí a ghearrfar

chlólann ag cur de shíor le réimse na dtáirgí clódóireachta a

as úsáid den sórt sin seachas úsáid i leith dhualgais na

chuireann sí ar fáil do chomhaltaí agus tá a comhaontú

gcomhaltaí mar ionadaithe poiblí.

maidir le leibhéal seirbhíse (CLS) á chomhlíonadh go seasta

Eisíodh Lámhleabhar Toghcháin do na comhaltaí go léir
roimh lánscor an 30ú Dáil inar sonraíodh na socruithe a bhí
le cur i bhfeidhm le linn na tréimhse lánscoir, i ndáil le
liúntais agus saoráidí.

Ní mór seirbhísí agus saoráidí a

úsáidtear seachas i leith dualgas mar ionadaí poiblí le linn
na tréimhse lánscoir a dhearbhú agus a dheimhniú don

aici ó thaobh an mhéid oibre a tháirgtear agus ó thaobh
amanna seachadta. Is í Comhairle na nÚsáideoirí
Clódóireachta ar a bhfuil ceathrar comhalta den Choimisiún
maille le beirt bhainisteoir shinsearacha a dhéanann
maoirseacht ar an gclólann.
Tá CLS á chur i gcrích freisin leis na rannóga éagsúla sa

Choimisiún agus ní mór an costas a chúiteamh laistigh de

tSeirbhís a bhaineann úsáid rialta as an gclólann.

40 lá ón lá vótaíochta. Go dtí seo, tá thart ar €136,000

Críochnófar é a luaithe a shuiteálfar na bogearraí cuí. Is é is

aisíoctha leis an gCoimisiún i leith na muirear lánscoir seo.

cuspóir don CLS cineál agus formáid na ndoiciméad a
chuirtear chun na saoráide a chaighdeánú agus na

Córas Pinsean Chomhaltaí an Oireachtais
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar theidlíochtaí pinsean
sa reachtaíocht, rinne Rannóg Pinsean na gComhaltaí
leabhráin faisnéise nua a tháirgeadh do chomhaltaí an
Oireachtais in 2010. Tugadh faisnéis sna leabhráin sin

caighdeáin a bhféadfaidh úsáideoirí a bheith ag súil leo ó
thaobh cáilíochta agus amanna seachadta a leagan amach.
Mar thoradh ar an méid sin, cuirfear barr feabhais ar an
gcaoi a n úsáidtear am na foirne sa tsaoráid agus ar
amanna seachadta le haghaidh úsáideoirí.

maidir le comhshocraíochtaí foirceanta agus íocaíochtaí
foirceanta agus maidir le comhshocraíochtaí pinsean le
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TACAÍOCHT TEICNEOLAÍOCHTA AGUS OIFIGE

 Deasc chabhrach atá bunaithe i dTeach Laighean lena
soláthraítear tacaíocht ghutháin agus tacaíocht ar an

Seirbhísí tacaíochta TFC

láthair, le cuidiú ó fhoireann allamuigh lonnaithe i 34

Soláthraítear seirbhísí TFC do chomhaltaí agus dá

láthair timpeall na tíre.

bhfoireann i dTeach Laighean agus timpeall na tíre ina
dtithe agus ina n-oifigí dáilcheantair trí chonraitheoir
seirbhísí arna bhainistiú go seachtrach - Fujitsu.
Críochnaíodh próiseas tairisceana i gcomhair tacaíochta TFC
leanúnaí ag deireadh 2010 agus leanfaidh an conradh nua –

 Naisc leathanbhanda idir oifigí dáilcheantair/tithe na
gcomhaltaí agus Teach Laighean. Cuirtear gréasán
ríomhaireachta áitiúil ar fáil freisin i láithreáin chianda.

 Trí chumasú idirlín, is féidir le comhaltaí rochtain a fháil

lena mbaintear amach coigiltis shubstaintiúla in aghaidh na

ar a gcuid comhad i dTeach Laighean agus eagar a chur

bliana, i bhfeidhm go dtí Márta 2014. Soláthraíonn an

orthu, agus leas á bhaint as an tsaoráid “Caife Idirlín”, ó

tAonad TFC, ar comhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse a bhíonn

ríomhaire pearsanta ar bith atá in ann ceangal a

ag obair ann, tacaíocht chéad-líne freisin le haghaidh

dhéanamh leis an idirlíon.

seirbhísí don 400 státseirbhíseach atá ar fhoireann na
Seirbhíse.
Faoi rialacháin arna ndéanamh ag an gCoimisiún,

 Córas cuimsitheach Bainistíochta Bunachar Sonraí
Dáilcheantair chun plé le cásobair dháilcheantair, ar
córas é a d’úsáid 160 comhalta ón dá Theach le linn

soláthraítear foireann sonraithe ríomhairí, ríomhairí glúine,

2010. Cuimsíonn an bunachar sonraí seo an clár/na cláir

printéirí, scanóirí etc., mar aon le seirbhís leathanbhanda,

iomchuí toghthóirí, a ndéanann an tSeirbhís iad a

do gach Teachta agus Seanadóir. Tá deasc chabhrach ar fáil

phróiseáil gach bliain tar éis iad a fháil ó na húdaráis

do na comhaltaí i dTeach Laighean agus tá roinnt sain-

áitiúla, sula gcuirtear isteach iad sa bhunachar sonraí.

fheidhmchlár againn freisin, lena n-áirítear córas

Éascaíonn an córas seo comhfhreagras ar leith, idir

bainistíochta Bunachair Sonraí Dáilcheantair, a chuirtear ar

fhreagraí aonaracha agus choir phoist shaincheaptha

fáil do na comhaltaí.

agus oiriúnaithe.

Bíonn tacaí agus seirbhísí TFC do chomhaltaí á n-

 Rochtain ar phríomhsheirbhísí le linn do chomhaltaí a

athbhreithniú agus á bhforbairt de shíor, agus is iad seo a

bheith ag taisteal. Is féidir le comhaltaí a bhfuil

leanas na seirbhísí is mó atá mar chuid den ghnáthsheirbhís

Blackberry, iPhone nó iPad acu é a úsáid chun rochtain a

TFC a chuirtear ar fáil do na comhaltaí:

fháil ar a gcuid ríomhphost agus iad ag taisteal53
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comhtháthaíonn córais TF an Oireachtais leis na

réimsí fíor-riachtanacha, nó i réimsí ina raibh coigiltis

gléasanna sin agus tá measúnú á dhéanamh ar

chostais ríshoiléire le gnóthú.

thacaíocht a chur ar fáil le haghaidh gléasanna eile
amach anseo.

 Áiseanna deachtaithe dhigitigh lena gcumasaítear do

Le linn 2010, chinntigh an tAonad TFC go raibh sé
ullamh chun déileáil le hOlltoghcháin don Dáil agus don
Seanad trína chinntiú go raibh na conarthaí tarraingthe

chomhaltaí nótaí, comhfhreagras etc. a dheachtú isteach

anuas ann le haghaidh na gcrua-earraí breise a bheadh ag

i ngaireas láimhe trínar féidir, nuair a chrochtar é,

teastáil agus go mbeadh conraitheoirí tríú páirtí ar fáil ar

comhad leictreonach fuaime den mhéid a deachtaíodh a

gearrfhógra chun athruithe a chur i ngníomh. Ag eascairt as

sheoladh go huathoibríoch chuig an bhfoireann

na hOlltoghcháin, b’éigean cuntais úsáideoirí a scriosadh nó

rúnaíochta (bíodh an fhoireann sin i dTeach Laighean nó

a chruthú do bhreis agus 700 úsáideoir ríomhaire. Tar éis

in áit eile) trí ghréasán ríomhairí an Oireachtais. Bíonn

don Rialtas nua teacht i gcumhacht, chuir an tAonad TFC

an fhoireann in ann an deachtú a phróiseáil ansin gan

tús le seirbhís bhainistithe chomhroinnte faoinar féidir leis

aon am a chur amú.

na Ranna, ar tháille chuí a íoc, an tOireachtas a úsáid mar

 An tseirbhís teileafónaíochta is nua-aimseartha ar fad,
Glór thar Phrótacal Idirlín, ar fáil i dTeach Laighean.

 Córas ceangail gan sreang (WiFi) ar fáil ar fud Theach

ghníomhaireacht chun seirbhísí TFC a sheachadadh ar oifigí
Airí agus Airí Stáit sna dáilcheantair agus chun tacaíocht a
thabhairt dóibh sna dáilcheantair. Táthar ag súil go
laghdófar costais go suntasach dá bharr sin trí sholáthar

Laighean, oifigí na gcomhaltaí san áireamh. Tá córas

seirbhíse a chaighdeánú agus trí athruithe trealaimh nach

rochtana do chuairteoirí ar fáil lena úsáid ag cuairteoirí.

gá thairis sin a sheachaint.

 Tugadh isteach córas físchomhdhála bunaithe ar
ríomhairí deisce le linn 2010. Cuireann an córas seo ar
chumas na gcomhaltaí “casadh” le toghthóirí trí
fhíschomhdháil le linn don chomhalta a bheith i dTeach
Laighean agus don toghthóir a bheith in oifig
dháilcheantair an chomhalta. Is féidir físchomhdhálacha
a thionól le páirtithe seachtracha eile freisin.
Le linn 2010, chuir an tSeirbhís clár criptiúcháin i gcrích
agus rinneadh dioscaí crua na ríomhairí glúine go léir a
chriptiú. Cuireadh clár i gcrích freisin chun “sonraí faoi
bhealach” a choimeád slán, agus ní féidir sonraí a chóipeáil
anois ach chuig meáin iniompartha chriptithe. Chuir an
tSeirbhís srianta i bhfeidhm freisin maidir le gléasanna tríú
páirtí a cheangal le poirt USB, agus tá sí ag leanúint de
chlár a chur i bhfeidhm chun slándáil sonraí a fheabhsú.
Ar dhá chúis, ba lú an líon tionscadal a bhí ar siúl in
2010 ná i mblianta roimhe sin:

 laghdaíodh an buiséad a bhí ar fáil, agus
 bhí próiseas iomaíoch tairisceana comhagallaimh á
sheoladh ag an tSeirbhís i leith na seirbhíse bainistithe
TF seo againne.
Maidir leis an bpróiseas sin, cuireadh in iúl do na

Straitéis TFC
De bhreis ar Ionstraim Reachtúil an Choimisiúin ina leagtar
amach an méid trealaimh agus saoráidí atá le cur ar fáil do
chomhaltaí de réir na reachtaíochta, dréachtaítear Straitéis
TFC gach trí bliana, a mhór nó a bheag, ina leagtar síos an
mórchreat straitéiseach trína seachadfar seirbhísí.
Tá Straitéis TFC úr le hullmhú in 2011 agus cuirfear faoi
bhráid an Choimisiún í lena fhaomhadh.

Moltaí Slándála TFC de chuid an Iniúchta
Inmheánaigh.
Tá roinnt moltaí slándála TFC a bhaineann le húsáid córas
ríomhaireachta ag comhaltaí agus a aithníodh in iniúchtaí
inmheánacha fós le cur i ngníomh. Go háirithe, is moltaí iad
lena dtugtar aghaidh den chéad uair ar úsáid neamhrialáilte
saoráidí, úsáid as a n-eascraíonn priacail shlándála agus eile
a d’fhéadfadh a bheith tromchúiseach don Choimisiún, mar
aon le priacail do na comhaltaí agus dá bhfoireann.
Aithníodh cuid mhaith de na priacail sin i dtuarascálacha
iniúchta inmheánaigh le blianta beaga anuas.
Baineann na saincheisteanna sin le slándáil líonra agus
sonraí, gan Beartas Úsáide Inghlactha a bheith ann do
chomhaltaí agus don fhoireann, ábhar faoi chóipcheart a

tairgeoirí go ndéanfadh an tSeirbhís athruithe ar chineál na

bheith á stóráil ar ár gcuid córas, rialuithe pasfhocal

seirbhísí agus na gcóras TFC a íoslaghdú le linn an phróisis

neamhleor agus réimsí den tsamhail sin.

tairisceana, ar próiseas é a mhair beagnach bliain. Dá bharr
sin, chuir an tSeirbhís forbairt TFC ar fionraí seachas i

A luaithe a dhéanfar an Comhchoiste Riaracháin a
athbhunú, iarrfar air Beartas Úsáide Inghlactha a bhreithniú
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maidir le húsáid saoráidí TFC ag comhaltaí agus a
bhfoireann. Iarrfar ar an gCoiste freisin beartas den sórt sin
a mholadh don Choimisiún lena ghlacadh go foirmiúil.
Idir an dá linn, tá sraith d’athruithe/de shrianta á gcur i

binsemharcáil chóras sláinte na hÉireann.
D’eagraigh SLaT dhá shainsheimineár (Bealtaine agus
Meitheamh) agus tugadh cuireadh do na comhaltaí go léir
freastal orthu. Fruilíodh cainteoirí seachtracha, ón bpobal

ngníomh ag an Aonad TFC maidir leis an gcaoi ar féidir

acadúil agus taighde, chun labhairt ag na seimineáir inar

rochtain a fháil ar shonraí agus maidir lena n iompar.

pléadh pleanáil agus tithíocht, agus maoiniú rialtas áitiúil.
Bhíothas sásta leis na seimineáir agus cuireadh ar fáil iad do

TAIGHDE AGUS FAISNÉIS
An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT)
Lean SLaT de sheirbhís dírithe ar chomhaltaí a sholáthar in
2010. Ina straitéis maidir le caidreamh le cliaint agus

chomhaltaí mar phodchraoltaí freisin.
Rinne SLaT, i gcomhpháirt le hOifig an Chomhairleora Dlí
Parlaiminte, córas a fhorbairt le taca a chur faoi
mhionteagaisc dlí do chomhaltaí sa todhchaí.

margaíocht don tréimhse 2010-2012, leagtar béim ar

SLaT: staidreamh maidir leis an tseirbhís
faisnéise/taighde ar éileamh

thuiscint fheabhsaithe a fháil ar athruithe ar riachtanais
faisnéise na gcomhaltaí. Sheachaid SLaT seirbhísí taighde
agus faisnéise saineolaithe trína ndearnadh freastal ar

Catagóir Cliant

riachtanais comhaltaí mar pharlaiminteoirí agus mar
ionadaithe poiblí. Go sonrach, sheachaid SLaT na nithe seo

Comhaltaí

a leanas:

Foireann na gComhaltaí

Seirbhísí faisnéise/taighde ar éileamh do
chomhaltaí aonair agus d’úsáideoirí eile

Coistí

D’úsáid comhaltaí an tsainanailís ó SLaT chun páirt a

Foireann na dTithe

Líon na niarrataí

% na niarrataí

1,215

47.6%

581

22.8%

94

3.7%

248

9.7%

80

3.1%

ghlacadh i ndíospóireachtaí parlaiminte, chun grinnscrúdú a

Seachtrach – ECPRD

dhéanamh ar reachtaíocht, chun beartais a fhorbairt agus

Seachtrach - Eile

216

8.5%

Seachtrach – An Pobal i
gCoitinne

116

4.5%

2,550

100%

chun anailís a dhéanamh orthu, chun coinneáil suas le
saincheisteanna dáilcheantair agus chun iad féin a ullmhú le
haghaidh teagmhálacha leis na meáin. 2,550 an líon
fiafraithe faisnéise agus taighde ar éileamh ó chomhaltaí

Iomlán

agus úsáideoirí aonair ar phléigh SLaT leo le linn 2010.
Méadú 19% é sin ar líon na bhfiafraithe a fuarthas le linn na
chéad bliana seirbhíse in 2007. Déantar líon na n-iarrataí ó

Liberty agus teicneolaíochtaí nua

gach catagóir cliant a leagan amach sa tábla thíos.

Sheol SLaT a córas nua bainistithe bailiúcháin (Liberty) i mí
Eanáir 2010. Soláthraíodh logáil isteach agus rochtain

Mionteagaisc do na comhaltaí uile maidir le raon
saincheisteanna beartais níos leithne

phearsanta ar an gcóras do gach comhalta, rud a chuir ar a

Foilsíodh ocht n-eagrán de Economic Indicators agus seacht

agus ítimí a chuardach, a iarraidh agus a chur in áirithe.

bhfeasachán Spotlight le linn 2010. Tá na táirgí
réamhghníomhacha taighde seo saincheaptha chun anailísí
rialta a sholáthar do chomhaltaí ar raon saincheisteanna
beartais níos leithne. Is eacnamaithe i SLaT a scríobhann
Economic Indicators agus déantar scrúdú iontu ar
phríomhtháscairí i ndáil le geilleagar na hÉireann. Bhain na

gcumas foláirimh suime agus feasachta reatha a shocrú

Rinne SLaT suirbhé gréasáin 2.0 ar pharlaimintí na
Ríochta Aontaithe chun measúnú a dhéanamh ar leibhéal
glactha córas den sórt sin agus ar na bealaí éagsúla a bhí á
n-úsáid chun comhaltaí a chur ar an eolas faoi acmhainní
agus seirbhísí nua.

foilseacháin Spotlight, arna scríobh ag meithleacha
ildisciplíneacha taighde SLaT, le maoiniú rialtas áitiúil,
fiachas (fiachas morgáistí, fiachas pearsanta agus a
iarmhairtí, príosúnú féichiúnaithe sibhialta), caighdeáin
chuntasaíochta, cothromaíocht inscne i bparlaimintí AE agus
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ÁR NDUL CHUN CINN A THOMHAS
Staidreamh Oibríochta

Gníomhaíocht

2008

2009

2010

Iomlán
2008-10

Athrú mar %
2008-10

Líon glaonna chuig an deasc chabhrach

6,760

7,536

9,462

23,758

40%

Líon íocaíochtaí

7,669

8,122

8,410

24,201

10%

Líon comhaltaí ar chúrsaí oiliúna

107

120

2

229

-98%

Líon pearsanra pholaitiúil ar chúrsaí

515

301

51

867

-90%

6

53

58

117

867%

3,905

3,025

2,295

9,225

-41%

Líon iarrataí SF lenar phléigh Seirbhísí do Chomhaltaí
Líon fiafraithe lenar phléigh Seirbhísí do Chomhaltaí
(fiafraithe gutháin/scríofa

Sliocht as an Tuarascáil maidir le Binsemharcáil Chomparáideach ar Pharlaimintí:
An Líon Iomlán Foirne sa Pharlaimint
753 dhuine san iomlán atá ar fhoireann
Thithe an Oireachtais (lena n-áirítear foireann
riaracháin Sheirbhís Thithe an Oireachtais
agus foireann pholaitiúil na gComhaltaí (362
phost arna líonadh ag 472 dhuine)), líon
foirne a fhágann Tithe an Oireachtais sa
chúigiú háit ó thaobh líon iomlán foirne as na
sé pharlaimint a ndearnadh suirbhé ina
measc; rompu bhí Teach na dTeachtaí sa
Ríocht Aontaithe (4,754), an Nua-Shéalainn
(1,101), Albain (1,005) agus an Ísiltír (998);
ag an bhFionlainn a bhí an líon foirne ba lú –
709.

An Líon Iomlán Foirne sa Pharlaimint – idir Fhoireann Riaracháin
Totalagus
Parliamentary
Staff - divided between
Fhoireann Pharlaiminteach
Administrative and Political Staff
An Ísiltír
Netherlands
An Fhionlainn
Finland
An Ríocht
Aontaithe
UK –Teach
(HOC )
na dTeachtaí
Albain
Scotland
Éire
Ireland

New Zealand
An Nua-Shéalainn

Is é 48% an chomhréir idir foireann
pholaitiúil na gcomhaltaí agus an fhoireann

0
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iomlán i dTithe an Oireachtais – an tríú
comhréir is airde. Is ag an Ríocht Aontaithe

Líonof
naAdministrative
Foirne Riaracháin
No.
Staff

Líonof
naPolitical
Foirne Polaitiúla
No.
Staff

atá an chomhréir is airde - 61% agus
taifeadadh comhréir 33% sa Nua-Shéalainn
agus san Fhionlainn, arb é an céatadán is ísle
é sa chomparáid seo.
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Coibhneas idir an Líon Iomlán Foirne
agus Comhaltaí – foireann riaracháin
agus pholaitiúil
As na sé pharlaimint a ndearnadh suirbhé ina
measc, is sa séú háit atá Tithe an Oireachtais
i dtéarmaí líon iomlán na foirne (idir fhoireann
na Seirbhíse agus fhoireann pholaitiúil) agus
coibhneas 3.33 bhall foirne in aghaidh gach
Comhalta acu. Is í an Nua-Shéalainn atá sa
chéad áit agus coibhneas 9.02 ball foirne in
aghaidh gach Comhalta aici.

An Líon Foirne (idir Fhoireann Pholaitiúil agus Fhoireann Riaracháin) in
Number of Staff (both Political and Administrative) to each
aghaidhMember
gach Comhalta
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
New Zealand
An Nua-Shéalainn

Coibhneas idir an Fhoireann
Riaracháin agus Comhaltaí
Sa chomparáid maidir leis an líon foirne
riaracháin (foireann na Seirbhíse), is sa séú
háit atá Éire agus 1.73 bhall foirne riaracháin

7.00
6.00
5.00

an Nua-Shéalainn atá sa chéad áit agus 6.02

4.00

Comhalta aici.

An (HOC)
Ríocht
An
Fhionlainn Netherlands
An Ísiltír
UK
Finland
Aontaithe –Teach
na dTeachtaí

Scotland
Albain

An Líon Foirne Riaracháin in aghaidh gach Comhalta
Number of Administrative Staff to each Member

in aghaidh gach Comhalta aici san iomlán. Is í
bhall foirne riaracháin in aghaidh gach

Ireland
Éire

3.00
2.00
1.00
0.00
An Nua-Shéalainn
New

Éire
Ireland

Albain
Scotland

Zealand

Coibhneas idir an Fhoireann
Pholaitiúil agus Comhaltaí
Sa chomparáid idir líon na ndaoine atá ar
fhoireann pholaitiúil Comhaltaí agus líon na
gComhaltaí, is sa chúigiú háit atá Éire agus
coibhneas 1.60 bhall foirne in aghaidh gach
Comhalta aici. Is sa chéad áit atá Teach na
dTeachtaí sa Ríocht Aontaithe agus coibhneas
4.48 bhall foirne polaitiúla in aghaidh gach
Comhalta aige.

An Ríocht
An Fhionlainn
UK
(HOC)
Finland
Aontaithe –Teach
na dTeachtaí

An Ísiltír
Netherlands

An Líon Foirne Polaitiúla in aghaidh gach Comhalta

Number of Political Staff to each Member
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Zealand
An New
Nua-Shéalainn

Ireland
Éire

Scotland
Albain

An
Fhionlainn
UKRíocht
(HOC) An Finland
Aontaithe –Teach
na dTeachtaí

An Ísiltír
Netherlands
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GEALLTANAS STRAITÉISEACH 3: CUMAS SEIRBHÍSE A FHEABHSÚ
Is éard atá i gceist leis an Straitéis seo an caighdeán is airde i seirbhís phoiblí agus riarachán parlaiminteach a bhaint
amach.

DAOINE AGUS BUISÉID A BHAINISTIÚ

phrionsabal ginearálta, an folúntas a tharlaíonn dá bharr a
mhúchadh. Bhain ciorruithe pá agus tobhaigh pinsean lenár

Seirbhísí Acmhainní Daonna (AD)

bhfoireann ar fad agus ceanglaítear orainn leis an gclár

Laistigh dár réimse AD tá an tAonad Pearsanra (a

Seirbhísí Poiblí a Bhunathrú agus Comhaontú na Seirbhíse

sholáthraíonn seirbhísí i leith na foirne státseirbhíse), an

Poiblí (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) costais a laghdú,

tAonad AD le haghaidh na gComhaltaí (a sholáthraíonn

foireann a laghdú agus obair ar mhodh níos éifeachtúla.

seirbhísí do chomhaltaí agus don phearsanra polaitiúil) agus

D’eascair coigiltis bhliantúla €1.5 milliún as laghduithe ar

an tAonad Oiliúna (a sholáthraíonn seirbhísí oiliúna do

líon na státseirbhíseach atá ar an bhfoireann againn ó 2009

chomhaltaí, don phearsanra polaitiúil agus don fhoireann

i leith.

státseirbhíse).
Dhá phríomhchatagóir foirne atá i dTeach Laighean. Ar
an gcéad dul síos, tá foireann státseirbhíse an Choimisiúin
ann- 387 éigin atá fostaithe faoi láthair as líon ceadaithe
435. De bhreis orthu siúd, fostaítear 54 bhall foirne eile mar
“státseirbhísigh tionscail” sna Bialanna, sna Beáir agus sa
Chlólann. Ar an dara dul síos, tá foireann na gcomhaltaí
agus na bpáirtithe ann faoin Scéim Cúnaimh Rúnaíochta
(450 daoine fostaithe i 370 post coibhéise lánaimseartha).
Tá an dá chatagóir ar phárolla an Choimisiúin cé go bhfuil
stádas éagsúil ar fad acu.

Plean AD
I mí na Samhna 2010, cheadaigh CCB ár bPlean AD ina
leagtar amach gníomhaíochtaí tosaíochta AD don tréimhse
2010-2012 agus eisíodh don fhoireann é go luath ina
dhiaidh sin. Ba tar éis dul i gcomhairle leis an bhfoireann a
dréachtaíodh an plean. Rinne foghrúpa den Choiste
Comhpháirtíochta an dréachtphlean a bhreithniú go mion
agus cheadaigh an Coiste Comhpháirtíochta é ag
gnáthchruinniú sular cuireadh faoi bhráid CCB é. Tagann sé
le Plean Straitéiseach 2010-2012 agus tá na spriocanna
inghnóthaithe uile atá i bPlean Corparáideach Gnó AD ar

AD – forléargas ar an timpeallacht oibríochta
reatha

áireamh ann.

Tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar an timpeallacht

díríodh ar Aonad AD a bhunú le haghaidh Comhaltaí agus ar

athraithe ina oibríonn an tSeirbhís faoi láthair. D’aontaigh

thionscnaimh úra amhail an clár oiliúna do chomhaltaí agus

an Coimisiún prionsabail Mhoratóir an Rialtais a chur i

dá bhfoireann, tá na spriocanna atá againn do thréimhse an

bhfeidhm maidir lena fhoireann státseirbhíse féin agus

phlean seo dírithe ar chomhairliúchán, athbhreithniú agus

chomhaontaigh sé freisin leis an sprioc a mhol An Bord Snip

pleanáil le haghaidh an chéad Olltoghcháin eile (tugadh tús

Nua maidir le laghdú ar líon na n-uimhreacha sa státseirbhís

áite don tasc seo ar deireadh thiar mar gheall ar lánscor

- dá bharr sin, tá laghdú suntasach tagtha ar ár gcuid

luath an 30ú Dáil). Tugtar tuairisc do CCB uair sa ráithe

gníomhaíochtaí earcaíochta agus ardaithe céime agus nuair

maidir leis an dul chun cinn atá déanta ar an bPlean AD a

a thagann folúntas chun cinn, is iondúil an obair nó an

chur i ngníomh.

Ag cur le spriocanna an phlean AD roimhe seo inar

fhoireann a ath-leithroinnt. Tá údarás reachtúil ag an
gCoimisiún líon a fhoirne státseirbhíse féin a chinneadh suas

Tuairisciú Faisnéise Bainistíochta AD

go dtí leibhéal an Phríomh-Oifigigh (leibhéal caighdeánach

De bhreis ar an bpríomhobair a dhéanaimid nó ar an ról

nó gnáthleibhéal), agus Príomh-Oifigigh san áireamh (níl ról

traidisiúnta riaracháin pearsanra atá againn, le blianta

ar bith aige i ndáil le téarmaí agus coinníollacha na foirne -

beaga anuas d’fhorbraíomar ár gcumas tuairisceoireachta ar

is nithe iad sin atá faoi chúram an Aire Airgeadais). Cuirtear

an gCóras Bainistíochta Acmhainní Daonna (CBAD). Is é sin

plean acmhainní faoi bhráid an Choimisiúin ar bhonn

an córas TF a úsáidimid le haghaidh taifead pearsanra agus

bhliantúil. Ó 2009 i leith, ar iarraidh ón Ard-Rúnaí,

tuairisciú bainistíochta. Tugtar tuairisc mhíosúil do CCB

cheadaigh an Coimisiún líon beag folúntas a líonadh, sa

anois maidir le príomhtháscairí AD.

chás amháin gur post bunriachtanach ainmnithe a bhí ann.
Ina theannta sin, má líontar folúntas déantar, mar

Áirítear an fhaisnéis seo a leanas sa Tuairisc chuig CCB:
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 sonraí faoin líon foirne atá ceadaithe agus faoin líon atá
ar fostú go hiarbhír,

 staidreamh éagsúil maidir leis an bhfoireann, amhail
próifíl aoise, soghluaisteacht agus rátálacha agus
comhall CBFF,

 staidreamh maidir leis na gníomhaíochtaí éagsúla sa

sannachán ar leibhéal Cléireach Sinsearach agus níos airde
(AD i gcomhar le bainisteoirí a chinneann sannacháin ar
leibhéal Cléireach Sóisearach agus Oifigeach Cléireachais).
Breithníonn CCB na moltaí ón nGrúpa Stiúrthóirí agus
déanann an tArd-Rúnaí cinneadh ina leith. Mar a luadh
cheana, tuairiscítear plean acmhainní foirne státseirbhíse
chuig an gCoimisiún gach bliain. Ós rud é gur lú an scóip

réimse AD, amhail iarratais faoi scéimeanna éagsúla –

atá ann anois folúntais a líonadh, déantar gach iarracht

mar shampla an scéim pasanna taistil, an scéim um

folúntais a líonadh ó acmhainní reatha na Stiúrthóireachtaí.

ghearrbhliain oibre, an scéim um rothaíocht ar obair, etc,
chomh maith leis an am a chaitear i mbun faireacháin ar

Uaireanta oibre solúbtha

úsáid an idirlín, an líon foláireamh a tugadh, etc.,

Tar éis Córas Taifeadta Tinrimh a thabhairt isteach, cuireadh

 staidreamh maidir le saoire bhliantúil, saoire
bhreoiteachta, saoire chúitimh agus saoire eile (lena náirítear saoire staidéir).
Tionóladh seimineáir faisnéise do na bainisteoirí go léir i

tús le córas “fleisc-ama” píolótach go luath in 2011 tar éis
dul i gcomhairle leis an bhfoireann, leis na ceardchumainn
agus leis an gCoiste Comhpháirtíochta. Tá ceithre rannóg
páirteach sa chóras píolótach agus déanfar tuarascáil ar
oibriú an chórais a chur faoi bhráid CCB i mí Iúil 2011.

dtaobh saincheisteanna AD agus TFC go luath in 2011.
Tugadh mionteagaisc shonracha do bhainisteoirí i dtaobh

Tairseach ríomhDhuillíní Pá

forbairtí maidir le leibhéil foirne reatha, nósanna imeachtaí

Tá gach duillín pá, P60, deimhniú Tobhaigh Ioncaim agus

athbhreithnithe chun saoire bhreoiteachta a bhainistiú,

deimhniú Asbhainte atá Bainteach le Pinsean (ABP) ar fáil

nósanna imeachta athbhreithnithe maidir le CBFF ag

go leictreonach ar an Tairseach RíomhDhuillíní Pá Corepay.

eascairt as athbhreithniú níos leithne ar an scéim sa

D’eascair coigiltis ama do bhaill foirne a bhíodh bainteach le

státseirbhís trí chéile, socruithe tuairiscithe ar an gcóras

duillíní pá páipéir a phróiseáil, a shórtáil agus a dháileadh as

taifeadta tinrimh agus maidir leis an iniúchadh leanúnach ar

an gcóras feabhsaithe seo freisin.

shaoire bhliantúil. Tionóladh ceithre sheimineár ar ar
fhreastail os cionn 100 bainisteoir. Tionólfar tuilleadh

OILIÚINT AGUS FORBAIRT

seimineár anois don chuid eile dár bhfoireann.

Oiliúint agus Forbairt Bainistíochta
Seimineár Bainistíochta don tSeirbhís

Rinneadh athbhreithniú ar chur i ngníomh Straitéis Oiliúna

Go luath in 2011, tionóladh seimineár do bhainisteoirí

agus Forbartha 2007-2009 agus cuirfear tuairisc chuig CCB

sinsearacha maidir leis na príomhdhúshláin bhainistíochta

ina leith in 2011. Léiríodh le déanaí i dtuarascáil iniúchta

atá roimh an tSeirbhís. D’fhreastail CCB, Príomh-Oifigigh

inmheánach ar an straitéis oiliúna gur chuidigh na

agus Leas-Phríomhoifigigh ar an seimineár. Mar thoradh ar

gníomhaíochtaí oiliúna a cuireadh ar fáil go mór le

an seimineár, tugadh isteach clár forbartha don

gníomhaíochtaí oibríochta na Seirbhíse agus go ndearnadh

bhainistíocht shinsearach agus bunaíodh líonraí roinnte

iad laistigh den bhuiséad. Moladh sa tuarascáil go dtosófaí

eolais agus faisnéise do bhainisteoirí sinsearacha na

ar thuairiscí níos cáilíochtúla agus níos sonraí a chur chuig

Seirbhíse.

CCB ar ghníomhaíochtaí oiliúna i bhfianaise acmhainneacht
gníomhaíochtaí oiliúna cur go dearfach le héifeachtúlacht

Lúfaireacht Foirne agus Plean Acmhainní

agus le héifeachtacht na Seirbhíse. Cuirfear tús leis an

Cé gur saincheisteanna don Ard-Rúnaí iad na nithe go léir a

tuairisciú sin in 2011.

bhaineann le ceapacháin foirne a bhainistiú, tugadh isteach
sásra nua in 2009 chun cuidiú linn cinntí a dhéanamh ar
phleanáil agus leithdháileadh acmhainní. Déanann Grúpa
Stiúrthóirí ar Acmhainní atá comhdhéanta de Stiúrthóirí na
gCeithre Stiúrthóireacht mar aon le Ceann Oifig an
Choimisiúin agus leis an Ard-Rúnaí measúnú ar leibhéal na
n-acmhainní atá ann, breithníonn sé cásanna gnó chun

Le linn 2010, leanamar de sheirbhísí oiliúna (forbairt
theicniúil agus phearsanta) a chur ar fáil don fhoireann
státseirbhíse agus freisin do chomhaltaí agus dá bhfoireann.
Tugadh oiliúint d’fhoireann na Seirbhíse sna réimsí seo a
leanas:

 Oiliúint maidir le Seirbhís do Chustaiméirí

folúntais a líonadh agus déanann sé moltaí i dtaobh
60

AN DUL CHUN CINN FAOI GACH CEANN DE NA TRÍ GHEALLTANAS
STRAITÉISEACHA ATÁ AGAINN
GEALLTANAS STRAITÉISEACH 3: CUMAS SEIRBHÍSE A FHEABHSÚ

 Oiliúint TFC sa bhailiúchán clár Office ar gach leibhéal
agus oiliúint speisialta TFC de réir mar ba ghá

 Oiliúint Teanga

ghairmiúil a foirne, trí TFC a úsáid ar mhodh nuálach, trí
obair chomhoibríoch agus trí rialachas maith. Ullmhaíodh
Clár Forbartha Gairmiúla d’fhoireann SLaT agus tosaíodh ar
an bplean gníomhaíochta gaolmhar a chur i ngníomh.

 Scríobh Tuarascálacha
 An tAcht um Shaoráil Faisnéise
 Breacadh Miontuairiscí
 Bainistíocht Tionscadal
 Oiliúint maidir le hIniúchadh Inmheánach
 Soláthar Poiblí
 Bainistíocht Ama
 Ceannaireacht agus Forbairt Foirne
 Feabhsú Próiseas Gnó
 Scileanna Caibidlíochta
 Cúrsa Scileanna Treoraithe (Uiséirí) (Fáilte Éireann)

Cúrsa i Staidéir Parlaiminte agus Reachtaíochta
I mí na Samhna 2009, cuireadh tús leis an gcúrsa i Staidéir
Parlaiminte agus Reachtaíochta trí mhodúl píolótach a chur
ar fáil. Tá an cúrsa á sheachadadh ag Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath. Tar éis measúnú a dhéanamh ar an modúl
píolótach, aontaíodh go leanfaí ar aghaidh leis na seacht
modúl eile. Ní mór do rannpháirtithe na hocht modúl go léir
a chríochnú agus measúnuithe a chríochnú i sé cinn de na
sé modúl sin. Is modúil éigeantacha cúig cinn de na hocht
modúl agus modúil roghnacha trí cinn. Cuireadh ceithre
mhodúl ar fáil sa bhliain 2010 agus beidh na modúil eile ar
fáil roimh mhí an Mheithimh 2011. Tá 16 bhall den
fhoireann ag glacadh páirte sa chúrsa.

An Scéim um Aisíoc/Réamhíoc Táillí
Rinneadh athbhreithniú ar oibriú na Scéime um Aisíoc Táillí

Forbairt Bainistíochta, Ceannaireacht agus
Luachanna

ag an tSeirbhís agus cuireadh tuarascáil maidir léi faoi

Cuireadh tús in 2010 le hoiliúint i scileanna bainistíochta do

chuig an bhfoireann go léir chun na critéir maidir le páirt a

Chléirigh Shinsearacha, do Chléirigh Shóisearacha agus do

ghlacadh sa scéim a shoiléiriú. Ghlac 48 mball foirne de

ghráid choibhéiseacha. Is é is cuspóir don oiliúint na

chuid na Seirbhíse páirt sa scéim sa bhliain acadúil

scileanna bainistíochta a thabhairt atá de dhíth ar an

2010/2011.

bhfoireann chun a chinntiú go ndéanfar spriocanna gnó a

An Clár Sláinte, Sábháilteachta agus Leasa

gcuid rannóga agus na Seirbhíse trí chéile a bhaint amach.
Cuideoidh an oiliúint leis an bhfoireann ina bhforbairt
phearsanta agus ina spriocanna gairme amach anseo
freisin. Tugadh an cúrsa ar bhonn píolótach i mí na Nollag
2010 agus tá measúnú á dhéanamh faoi láthair ar an
aiseolas a fuarthas ó na daoine a ghlac páirt ann chun a
chinntiú go bhfreastalóidh an tionscnamh ar riachtanais
shonracha fhoireann na Seirbhíse nuair a chuirfear ar fáil go
forleathan é.
Tá Clár Forbartha Bainistíochta agus Ceannaireachta ar
leith ann atá dírithe ar an bhfoireann ar leibhéal
bainistíochta Príomh-Oifigigh agus Leas-Phríomhoifigigh.
Aontaíodh struchtúr foriomlán an chláir agus tháinig grúpaí
fócais le chéile i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin chun
sonraí an chláir a mheas. Cuirfear an clár ar fáil le linn
2011.

bhráid CCB in 2010. Ina dhiaidh sin, eisíodh nóta treorach

Cuireadh na cúrsaí sláinte agus sábháilteachta/seimineáir
leasa seo a leanas ar fáil le linn 2010:

 Garchabhair ag an Obair
 Maor Dóiteáin
 Láimhsiú chun seirbhísí a chrochadh nó a bhogadh
 Bás agus Méala
 Cothromaíocht oibre is saol a bhaint amach
 Ferre Laevers (leas le haghaidh ionad cúraim, i.e. creis
an Oireachtais)
Tionóltar seimineáir go rialta freisin maidir le sláinte
agus sábháilteacht i gcoitinne, feasacht ar mhíchumas agus
cothú na sláinte.
Rinneadh vacsaíniú i gcoinne an fhliú a eagrú ar an

Clár Forbartha Gairmiúla d’fhoireann na Seirbhíse
Leabharlainne agus Taighde

láthair do chomhaltaí agus don fhoireann le linn 2010. Bhain

Le linn 2010, chuir SLaT lena cumas trí dhíriú ar fhorbairt

leis an liachleachtóir a sholáthair an tseirbhís).

thart ar 132 dhuine leas as an tseirbhís (faoi réir táille a íoc
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CLÁIR MHALARTAITHE IDIRPHARLAIMINTEACHA

agus a gcomhionann) sa bhliain 2002, agus is iondúil go
dtagann sé le chéile uair sa bhliain freisin.

Cláir mhalartaithe Foirne agus Líonraí Foirne
Tá clár malartaithe foirmiúil ann le Bundestag na Gearmáine
ó 1999 i leith, ar clár é faoina dtéann beirt den fhoireann ar
cuairt chuig an bparlaimint eile gach dara bliain. Thug duine
d’fhoireann an Oireachtais cuairt ar Bundestag na

Bunaíodh Grúpa na gCoistí sa bhliain 2000. Feidhmíonn
sé mar fhóram coiteann ar Choistí agus tagann sé le chéile
faoi dhó gach bliain.
Bunaíodh an Líonra Oiliúna sa bhliain 2009 agus tá sé

Gearmáine i mí Dheireadh Fómhair, 2010. Tá beirt

d’aidhm aige teacht le chéile uair sa bhliain ar a laghad.

d’fhoireann an Bundestag le cuairt a thabhairt ar ais ar an

Tionóladh cruinniú i nDún Éideann i mí Feabhra 2010, ar ar

Oireachtas i Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2011.

fhreastail beirt bhall foirne ón réimse AD. Tá cruinniú eile

Faoin gclár malairte foirmiúil le Parlaiminte na
Danmhairge, thug duine amháin d’fhoireann an Folketing
cuairt orainn i mí an Mheithimh 2010.
Tá Oifig na nDíospóireachtaí ag leanúint lena clár
malartaithe le Parlaimint na hAlban. Faoin gclár sin a
thosaigh in 2004, caitheann duine d’fhoireann Oifig na
nDíospóireachtaí 4 sheachtain ag obair i bParlaimint na
hAlban ag an am céanna a oibríonn duine ó Pharlaimint na
hAlban san Oireachtas. Tá malartú foirne eile den sórt sin
beartaithe do Mheán Fómhair 2011.
Thug toscaireacht ó Pharlaimint na hÍsiltíre cuairt orainn
i mí Bealtaine 2010.
Tugann baill foirne na Seirbhíse cuairteanna taithíochta

beartaithe le haghaidh 2011 (agus is é is dóiche gurb í an
tSeirbhís a bheidh ina hóstach air, sa cheathrú Ráithe den
bhliain).
Feidhmíonn an Gréasán Taighde agus Faisnéise
Idirpharlaiminteach (IPRIN) mar fhóram d’fhoireann na
seirbhíse taighde agus faisnéise parlaimintí ar oileáin na
Breataine agus na hÉireann agus Spleáchríocha na
Breataine chun eolas a mhalartú chun cáilíocht na faisnéise/
seirbhísí taighde a chuirtear ar fáil do chomhaltaí a fhorbairt
agus a fheabhsú. Is ball gníomhach den ghréasán sin
Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais (SLaT)
agus ó lár 2010 go ceann tréimhse dhá bhliain is faoi SLaT
atá sé suíomh idirlín IPRIN a bhainistiú agus a fhorbairt.
Grúpa Ceannairí Iniúchta Inmheánaigh na nOileán- i

ar an mBruiséil mar a mbuaileann siad le hoifigigh de chuid

gcaitheamh 2010 tugadh cuireadh d’fheidhm Iniúchta

institiúidí AE. Thug ceathrar den fhoireann cuairteanna den

Inmheánaigh na Seirbhíse páirt a ghlacadh i líonra

sórt sin le linn 2010.

neamhfhoirmiúil de Cheannairí Iniúchta Inmheánaigh
Parlaimintí ina bhfuil ionadaithe ó pharlaimintí agus ó

Tá gréasáin fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla ann
idir an tSeirbhís, Westminster, Parlaimint na
hAlban agus Tionóil na Breataine Bige agus
Thuaisceart Éireann mar seo a leanas:

thionóil na Ríochta Aontaithe, na hAlban, na Breataine Bige,

Grúpa Teagmhála Riaracháin (Stiúrthóirí Seirbhísí

inmheánaigh i gcomhthéacs parlaiminteach agus seirbhíse

Corparáideacha) – le freagracht do cheisteanna AD,

poiblí a chomhroinnt. Bhí cruinniú ag an grúpa ar Oileán

Airgeadais agus Seirbhísí do Chomhaltaí go ginearálta.

Mhanann i mí Dheireadh Fómhair 2010 agus tá cruinniú le

Bunaíodh an grúpa sa bhliain 1999, agus tagann sé le chéile

bheith aige i mBaile Átha Cliath i mí an Mheithimh 2011.

Thuaisceart Éireann, Oileán Mhanann, Gheirsí agus
Gheansaí. Tagann an grúpa le chéile go tréimhsiúil chun
faisnéis, eolas agus taithí i dtaobh obair an iniúchta

chun tionscnaimh a roinnt agus a fhorbairt ar nithe
comhleasa thart ar gach ocht mí in áit ar leith de réir róta
leanúnaigh.
An Grúpa Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide
(Ceannairí TFC) – bunaíodh an grúpa sa bhliain 2006 – is
iondúil go dtagann sé le chéile uair sa bhliain – in áit éagsúil
de réir róta leanúnaigh. Roinneann sé eolas maidir le
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide idir na parlaimintí
agus na tionóil.
Bunaíodh an Grúpa Dlí (Comhairleoirí Dlí Parlaiminte

BAINISTIÚ FEIDHMÍOCHTA AGUS LUAÍOCHTAÍ
AGUS AITHEANTAS
Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta
(CBFF)
Is ar Phríomh-Oifigigh atá an fhreagracht as a chinntiú go
ndéanfar de réir CBFF agus tugtar tuairisc ina leith ar bhonn
ráithiúil. Maidir le fógra ón Roinn Airgeadais go ndéanfar
tagairt shonrach do phoncúlacht agus do thaifid ar shaoire
bhreoiteachta i bhfoirmeacha CBFF, idir fhoirmeacha
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eatramhacha agus fhoirmeacha athbhreithnithe bhliantúil, tá
an tSeirbhís á chur i bhfeidhm.
Thosaíomar ar athbhreithniú ar an bpróifíl inniúlachtaí
saincheaptha a d’fhorbair an tSeirbhís le haghaidh CBFF in
2001 lena fháil amach an bhfuil na hinniúlachtaí agus na
táscairí fós oiriúnach. Tá an t-athbhreithniú á dhéanamh ag
meitheal ilréimsiúil agus tuairisceoidh sí a cuid fionnachtana
chuig CCB in 2011.

An Scéim Luaíochta agus Aitheantais
Rinne an Coiste Luaíochta agus Aitheantais - a tháinig le
chéile faoi dhó le linn 2010 - naoi luaíocht a chomhaontú. Is
tionscnamh píolótach an scéim agus cuirfear tuarascáil faoi
bhráid an Choiste Comhpháirtíochta agus CCB le linn 2011.

An Coiste Comhpháirtíochta
Tionóladh cúig chruinniú den Choiste Comhpháirtíochta le
linn 2010. Ar na saincheisteanna a breithníodh, bhí:

 an Tionscadal ríomhDhuillíní Phá.

 Uasdátú ar an gCóras Taifeadta Tinrimh.
 Plean AD 2010-2012.
 Scéim Phíolótach Uaireanta Oibre Solúbtha.
 Plean Gníomhaíochta Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.
 Feasacht ar Mhíchumas.
 Cairt Sheirbhíse do Chustaiméirí.
 Beartas Úsáide Inghlactha (trealamh TFC)

BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS
Dea-chleachtas maidir le bainistíocht airgeadais
I gcúinsí eacnamaíochta an lae inniu, díríonn an tSeirbhís go
géar ar chaiteachas a bhainistiú agus ar choigiltis a bhaint
amach más féidir. Ba í seo an chéad bhliain de bhuiséad trí
bliana 2010-2012 agus ba é €107.4 milliún caiteachas
iarbhír 2010, méid a bhí níos lú ná an meastachán arb é
€118 milliún. Coigealtas €10.6 milliún, nó laghdú 9% ar an
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mbuiséad é sin. Is iad seo a leanas príomhchúiseanna na

lámhleabhar go luath in 2011. Is éard atá ann tiomsú de

gcoigilteas: laghdú ar an bhfoireann, laghduithe buiséid ar

na nósanna imeachta a oibrítear sa tSeirbhís. Ina theannta

phá agus ar liúntais, tuairisciú feabhsaithe agus cur chuige

sin, tugtar cúlra na rialacha agus na rialachán airgeadais

spriocdhírithe maidir le coigiltis a bhaint amach.

atá ann agus tugtar faisnéis maidir leo. Mar shampla,
leagtar amach treoirlínte sa lámhleabhar maidir le cásanna

Ár gcórais rialaithe airgeadais, tuairiscithe agus
rialachais

gnó a ullmhú agus a mheasúnú agus sonraítear ann

Is córais an-dlúth agus an-mhionsonraithe iad córais

Cuireann an méid sin leis an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil i

rialaithe airgeadais agus tuairiscithe na Seirbhíse. Faoi na

dtreoir na Roinne Airgeadais maidir le Nósanna Imeachta

córais sin, tugtar tuairisc do CCB gach mí ina ndéantar

Airgeadais Poiblí. Coinneofar an lámhleabhar suas chun

caiteachas gach fo-rúibrice agus ionaid costas a chur i

dáta ar bhonn leanúnach de réir mar a fhorbraítear

gcomparáid lena buiséad nó lena bhuiséad. Scrúdaítear an

nósanna imeachta nua.

freagrachtaí airgeadais bainisteoirí mar úinéirí buiséad.

caiteachas go mion agus bíonn ar bhainisteoirí sinsearacha

lena breithniú aige; scrúdaíonn an Coiste oifigigh arís i

Íocaíochtaí le soláthróirí trí Aistrithe Cistí
Leictreonacha (ACL) agus íocaíochtaí tuarastail trí
ACL

ndáil leis na figiúirí agus ansin cuireann an Coiste tuarascáil

Molann an Roinn Airgeadais íocaíochtaí a dhéanamh trí ACL

achomair faoi bhráid an Choimisiúin féin, áit a bpléitear na

ós rud é go gcinntíonn sé go n-aistrítear airgead go

saincheisteanna sin tuilleadh. Tá feidhm iniúchta

sábháilte agus go pras chuig soláthróirí agus gur modh

inmheánaigh ghníomhach ann mar aon le Coiste Iniúchta

íocaíochta níos saoire é don tSeirbhís. Le linn 2010,

an Choimisiúin a bhfuil Cathaoirleach seachtrach air agus a

rinneadh íocaíocht trí ACL le gach soláthróir nua agus le

n-áirítear cuntasóirí seachtracha ar a chomhaltaí. Cuirtear

thart ar 98% de sholáthróirí reatha. Tá obair ar siúl chun a

gach tuarascáil iniúchta inmheánaigh faoin bhráid an

chinntiú go ndéanfar 100% d’íocaíochtaí le soláthróirí trí

Choiste lena scrúdú. Déanann an tArd-Rúnaí cuntais an

ACL le linn 2011.

a neamhréireachtaí a mhíniú. Gach ráithe, cuirtear
tuarascáil airgeadais chuig Coiste Airgeadais an Choimisiúin

Choimisiúin a ullmhú agus a shíniú gach bliain, déanann an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh orthu agus
foilsítear iad i dtuarascáil bhliantúil an Choimisiúin, ar
athbhreithniú bliantúil reachtúil í ar fheidhmíocht agus ar
ghníomhaíochtaí. Foilsítear an tuarascáil bhliantúil i lár na
bliana.

In 2010, cuireadh tús le hobair chun na híocaíochtaí
tuarastail go léir leis an bhfoireann a dhéanamh trí ACL
agus cuirfear an obair sin i gcrích le linn 2011. Mar gheall
ar na toghcháin don Dáil agus don Seanad, fuarthas an
deis íocaíochtaí tuarastail na gcomhaltaí agus na foirne
polaitiúla go léir a aistriú chuig ACL i gcaitheamh 2011.

Gné lárnach d’íoslaghdú priacail don tSeirbhís is ea
timpeallacht rialaithe leordhóthanach a chothabháil. Tar éis

Cónascadh AD, Tuarastal agus Córas Airgeadais

athbhreithniú roimhe seo ar rialuithe inmheánacha, rinne

Cuireadh moill ar chónascadh AD, párolla agus córas

an t-aonad iniúchta inmheánaigh athbhreithniú ar an

bainistíochta airgeadais (CBA) le linn 2010 de bhrí gur

timpeallacht rialaithe san eagraíocht agus ina

tháinig saincheisteanna comhoiriúnachta teicniúla chun

doiciméadacht d’fhonn aon laigí rialaithe suntasacha a

cinn idir córais AD agus córais párolla. Dá ainneoin sin,

shainaithint. Ag eascairt as an iniúchadh, níor aithníodh

chinn an bord tionscadail go gcuirfidh cónascadh na gcóras

aon nithe suntasacha. Mar sin féin, rinneadh roinnt moltaí

AD agus na gcóras bainistíochta airgeadais ar ár gcumas

inar luadh feabhsuithe ar phróisis agus ar nósanna

na bunspriocanna a bhaint amach maidir le faisnéis

imeachta na heagraíochta ar mhaithe le rialú breise a

iontaofa a fháil ó CBA, agus leanadh leis an obair ar an

bhaint amach. Tá na moltaí sin á gcur i bhfeidhm ar fud na

mbonn sin.

Seirbhíse.

Lámhleabhar Rialachais Airgeadais

Nósanna imeachta a dhoiciméadú i Rannóg na
dTuarastal

I measc na moltaí a d’eascair as an iniúchadh inmheánach

Cuireadh obair i gcrích le linn 2010 chun próisis agus

ar rialuithe inmheánacha, bhí moladh go ndéanfaí

nósanna imeachta a dhoiciméadú le haghaidh Rannóg na

lámhleabhar rialachais airgeadais cuimsitheach a chríochnú

dTuarastal agus tá teacht ag foireann na Rannóige sin

agus a eisiúint chuig an bhfoireann. Cheadaigh CCB an

orthu anois trí bhunachar sonraí leictreonach. Tá na
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nósanna imeachta agus na próisis sin á dtabhairt suas chun

na Dála agus an tSeanaid. Roimh Olltoghcháin 2011,

dáta faoi láthair tar éis uasghrádú a dhéanamh ar an

cuireadh oiliúint ar 43 oifigeach Idirchaidrimh agus ar

gcóras tuarastal agus is próiseas leanúnach a bheidh san

fhoireann an Aonaid Ilfheidhme agus an Aonaid Acmhainní

uasdátú sin don rannóg de réir mar a athraíonn próisis

Daonna do Chomhaltaí chun bualadh le comhaltaí nua agus

agus nósanna imeachta.

cabhrú leo dul i dtaithí ar an áit tar éis iad a bheith tofa ina
gcomhaltaí de cheachtar Teach. Tar éis na gcruinnithe

Beartas maidir le Sócmhainní Caipitiúla a Chlárú

tosaigh leis na comhaltaí nua, reáchtáladh fáiltiú roimh

Sa bhliain 2010, cheadaigh CCB beartas athbhreithnithe

chéad suí an dá Theach, chomh maith le seimineáir

maidir le sócmhainní caipitiúla a chlárú. Leagtar amach sa

faisnéise faoi liúntais, foireann agus trealamh TFC,

bheartas sin athruithe sa tSeirbhís maidir le sócmhainní a

sainoiliúint TFC do chomhaltaí agus dá bhfoireann mar aon

chlárú. Déantar sócmhainní a thaifeadadh anois ar chlár

le seimineáir faoi nithe nós imeachta.

lárnach ag deireadh gach míosa nó ráithe, de réir mar is
cuí, agus déantar sócmhainní nach n-úsáidtear a thuilleadh
a dhiúscairt. Déantar iniúchadh fisiciúil freisin faoi dhó sa
bhliain ar rogha sócmhainní agus mar chuid den iniúchadh
sin scrúdaítear na sonraisc a ghabhann leis na sócmhainní
roghnaithe. Anuas ar an méid sin, déanann an tArdReachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh bliantúil ar Chlár
na Sócmhainní Seasta.

Ullmhaíodh Lámhleabhar Faisnéise agus scaipeadh é ar
chomhaltaí uile an 31ú Dáil agus an 24ú Seanad. Tugadh
treoir phraiticiúil dóibh sa lámhleabhar maidir leis na
tacaíochtaí nós imeachta agus riaracháin atá ar fáil dóibh
chun cuidiú leo ina ndualgais pharlaiminte. Leagtar amach
faisnéis ann i dtaobh príomhréimsí amhail slándáil agus
rochtain ar na Tithe, an chaoi a n-oibríonn an Dáil, an
Seanad agus na Coistí, achoimre ar na hAchtanna um Eitic
in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, chomh maith le faisnéis

FÓCAS AR AN gCUSTAIMÉIR

forléargais faoi sheirbhísí a sholáthraíonn an tAonad
Cumarsáide agus Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an

Ionduchtú agus plean meantóireachta
Iarthoghcháin do chomhaltaí nua

Oireachtais.

Ó Olltoghcháin na bliana 2002 i leith, tá cláir
ionduchtúcháin eagraithe againn do chomhaltaí nuathofa
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An Fóram Neamhfhoirmiúil Aiseolais do
Chomhaltaí (FNA)

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do
Chustaiméirí

Lean an tArd-Rúnaí de chruinnithe a eagrú le comhaltaí

Tar éis comhairliúcháin leis an bhfoireann agus leis an

den Fhóram Neamhfhoirmiúil Aiseolais do Chomhaltaí

gComhchoiste Riaracháin le linn 2010, déanfar an Plean

(FNA) i rith 2010 d’fhonn tionscnaimh sheachadta agus

Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí, 2011 - 2013

fheabhsaithe seirbhíse a phlé leo. Cuirfear tús arís leis an

a chur i bhfeidhm sa bhliain 2011. Leagtar amach

gcoincheap traspháirtí sa 31ú Dáil/24ú Seanad toisc go

mionsonraí sa Phlean maidir leis na seirbhísí a chuireann

gcuirtear fóram luachmhar ar fáil leis i gcomhair pléití idir

an tSeirbhís ar fáil agus na caighdeáin seirbhíse ar féidir

comhaltaí agus an tArd-Rúnaí.

lenár gcustaiméirí go léir a bheith ag súil leo. De réir an
tsárchleachtais, tá tiomantas ann go ndéanfaidh an

Suirbhé ar Chomhaltaí 2010

eagraíocht 12 Phrionsabal maidir le Seirbhís

Léiríodh sa suirbhé ar chomhaltaí a rinneadh i mí na

Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a chur i gcrích le linn

Nollag, 2010 go leanann na comhaltaí d’ardleibhéil

shaolré an phlean. Is cuid iad na prionsabail sin den

sástachta a chur in iúl i leith na seirbhísí a chuirtear ar fáil

Tionscnamh um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

dóibh agus i leith na foirne a chuireann ar fáil iad – (féach

atá i bhfeidhm ar fud na Státseirbhíse agus a seoladh sa

Aguisín 11, leathanach 110). Tá feabhas tagtha ar leibhéil

bhliain 1997 agus is cuid iad den tiomantas seirbhís nua-

sástachta na gComhaltaí i leith na seirbhísí riaracháin go

aimseartha, éifeachtúil atá dírithe ar an gcustaiméir a

léir, amhail soláthar cóiríochta, tuarastal agus liúntas,

bhaint amach mar a leagtar amach i gComhaontú Pháirc an

comhairlí dlí, etc. Maidir leis na seirbhísí ar tugadh rátáil

Chrócaigh. Leagtar amach na príomhghníomhartha ann

85% nó níos airde dóibh cheana féin i suirbhé 2008,

freisin ar tugadh tosaíocht dóibh le linn shaolré an phlean

tháinig feabhas ar a rátáil sa bhliain 2010.

chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí a

Thomhasamar leibhéil sástachta i leith raon seirbhísí
amhail an bhialann, an caifé, etc. den chéad uair in 2010
agus tugadh rátáil os cionn an spriocleibhéil -85% dóibh go
léir. Bunóidh sé sin bonnlíne i leith na seirbhísí sin i
suirbhéanna amach anseo.
Maidir le sástacht na gcomhaltaí le foireann na
Seirbhíse, i gcás 16 cinn den 21 aonad foirne a ndearnadh
suirbhé orthu, tháinig feabhas ar na rátálacha sástachta a
tugadh dóibh sa bhliain 2008.

Léiríodh laghdú beag i

gcúig rannóg ach iad fós os cionn an spriocleibhéil

threisiú. Tá spriocanna socraithe ag na rannóga freagracha
le haghaidh gach seirbhíse a sholáthraítear. Dírítear leis na
spriocanna sin ar an gcaighdeán seirbhíse ar féidir lenár
gcustaiméirí a bheith ag súil leis agus iad ag plé leis an
tSeirbhís.
Déanfar faireachán ar chur i ngníomh an phlean agus
tuairisceofar faoi don Choiste Comhpháirtíochta. Déanfar
aon athruithe is gá a dhéanamh ar na seirbhísí agus ar na
caighdeáin seo a thabhairt cothrom le dáta go ráithiúil ar
an leagan den Phlean seo atá ar líne ar www.oireachtas.ie.

sástachta de 85%.

AN MODH AR A NOIBRÍMID A BHUNATHRÚ
Beartas Suirbhéireachta
D’fhorbair an tSeirbhís Beartas Suirbhéireachta i rith na

An Fhoireann Athbhreithnithe Oifige

bliana 2010, lena n áirítear Best Practice Guide to

Bunaíodh an Fhoireann Athbhreithnithe Oifige (ORT) in

Research a d’ullmhaigh SLaT ina raibh cur síos ar

2008 chun an chaoi a n-úsáidimid acmhainní foirne faoi

chéimeanna mionsonraithe (agus buntaistí/míbhuntáistí)

láthair a athbhreithniú agus chun feabhsuithe próisis agus

modheolaíochtaí taighde éagsúla, lena n-áirítear

saincheisteanna bainistíochta laistigh den tSeirbhís a

suirbhéanna. Cuireadh an beartas sin i ngníomh le Fógra

aithint.

Oifige. Tugann SLaT comhairle d’fhoireann na Seirbhíse
maidir le suirbhéanna a dhearadh agus a riar agus maidir
le bealaí eile chun tabhairt faoi thaighde. Sonraíodh freisin
san Fhógra Oifige a eisíodh chuig an bhfoireann agus chuig
comhaltaí an beartas maidir le hiarrataí a fhaigheann
comhaltaí chun páirt a ghlacadh i suirbhéanna.

Rinne ORT 35 mholadh a ndearna CCB breithniú orthu
agus bhí na moltaí sin á gcur i ngníomh go leanúnach le
linn 2010.
Maidir leis na moltaí a rinneadh chun feidhmeanna a
chónascadh, tá an dul chun cinn seo a leanas déanta:

 Rinneadh an tAonad Idirpharlaiminteach agus an
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Rannóg Taistil a chónascadh faoi fheidhm taistil láraithe

Corparáideacha agus Seirbhísí Comhaltaí athshannta

amháin ar mhaithe le héifeachtúlacht a fheabhsú in

chuig Oifig an Choimisiúin agus an Ard-Rúnaí, áit a

úsáid acmhainní foirne.

ndéantar pleanáil eagraíochta, pleanáil straitéiseach,

 Tá na feidhmeanna bainistíochta saoráidí (beáir,
bialanna, creis agus seomra aclaíochta) cónasctha ina
rannóg saoráidí lárnach amháin d’fhonn barr feabhais a
chur ar na feidhmeanna sin agus éifeachtúlacht níos
fearr a bhaint amach in úsáid acmhainní foirne.

 Rinneadh an tAonad Airgeadais agus an tAonad um
Chreat Faisnéise Bainistíochta a chónascadh i bhfianaise
na ról tuairiscithe faisnéise bainistíochta atá acu.

 Bunaíodh feidhmeanna Seirbhísí Reachtúla agus
Bainistíochta Taifead agus cuirtear i gcrích iad faoi
SLaT.

 Tá na feidhmeanna athbhreithnithe eagraíochta

pleanáil chorparáideach gnó agus athbhreithnithe agus
tuarascálacha maidir le dul chun cinn a chomhordú.

 Tá deireadh curtha anois le socrúchán sealadach mac
léinn ollscoile i réimse na gCoistí.

 Tá an moladh maidir le rannóga nós imeachta a
chomhtháthú á bhreithniú faoi láthair.

 Tá tuilleadh athbhreithnithe ar leibhéil foirne rannóga á
ndéanamh faoi láthair de réir mar a dhéanann an Grúpa
Stiúrthóirí um Acmhainní measúnú ar bhonn leanúnach
ar leibhéal na n-acmhainní atá ar fáil.
Amach sa bhliain 2011 athbhreithneofar líon na foirne a
scaoilfear leo de thoradh na n-athruithe sin nuair a bheidh

(athbhreithnithe Luach ar Airgead, athbhreithnithe

na cónascthaí curtha i gcrích ina n-iomláine agus nuair a

éifeachtúlachta agus athbhreithnithe próisis), na

fhillfidh leibhéal na gníomhaíochta, go háirithe i dtaca le

feidhmeanna tomhasta feidhmíochta (Buntáscairí

taisteal, ar na gnáthleibhéil. Idir an dá linn, bhíothas in ann

Feidhmíochta agus beartas suirbhéireachta) agus na

scaoileadh le triúr comhalta den fhoireann a bhíodh sannta

feidhmeanna a bhaineann le beartas bainistíochta

chuig na réimsí sin (beirt Oifigeach Cléireachais agus

tionscadail a bhíodh ag an Stiúrthóireacht um Sheirbhísí

Cléireach Sóisearach amháin) chun dul ag obair ar bhonn
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sealadach in Oifig na bPasanna agus sa Phríomh-Oifig

bhféadfaí, go hionchasach, coigiltis riaracháin a bhaint

Staidrimh.

amach. Rinne an Grúpa Stiúrthóirí um Acmhainní measúnú

Is tosaíocht i gcónaí ag an tSeirbhís é na moltaí sin agus
moltaí eile a chur i bhfeidhm d’fhonn coigiltis riaracháin
agus foirne a bhaint amach, agus tá siad á gcur chun cinn

ar thorthaí an athbhreithnithe sin d’fhonn a chinntiú go
raibh na coigiltis a sainaithníodh suntasach agus indéanta.
Aithníodh dhá chatagóir coigiltis inár bPlean

mar aon lenár dtiomantas chun coigiltis a aithint faoi

Gníomhaíochta: ar an gcéad dul síos, coigiltis de chineál

Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

riaracháin a thagann faoi réim údarás an Ard-Rúnaí agus ar
an dara dul síos, coigiltis ionchasacha bhreise a bhfuil údarú

An Grúpa Coigiltis Éifeachtúlachta
Lean an Grúpa Forfheidhmithe Coigiltis Éifeachtúlachta de
bheith ag díriú ar choigiltis fud fad na Seirbhíse in 2010
agus bhain amach luach tuairim is €900,000 de choigiltis i
gcaitheamh na bliana. Bhain obair an ghrúpa sin go dlúth
leis an obair leanúnach ar fhorbairt phlean gníomhaíochta
na Seirbhíse faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.
Tuairiscíodh na coigiltis a d’aithin an grúpa go rialta chun
CCB faoin tuarascáil airgeadais mhíosúil.

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh
I gComhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 (a dtugtar
Comhaontú Pháirc an Chrócaigh air freisin) leagadh amach
fís athchóirithe don státseirbhís ag féachaint le seirbhís a
bhaint amach a bheadh níos barainní, níos éifeachtaí agus a
mbeadh bonn costais níos ísle aici. Ceanglaíonn sé ar gach
comhlacht san earnáil phoiblí, lena n-áirítear an Coimisiún,
caiteachas a laghdú, líon na foirne a laghdú agus a bheith
ag obair níos éifeachtúla. Tá an Comhaontú mar chuid de
chreat le haghaidh athchóiriú na seirbhíse poiblí agus de
phróiseas leanúnach sriantachta ar an gcaiteachas poiblí.
Tá Comhlacht Forfheidhmithe bunaithe chun an próiseas
athchóirithe sin a chur ar aghaidh agus ceanglaíodh ar gach
comhlacht san earnáil phoiblí plean gníomhaíochta a chur
isteach ina sainaithnítear coigiltis agus tionscnaimh, agus

polaitiúil de dhíth ina leith.
Maidir le coigiltis riaracháin, féadtar coigilteas suntasach
a bhaint amach tríd an líon foirne a laghdú agus trí
chiorruithe pá. Ó 2009 i leith, tháinig laghdú beagnach 9%
ar ár líon agus tháinig laghdú breis is €2.2 mhilliún ar
chostais foirne idir 2009 agus 2011. Faoi Chomhaontú
Pháirc an Chrócaigh, áfach, ní cheadaítear ach coigiltis a
baineadh amach ó 1 Aibreán, 2010, a chur san áireamh. Ar
an mbonn sin, is é €5.2 mhilliún an sprioc-choigilteas
laghdaithe atá againn ó thaobh caiteachais riaracháin de.
Tá coigilteas breise €1.195 mhilliún le baint amach i réimsí
eile a bhfuil údarú polaitiúil de dhíth ina leith, ar nós réimsí
na clódóireachta, na n-uaireanta oscailte agus an
chraolacháin, agus tá Coistí gan pháipéar sainaitheanta lena
bhforfheidhmiú in 2011/2012. Arís, ní áirítear ar na coigiltis
sin na coigiltis €3 mhilliún a bhí bainte amach cheana féin ó
2009 i leith trí laghduithe a rinne an tAire Airgeadais ar phá
agus ar liúntais comhaltaí.
Ar leith ó na coigiltis a baineadh amach in 2009, chun
críocha coigilteas is féidir a chur san áireamh do
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh, is é an sprioc
athbhreithnithe atá againn €6.4 mhilliún nó beagnach 6%
den chaiteachas iomlán in 2010.
Bhí coigiltis ionchasacha eile ar an leibhéal polaitiúil faoi

ceanglófar air tuarascáil a thabhairt don Chomhlacht

bhreithniú ag an gCoimisiún sa 30ú Dáil agus cuirfear síos

Forfheidhmithe le linn shaolré an chomhaontaithe go dtí

moltaí maidir leis na nithe sin arís ag an gCoimisiún nua. Tá

2014 faoin dul chun cinn atá déanta maidir lena phlean a

próiseas seasta, leanúnach ar bun ag an Ard-Rúnaí agus ag

chur i bhfeidhm. Cuireadh ár bPlean Gníomhaíochta de réir

CCB chun coigiltis ionchasacha bhreise a shainaithint sna

Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh faoi bhráid an

réimsí riaracháin agus tá ár gcuid seirbhísí agus oibríochtaí

Chomhlachta Fhorfheidhmithe Samhain 2010 agus cuireadh

uile á gcoinneáil faoi athbhreithniú agus déantar measúnú

ár gcéad tuarascáil faoi dhul chun cinn faoina bhráid

ar mholtaí ag leibhéal CCB. Idir an dá linn, mar luadh

Bealtaine 2011.

cheana, tá laghdú beagnach 9% tagtha ar ár líon foirne

Aithnítear don tSeirbhís agus do Thithe an Oireachtais an
tábhacht a bhaineann le coigiltis shuntasacha a bhaint
amach a bheidh ar aon dul le riachtanais fhoriomlána na
seirbhíse poiblí. Chuige sin, sheol gach Stiúrthóireacht sa
tSeirbhís athbhreithniú ar gach seirbhís, agus úsáid á baint

státseirbhíse (as sprioc iomlán 10% a leag An Bord Snip
Nua síos i gcéaduair) agus, leis an moratóir i bhfeidhm,
meastar go mbeidh an laghdú a thiocfaidh ar an líon foirne i
bhfad níos mó ná an sprioc 10% idir seo agus deireadh
2012.

as teimpléad comhaontaithe, chun réimsí a shainaithint ina
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Bainistíocht Eolais
Cheadaigh CCB go bhforbrófaí fís ardleibhéil chun eolas a
roinnt sa tSeirbhís a chuirfeadh béim ar na prionsabail atá
mar bhonn le cultúr foghlama agus comhair agus a bheadh
nasctha le luachanna ábhartha na heagraíochta. Forbrófar
an straitéis nua/fheabhsaithe go luath in 2011.

agus,

 feabhsúcháin eiticiúla agus shóisialta a sheachadadh
laistigh dár gconarthaí.
D’fhorbair an tAonad Soláthair treoirleabhrán soláthair
cuimsitheach maille le seicliostaí agus eisíodh an méid sin
go leictreonach don fhoireann trí chéile.

Ina theannta sin,

Bainistíocht Taifead

chuir an tAonad “seó bóthair” ar bun do na rannóga uile

Chuir SLaT tús le beartas bainistíochta taifead a fhorbairt trí

chun oiliúint duine-le-duine a chur ar fáil agus chun

thaighde a dhéanamh ar thionscnaimh reatha maidir le

comhairle agus saineolas a scaipeadh ar rannóga, chomh

bainistíocht taifead i ranna Rialtais Éireannacha agus i

maith le deis a thabhairt measúnú a dhéanamh ar

bparlaimintí idirnáisiúnta. Eisíodh tairiscint sa chéad ráithe

chomhlíonadh na Rialacha Soláthair Phoiblí. Tionóladh 15

de 2011 le haghaidh seirbhísí sainchomhairleoireachta i

chruinniú “seó bóthair” den sórt sin ar ar fhreastail 94

ndáil le suirbhé ar na sraitheanna taifead atá ar seilbh ag

chomhalta foirne as 20 rannóg.

Tithe an Oireachtais d’fhonn scála, scóip agus raon na
dtaifead sin a fháil amach agus a chainníochtú.

Suíomh Gréasáin an Oireachtais
Bunaíodh Bord Eagarthóireachta Suímh Gréasáin ilréimsiúil
(BESG) in 2010. Is é cuspóir BESG beartas a fhoirmiú agus
a fheidhmiú i ndáil le suíomh Gréasáin Thithe an
Oireachtais. Tá BESG ag obair le foireann deartha Gréasáin/

Le linn 2010, de bharr anailíse ar chaiteachas agus trí
dhíriú ar choigiltis i ndáil le gnáthcheannach
stáiseanóireachta, bhíothas in ann coigiltis breis is €100,000
a bhaint amach trí theacht ar sholáthairtí níos saoire. Ina
theannta sin, rinneadh coigiltis charnacha €148,000 ar
thomhaltáin TFC do chomhaltaí de bharr teorainneacha a
leag an Coimisiún síos.

idirlín chun straitéis idirlín a dhréachtú. Cuirfear bailchríoch
ar an straitéis sin sa chéad ráithe de 2011.

RIALACHAS AGUS PLEANÁIL AMACH ANSEO

An Straitéis Soláthair, 2010-2012

Cód Iompair do Chomhaltaí an Choimisiúin

Léirigh athbhreithniú a rinneadh ar an bPlean Soláthair

Faoi alt 4A de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an

Corparáideach, 2007-2009 go bhfuil fáil ar ardleibhéal

Oireachtais, 2003 go 2009 (a cuireadh isteach le hAcht

comhairle teicniúla soláthair laistigh den tSeirbhís mar a

2009), ceanglaítear ar an gCoimisiún, tar éis dul i

bhfuil beirt chomhairleoir a bhfuil Teastas sa Soláthar Poiblí

gcomhairle leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí

bainte amach acu. Ina theannta sin, rinne an tAonad

Poiblí, Cód Iompair do chomhaltaí an Choimisiúin le linn

Soláthair, in éindí leis an gComhairleoir Dlí Parlaiminte,

dóibh a ndualgais a chomhlíonadh a ullmhú agus a fhoilsiú.

Iarrataí teimpléadacha ar Thairiscintí agus cáipéisí conartha

Ghlac an Coimisiún an Cód in Eanáir 2011, ar Cód é ina

teimpléadacha a fhorbairt a chabhraíonn le rannóga na

léirítear agus ina bhfeabhsaítear na Prionsabail Oibríochta

próisis soláthair a chur i gcrích.

atá á n-urramú ag an gCoimisiún ó bunaíodh é sa bhliain

Leis an Straitéis Soláthair, 2010-2012, a cheadaigh CCB
i Meitheamh 2010, táthar ag cur leis an dul chun cinn a
rinneadh faoin bplean roimhe sin. Leagtar amach sa
Straitéis tiomantas na Seirbhíse i leith na nithe seo a
leanas:

 na caighdeáin ghairmiúla is airde is féidir a léiriú,
 cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le linn saineolas
agus an sárchleachtas a chomhroinnt,

 feabhsú de shíor agus cur chuige nuálach a ghlacadh i
dtaca lenár straitéisí soláthair,

 an tionchar timpeallachta a laghdú a mhéid is féidir,

2004. Chuathas i gcomhairle leis an gCoimisiún um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le hullmhú an Chóid. Tá
comhaltaí an Choimisiúin faoi cheangal freisin ag ceanglais
na gCód Iompair do chomhaltaí de Dháil Éireann agus de
Sheanad Éireann ina gcáil mar Theachtaí agus mar
Sheanadóirí mar a cheanglaítear leis na hAchtanna um Eitic.
Ní foláir d’fhoireann an Choimisiúin, mar státseirbhísigh,
an Cód Caighdeán agus Iompair do Státseirbhísigh arna
eisiúint ag an Roinn Airgeadais agus treoirlínte inmheánacha
de chuid na Seirbhíse maidir le bheith ag obair le comhaltaí
agus le chéile, a chomhlíonadh.

Rinne gasra oibre

trasStiúrthóireachta ar a raibh comhaltaí foirne ar leibhéal
Príomh-Oifigigh Chúnta Treoirlínte don fhoireann a
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dhréachtú maidir le bheith ag obair i dteannta a chéile. Tá

Is é CCB a chinneann saincheisteanna beartas

na dréacht-Treoirlínte á n-athbhreithniú faoi láthair ag

straitéisigh, oibríochta agus airgeadais don tSeirbhís agus

Príomh-Oifigigh agus táthar ag súil go scaipfear an beartas

féadtar ansin na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid an

ar an bhfoireann níos deireanaí sa bhliain 2011.

Choimisiúin i gcomhair cinnidh, de réir mar is cuí. Is iad na
beartais a ghlacann an Coimisiún, mar aon leis na straitéisí

Mionteagasc Ionduchtúcháin do Chomhaltaí Nua
an Choimisiúin

agus na cláir a leagtar amach i bPlean Straitéiseach agus i

Ullmhaíodh Lámhleabhar Faisnéise i gcomhair chomhaltaí

oibre an Choiste den chuid is mó.

nua an Choimisiúin chun an fhaisnéis chúlra iomchuí a
sholáthar dóibh maidir le ról an Choimisiúin agus chun
éascaíocht a dhéanamh do riar agus do sheoladh
éifeachtach ordúil ghnó an Choimisiúin. Bhí ar áireamh
ann, freisin, faisnéis faoi ról an Ard-Rúnaí (mar
Phríomhfheidhmeannach an Choimisiúin) agus faoi
Sheirbhís Thithe an Oireachtais (an riarachán
parlaiminteach).
Corpraíodh sa Lámhleabhar Faisnéise na hathruithe
déanacha dár tugadh éifeacht leis an Acht um Choimisiún
Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009, na nósanna imeachta
gnó agus an treoir do chomhaltaí a ghlac Coimisiúin roimhe
seo, mar aon le cleachtas athraitheach.
Roimh an gcéad chruinniú den Choimisiún nua,
socraíodh mionteagasc ionduchtúcháin do chomhaltaí an
Choimisiúin maidir le prionsabail an rialachais
chorparáidigh.

An Grúpa um Athchóiriú na Seirbhíse Parlaimintí
Bunaíodh Grúpa um Athchóiriú na Seirbhíse Parlaimintí chun
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat reachtach agus ar
na beartais lena rialaítear bainistíocht agus foireann na
Seirbhíse mar ullmhúchán i gcomhair na chéad Bhillí um
Choimisiún (Leasú) eile in 2012 agus 2015. Tionscadal
tábhachtach is ea é seo a dhéanfaidh treo fadtréimhse na

bPlean Corparáideach Gnó na Seirbhíse is ábhar do chlár

Rinneadh Cairt CCB a athbhreithniú go luath sa bhliain
2011. I measc na modhnuithe a rinneadh ar an gCairt bhí
na hathruithe ar a chomhaltas mar a sonraíodh thuas agus
ar struchtúir a chuid fo-choistí, chomh maith leis na
hathruithe teicniúla ar an ról atá aige maidir le pleanáil clár
oibre, le beartas agus le seachadadh seirbhíse. I gCairt
CCB, fógraítear anois go bhfuil ról ceannaireachta ag CCB
maidir le luachanna na Seirbhíse a chur chun cinn.
Mar chuid de struchtúr athbhreithnithe chlár oibre CCB,
áirítear ítimí seasta amhail tuairisciú feabhsaithe faisnéise
bainistíochta i réimsí an airgeadais agus na nAcmhainní
Daonna chomh maith leis an eolas is déanaí maidir le
bainistiú priacal agus maidir leis na Stiúrthóireachtaí.
Bíonn rochtain ar gach doiciméad ó CCB agus cuirtear ar
bhunachar sonraí iad a bhfuil fáil ag gach comhalta foirne
air ach amháin i gcás go n-iarrann an té is urraitheoir don
doiciméad go gcuirfí srian le dáileadh an doiciméid. Leantar
lorg ghnó CCB trí chlár oibre CCB a chuirtear cothrom le
dáta roimh gach cruinniú. Tá nasc idir clár oibre CCB agus
an Plean Corparáideach Gnó agus pléitear ábhair a bhfuil a
sprioc-am istigh ag cruinnithe ráithiúla athbhreithnithe leis
an Stiúrthóirí agus na Príomhoifigigh. Leanann clár oibre
CCB go dlúth de chlár oibre an Choimisiúin.
Tháinig CCB le chéile 21 uair in 2010. Ar na

Seirbhíse feasta a phleanáil. Beidh baint ag oifigigh ón

saincheisteanna beartais ba mhó a bhí á mbreithniú, bhí

Roinn Airgeadais le hobair an Ghrúpa freisin. Leanann an

pléití ar mholtaí maidir le conas coigiltis a ghnóthú faoi

tionscnamh seo den fhoireann ilréimsiúil a bunaíodh sa

Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh, cur chun cinn na moltaí

bhliain 2008 ar éirigh léi roinnt athruithe forásacha

ón bhFoireann Athbhreithnithe Oifige chun an éifeachtúlacht

reachtúla a bhaint amach in 2009. Tá súil leis go

a fheabhsú, na próisis um bainistiú priacal laistigh den

ndéanfaidh an Grúpa réamh-thuarascáil a thíolacadh faoi

chreat reatha agus forbairt straitéise nua bainistithe priacal

Nollaig 2011.

don tSeirbhís, athbhreithnithe Luach ar Airgead agus
Éifeachtúlachta a reáchtáladh sa tSeirbhís lena n-áirítear

An Coiste Comhairleach Bainistíochta (CCB)

tuarascáil ar chríochnú athbhreithniú Luach ar Airgead agus

Is é CCB comhlacht bainistíochta sinsearach na Seirbhíse

Beartais Oifig na nDíospóireachtaí 2001-2008, agus

agus bíonn sé ag gníomhú go straitéiseach i gcáil

tosaíochtaí don Phlean Corparáideach Gnó 2010-11.

mhaoirseachta, chomhairleach agus chomhordúcháin chun
tacú leis an Ard-Rúnaí. Déantar comhaltas CCB a leagan

Beartas Bainistithe Priacal – forbairt agus píolótú

amach ar leathanach 7.

Rinne an tSeirbhís athbhreithniú ar a córas bainistithe
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priacal d’fhonn creat an bheartais bainistithe priacal a

tSeirbhís agus, go háirithe, díreoidh an teimpléad aird orthu

neartú. Rinne foireann ilréimsiúil, faoi chathaoirleacht

trí iallach a chur ar aonaid machnamh a dhéanamh ar a

Stiúrthóir Sheirbhísí na dTithe, athbhreithniú ar na beartais

láidre is atá a gcuid oibríochtaí chun déileáil le teagmhais

reatha um bainistiú priacal agus rinne moltaí bunaithe ar

neamhchoitianta agus ar cé chomh hullamh is atá siad le

bhreithniú a rinneadh ar na caighdeáin idirnáisiúnta um

haghaidh tarluithe amhail cóiríocht, seirbhísí, pearsanra etc.

bainistiú priacal a foilsíodh i Márta 2010. Anuas air sin, chuir

a chailleadh. Déanfaidh an coiste um bainistiú priacal an t-

an fhoireann san áireamh moltaí a rinneadh san

anailísiú a bhreithniú d’fhonn pleananna a ullmhú i gcomhair

athbhreithniú iniúchta inmheánaigh ar an mbainistiú priacal

fhreagairt PLG de réir mar is gá agus d’fhonn gníomhaíocht

a reáchtáladh in 2010.

PLG a chomhordú fud fad na heagraíochta.

Thug an fhoireann faoi deara go ndéileáiltear go

Maille leis an gcur chuige agus leis an gcóras nua seo a

forleathan le priacail i bpróisis oibre laethúla na Seirbhíse

fhorbairt ar fud na heagraíochta, leanadh den obair ar

agus go gcomhlíonann an córas reatha um bainistiú priacal

ionsamhlú na socruithe teagmhasacha i gcomhair suíonna i

roinnt de na prionsabail a leagtar amach san caighdeáin

gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Is ann don phlean

idirnáisiúnta. Mar sin féin, le linn di beartas nua a mholadh,

teagmhasach seo chun a chinntiú gur féidir leis an tSeirbhís

rinne an fhoireann creat a leagan amach d’fhonn díriú ar na

seirbhísí nós imeachta a sholáthar le haghaidh suíonna den

priacail straitéiseacha agus oibríochtúla a bhíonn roimh an

Dáil, den Seanad agus de líon teoranta cruinnithe coiste ag

tSeirbhís lena n-áirítear meicníocht chun tomhas a

láthair eile i gcás nach mbíonn fáil ar Theach Laighean.

dhéanamh go leanúnach ar éifeacht na straitéisí um

Ritheadh cleachtadh páirt-ionsamhlúcháin i Márta 2010,

bainistiú priacal a úsáidtear. Cheadaigh CCB an beartas nua

agus cruthaíodh go bhféadfaí obair bheo a dhéanamh i

seo um bainistiú priacal go luath in 2011. Chun an beartas a

gCaisleán Bhaile Átha Cliath thar an ngréasán TFC.

chur i bhfeidhm, tá sé i gceist athbhreithniú a dhéanamh ar

Bunaíodh dhá Sheomra mhalartacha don Dáil agus don

ghníomhaíochtaí uile gach rannóige agus beidh ról

Seanad faoi seach agus léiríodh iad d’ionadaithe ó na Coistí

tábhachtach ag na ceannairí rannóige maidir le priacail agus

um Nós Imeachtaí agus Pribhléidí de chuid gach Tí agus

straitéisí um bainistiú priacal a aithint. Déanfar gach ról

fuarthas aiseolas dearfach ina dtaobh. Ina theannta sin,

éagsúil agus na freagrachtaí éagsúla faoin mbeartas nua a

bogadh rannóga tábhachtacha um nós imeachta go Caisleán

shainmhíniú agus a leagan amach go soiléir.

Bhaile Átha Cliath an lá sin le hobair bheo a dhéanamh. Ba

Áiritheoidh an beartas go ndéanfar measúnú priacal in
aghaidh na bliana ar gach gníomhaíocht le teimpléid a
chuirfear in oiriúint do rannóga aonair ach a cheanglóidh
freisin go ndéanfar measúnú ar na gnáth-phriacail a
bhaineann le gach rannóg. Soláthrófar teimpléid freisin chun
measúnú priacal a dhéanamh ar thionscadail agus
gníomhaíochtaí nua. Cuirfear gach priacal a tharlaíonn trí na
teimpléid um measúnú priacal d’fhonn a chinntiú go bhfuil
na gníomhaíochtaí measúnachta caighdeánach agus
córasach araon. Cuirfear coiste um bainistiú priacal ar bun
in 2011 mar fho-choiste de CCB agus déanfaidh sé

é príomhthoradh an chleachtaidh a dhearbhú go bhfuil Plean
Leanúnachais Gnó na Seirbhíse inoibrithe agus go bhfuil
Caisleán Bhaile Átha Cliath oiriúnach mar láthair mhalartach
do na Tithe i gcás éigeandála. Tá sé i gceist na socruithe
teagmhasacha maidir le suíonna a thionól i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath a fheabhsú tuilleadh, lena n-áirítear gníomhú ar
an moladh cruinniú beo Coiste a reáchtáil i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath. Táthar anois tar éis nasc buan TF a shuiteáil
idir Teach Laighean agus Caisleán Bhaile Átha Cliath agus tá
ionad áitiúil gréasáin TF curtha ar bun i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath.

monatóireacht agus tuairisciú ar phriacail, le cúnamh
riarthóra priacail.

Pleanáil Leanúnachais Gnó (PLG)
Cothóidh an córas nua um bainistiú priacal an fhorbairt atá

Feidhmeanna feabhsaithe iniúchta inmheánaigh
agus maoirseachta
Tá méadú suntasach tagtha ar na hacmhainní atá

ar siúl sa tSeirbhís maidir le pleanáil leanúnachais gnó

saindírithe ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh ag an

(PLG). Reáchtálfar anailísiú ar na hathbhreithnithe priacal ó

tSeirbhís le blianta beaga anuas. Tá iniúchóir inmheánach ar

na rannóga agus dá bharr sin beifear in ann réimsí a

iasacht ag an tSeirbhís faoi láthair, rud a sholáthraíonn

shainaithint atá oiriúnach do PLG. De bharr a gcineáil, is é is

comhalta foirne tiomnaithe lánaimseartha ag a bhfuil taithí

dóichí gur réimsí iad sin a fhearann ar roinnt aonad gnó sa

agus cáilíochtaí ar leibhéal gairmiúil. Ag tuairisciú do
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Cheannaire Oifig an Choimisiúin agus an Ard-Rúnaí

cuidiú le cuíchóiriú nósanna imeachta SF i bhfianaise an

(OCAR), tá an tIniúchóir Inmheánach freagrach go hiomlán

ghá atá ann próiseáil agus rianú na n-iarrataí a dhéanamh

as an Iniúchadh Inmheánach agus as nithe gaolmhara agus

níos éifeachtaí agus ionas nach mbeidh an oiread den

as tuarascálacha iomchuí a chur faoi bhráid an Ard-Rúnaí

fhoireann gafa leis an obair. Tá forbairt chóras rianaithe SF

agus an Choiste Iniúchta. Tá comhaltaí foirne ón tSeirbhís

i Lotus Notes mar chuid thábhachtach den iarracht an méid

ag obair i dteannta an Iniúchóra Inmheánaigh ar feadh na

oibre a bhíonn le déanamh ag an bhfoireann féin ó thaobh

tréimhse iasachta rud a fhágann go bhfuil scileanna

próiseáil iarrataí SF a laghdú agus cuirfear an córas i

iniúchta inmheánaigh á n-aistriú chuig an eagraíocht agus

bhfeidhm sa dara ráithe de 2011.

cinntítear freisin go ndéantar gach iniúchadh agus aon
obair ghaolmhar go dtí an caighdeán is airde agus de réir
na n-amscálaí comhaontaithe. Le linn 2010, rinneadh sé
cinn d’iniúchtaí inmheánacha a chríochnú agus a chur faoi
bhráid an Ard-Rúnaí agus an Choiste Iniúchta. Déantar
faireachán ar bhonn leanúnach ar chur i bhfeidhm mholtaí
Tuarascála Iniúchta agus déantar tuarascálacha um
bainistiú priacal a thíolacadh don Choiste Iniúchta ar bhonn
rialta. Anuas air sin déanann CCB breithniú ar chúrsaí
Iniúchta Inmheánaigh.

An tSaoráil Faisnéise (SF)
Líon iomlán na n-iarrataí SF

Léirítear sa ghraf agus sa tábla thíos: (1) an líon
méadaitheach iarrataí SF in aghaidh na bliana agus (2) na
hearnálacha d’iarrataí SF a fuarthas.
Na hEarnálacha d’iarrataí SF -

Líon na

2010

n-iarrataí Iomlán

Taifid maidir le pá, pinsin, caiteachais,

% den
70

77%

Craolachán/Beár/Bialann

7

7%

Coistí

5

5%

Coimisiún an Oireachtais

5

5%

Eile

5

5%

92

100%

taisteal, tinreamh, seoltaí na
gComhaltaí

Iomlán

Seirbhísí Reachtúla
Chuir SLaT tús le hiniúchadh ar fheidhmeanna seirbhísí
reachtúla in oifigí na gCléireach agus críochnófar é i gcéad
ráithe na bliana 2011. Mar chuid den iniúchadh, rinneadh
fardal ar an reachtaíocht is iomchuí maidir leis na
feidhmeanna seirbhísí reachtúla. Gabhann eilimintí den
bhainistiú faisnéise agus den bhainistiú taifead araon leis
I Meitheamh na bliana 2010, aistríodh feidhm na Saorála

an tionscnamh seo agus, ar é a chríochnú, beidh ag an

Faisnéise chuig an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

tSeirbhís taifid atá cothrom le dáta anuas ar fhios gnó na

(SLaT). Faigheann an tOifigeach SF tacaíocht ó na

gCléireach.

hacmhainní foirne reatha atá ag SLaT.
Tháinig ábhairín de mhéadú ar líon na n-iarrataí SF a

Seirbhísí Comhairle Dlí

fuarthas le linn 2010 thar an méid a fuarthas le linn 2009,

Soláthraíonn an Comhairleoir Dlí Parlaiminte (CDP)

ó 82 iarraidh go 96 iarraidh. Cuireann an méadú sin leis

comhairle dlí dóibh seo a leanas:

an treocht in airde a fheictear i líon na n-iarrataí SF lena
bpléann an tSeirbhís go bliantúil. Is ó na meáin
chumarsáide a thagann tromlach na n-iarrataí, agus is
ionann an earnáil seo iarratasóra agus 88% de na hiarrataí
a fuarthas.
Ar lorg tuarascála i mBealtaine 2010, d’aontaigh CCB i
bprionsabal go bhforbrófaí réiteach TFC-bhunaithe chun

 Tithe an Oireachtais agus a gCoistí,
 an Coimisiún agus Sealbhóirí Oifige Oireachtais maidir
le comhall a bhfeidhmeanna,

 Seirbhís Thithe an Oireachtais agus a comhaltaí foirne
maidir le ceanglais reachtúla agus saincheisteanna
dlíthiúla a éiríonn i gcomhthéacs corparáideach, agus
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 Comhaltaí na dTithe maidir le nithe a éiríonn as iad a

thuarascálacha bliantúla forfheidhmiúcháin don Choimisiún.

bheith ina gcomhaltaí de Dháil Éireann nó de Sheanad

Déanann an tArd-Rúnaí an dul chun cinn leis na spriocanna

Éireann.

inghnóthaithe sa Phlean Corparáideach Gnó a athbhreithniú

Go ginearálta, tugann Oifig an Chomhairleora Dlí
Parlaiminte comhairle i ndáil le nithe den sórt seo a leanas –
reachtaíocht toghcháin agus eitice, fiosruithe bunreachtúla,
conarthaí, cúrsaí soláthair, SF agus nithe fostaíochta.
Pléann sí chomh maith céanna le cásanna dlíthíochta a
bhaineann le Tithe an Oireachtais, nó lena gcuid comhaltaí,
cinn a éiríonn as nithe a bhaineann lena ndualgais
pharlaiminteacha, agus leis an tSeirbhís.
Le linn 2010 thug Oifig an Chomhairleora Dlí Parlaiminte
282 chomhairle dlí, ar mar fhreagra ar chomhairlí a lorg
Coistí Oireachtais 32.62% díobh agus ar mar fhreagra ar
chomhairlí a lorg an tSeirbhís 67.38% díobh. Rinneadh sé
iarratas ar chomhairle dlí a sheachfhoinsiú le haghaidh
sainchomhairle le linn 2010.
Rinneadh Prótacal athbhreithnithe agus Comhaontú
athbhreithnithe maidir le Leibhéal Seirbhíse a dhréachtú ina
sonraítear an nós imeachta atá ann maidir le comhairle a
iarraidh ar an gComhairleoir Dlí Parlaiminte.
Coimeádann an Comhairleoir Dlí Parlaiminte bunachar
sonraí rúnda ina bhfuil na comhairlí dlí go léir a thugtar don
tSeirbhís. Coimeádtar bunachar sonraí dlí ar leith do Choistí
na dTithe, atá inrochtana ag Rúnaíocht na gCoistí.

trí chruinnithe ráithiúla le Stiúrthóirí agus Príomhoifigigh.

Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus Polasaí
Críochnaíodh Athbhreithniú Luach ar Airgead agus Polasaí ar
Oifig na nDíospóireachtaí le linn 2010 agus tuairiscíodh é
chuig CCB agus an Coiste Iniúchta a ghlac leis.
Tá na moltaí a bhí sa tuarascáil Luach ar Airgead á gcur i
bhfeidhm faoi láthair. Ar áireamh san moltaí, tá athruithe ar
uainchláir agus ar chleachtais oibre eile, deireadh a chur de
réir a chéile le táirgí áirithe clóite, athruithe ar an bpróiseáil
a dhéantar ar Cheisteanna Parlaiminteacha (CP) agus
táscairí feidhmíochta a fhorbairt don am atá le teacht.
Rinneadh dul chun cinn ar Athbhreithniú Luach ar
Airgead ar an gClódóireacht Pharlaiminteach le linn 2010
lena chríochnú le linn 2011. Tá sé i gceist go rachaidh an
tuarascáil chríochnaithe luach ar airgead i gcion ar an
mbeartas a bheidh ann feasta maidir le soláthar seirbhísí
clódóireachta parlaimintí, lena n áirítear aon sineirgí a
d’fhéadfadh a bheith ann leis an aonad inmheánach
clódóireachta do chomhaltaí.
Cheadaigh CCB go roghnófaí dhá réimse nua sa tSeirbhís
i gcomhair Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus Polasaí le
linn 2011.

FEIDHMÍOCHT A BHAINISTIÚ AGUS A THOMHAS
An Clár Athbhreithnithe Éifeachtúlachta
Pleanáil Chorparáideach agus Athbhreithniú
Corparáideach Gnó

Dhírigh an Clár Athbhreithnithe Éifeachtúlachta ar na

Foilsíonn an tSeirbhís Pleananna Corparáideacha Gnó ina

hathbhreithnithe forbairt buntáscairí feidhmíochta nua le

leagtar amach na cláir agus na gníomhartha a thacaíonn le

haghaidh cúig cinn de réimsí freagrachta laistigh de na

seachadadh ár ngealltanas straitéiseach faoinár bPlean

haonaid sin. Tá na Buntáscairí Feidhmíochta sin á gcur i

Straitéiseach, 2010-2012.

bhfeidhm ar bhonn píolótach i láthair na huaire.

Is é ár bplean reatha, an Plean Corparáideach Gnó 2010-

hAonaid TFC, AD agus Soláthair in 2010. Áiríodh sna

Le linn 2010, rinneadh Athbhreithniú Éifeachtúlachta ar

2012, an chéad cheann de dhá phlean 18-mí a bheartaítear

na struchtúir nós imeachta atá i bhfeidhm san Aonad

chun solúbthacht pleanála a éascú laistigh den tréimhse trí

Soláthair chun coigilteas a bhaint amach agus rinneadh

bliana den Phlean Straitéiseach iomlán. I láthair na huaire,

athbhreithniú éifeachtúlachta ar oibriú an “Scéim um

tá an dara Plean Corparáideach á ullmhú againn don dara

Airleacan/Aisíoc Táillí” ag Seirbhís Thithe an Oireachtais.

tréimhse 18-mí ó lár 2011 go deireadh 2012.
Bealach riachtanach is ea an phleanáil chorparáideach

Tugadh faoi réamh-thionscadal Próisis Feabhsaithe Gnó
(PFG) ar an Deasc Chabhrach TFC le linn 2010 agus tá an

chun an tSeirbhís a choinneáil ag gluaiseacht chun cinn ag

chéad chéim eile, arb í an chéim dheiridh í, le críochnú le

an leibhéal straitéiseach le linn dúinn an t-ualach oibre

linn 2011. Thángthas ar chomhaontú go ndéanfaí a

oibríochtúil ó lá go lá a iompar. Soláthraíonn sé creat do

thuilleadh tionscadal PFG sa bhliain 2011.

chuntasacht an Ard-Rúnaí i leith obair na Seirbhíse trí
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ÁR NDUL CHUN CINN A THOMHAS
Staidreamh Oibríochta
Gníomhaíocht
Athruithe Foirne Státseirbhíse –

2008

2009

Iomlán
2008-10

2010

Athrú mar %
2008-10

149

90

43

282

-71%

12,919

12,429

10,209

35,557

-21%

820

681

653

2,154

-20%

3,109

1,720

922

5,751

-70%

4,704

4,088

3,188

11,980

-32%

174

98

86

358

-51%

An líon leathanach a aistríodh

2,704

2,755

3,365

8,824

24%

An líon cruinnithe a bhí ag an

8

10

8

26

0%

9

6

7

20

-22%

lena n-áirítear iontrálaithe nua,
scor/imeacht, ardú céime
inmheánach, sosanna gairme agus
daoine ar iasacht
An líon idirbheart airgeadais
An líon cruinnithe CBFF
An líon daoine a d’fhreastail ar
chúrsaí oiliúna
An líon glaonna ón bhfoireann ar
dheasc chabhrach TFC
An líon daoine a ndearnadh
socruithe taistil ar a son

gCoimisiún
An líon cruinnithe a bhí ag Coistí
de chuid an Choimisiúin
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AGUISÍN 1
GLUAIS TÉARMAÍ

Bainistiú freastail – córas chun tráthanna laethúla teachta
agus imeachta ár bhfoirne go dtí a n-ionad oibre agus uaidh
a thaifeadadh (go leictreonach, más féidir) d’fhonn an
reachtaíocht um Eagrú Ama Oibre a chomhlíonadh.
Seirbhísí cléireach - comhairle faoi nós imeachta a
thabhairt don Chathaoirleach le linn suíonna, nó i
gcomhthéacs suíonna, e.g. comhairle i dtaobh BuanOrduithe, rialuithe ón gCathaoir nó nósmhaireachtaí agus
cleachtais eile.
Róta na gcléireach – déanann comhaltaí den fhoireann atá
ar leibhéal Príomhoifigigh Chúnta agus os a chionn sin, agus
a bhfuil an t-eolas agus an taithí is gá ar nósanna imeachta
acu, dualgais chléireach a chomhlíonadh sna Tithe ar bhonn
róta. Is í oifig an Chléirigh a dhéanann an róta a bhainistiú
agus sanntar seal socraithe (a mhaireann uair an chloig de
ghnáth) do gach comhalta den fhoireann gach seachtain
An Coimisiún – is é Coimisiún Thithe an Oireachtais an
bord rialaithe a dhéanann maoirsiú ar sheirbhísí a sholáthar
do Thithe an Oireachtais agus dá gcomhaltaí ag an
riarachán parlaiminteach – “an tSeirbhís”.
Rialachas corparáideach - is é sin le rá, an córas trína
ndéantar eagraíochtaí a stiúradh agus a rialú. Baineann
rialachas corparáideach leis an tslí ar a rialaítear eintitis
chorparáideacha, ar leith ón tslí ar a mbainistítear gnóthaí
laistigh de na cuideachtaí sin. Baineann rialachas
corparáideach leis na saincheisteanna a bhíonn le réiteach
ag boird stiúrthóirí, mar shampla, an idirghníomhaíocht le
hardbhainisteoirí, agus caidreamh le húinéirí agus le daoine
eile ar leas leo gnóthaí na heagraíochta.
Comhaontú Pháirc an Chrócaigh – is é is cuspóir do
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh soláthar seirbhísí poiblí a
bhunathrú. Leis an gcomhaontú, ceanglaítear ar gach
comhlacht san earnáil phoiblí a chaiteachas agus a líon
foirne a laghdú, agus a chuid oibre a dhéanamh ar bhealach
níos éifeachtaí.
An Fóram Neamhfhoirmiúil Aiseolais (FNA) – grúpa
traspháirtí comhaltaí den dá Theach atá ann agus gabhann
siad, ar bhonn saorálach neamhfhoirmiúil, d’aiseolas a
sholáthar i dtaobh fheidhmíocht na Seirbhíse i dtaca le
freastal ar riachtanais na gcomhaltaí maidir le seirbhísí a
sholáthar agus do ghníomhaíochtaí trína mbailítear tuairimí
faoi thionscnaimh a thagann chun cinn ó thráth go chéile
sna réimsí seo.
Bainistíocht eolais – trí eolas a bhainistiú go héifeachtach,
cinntítear go mbeidh rochtain ag an bhfoireann ar an eolas
ceart agus ar an bhfaisnéis cheart san am ceart chun go
bhféadfaidh siad an t-eolas sin a chur chun feidhme agus
obair a dhéanamh ar shlí níos éifeachtúla. Is é atá i gceist le
bainistíocht eolais ná eolas intadhaill a shainaithint agus a
eagrú chun go mbeidh sé ar fáil go héasca ar fud na
heagraíochta agus idirghníomhaíocht daoine a éascú chun
gur féidir leo a gcuid taithí agus a gcuid eolais a
rannpháirtiú lena chéile agus chun fás agus foghlaim a
dhéanamh nó chun cinntí a dhéanamh ar mhodh níos fearr
agus níos tapúla.

An Coiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) - is iad na
daoine atá ar an gCoiste Comhairleach Bainistíochta an
tArd-Rúnaí agus an cuigear bainisteoir is sinsearaí sa
tSeirbhís. Tagann an Coiste le chéile in aghaidh na coicíse
chun saincheisteanna a bhfuil tábhacht mhór straitéiseach,
oibríochta nó airgeadais leo a bhreithniú agus cinntí a
dhéanamh ina dtaobh, ar saincheisteanna iad is féidir a
tharchur chuig an gCoimisiún ansin.
An Fhoireann Athbhreithnithe Oifige (FAO) – foireann
inmheánach bainisteoirí sinsearacha a bunaíodh chun an
chaoi a n-úsáidimid acmhainní foirne faoi láthair a
athbhreithniú agus chun feabhsuithe próisis agus
saincheisteanna bainistíochta laistigh den tSeirbhís a
shainaithint.
Seirbhísí nós imeachta – is é atá sna seirbhísí nós
imeachta ná na seirbhísí a bhaineann le comhairle a
thabhairt do Chathaoirligh na dTithe agus do Chathaoirligh
Coistí (e.g. seirbhísí cléireach a bhaineann le BuanOrduithe, rialuithe ón gCathaoir agus nósmhaireachtaí
parlaiminteacha) mar aon le seirbhísí a sholáthraíonn
rúnaíocht na gCoistí agus na hoifigí nós imeachta e.g. an
Oifig Ghinearálta (ceisteanna parlaiminteacha, nithe a
bhaineann leis an atráth), Oifig na mBillí (Billí, liostaí
leasuithe) agus Oifig na nImeachtaí (Cín Lae na nImeachtaí,
Buan-Orduithe, rialuithe, Riar na hOibre).
Plean Acmhainní – an próiseas trína ndéanann eagraíocht
na riachtanais maidir le hacmhainní foirne a leagan amach
go mion i gcomhair gach aonaid gnó d’fhonn a feidhmeanna
a chomhlíonadh agus trína ndéanann sí próiseas bliantúil
athbhreithnithe agus coigeartuithe riachtanacha a chur i
gcrích chun a chinntiú go gcoimeádtar na riachtanais
cothrom le dáta.
Priacal - na droch-rudaí éagsúla a d’fhéadfadh tarlú le linn
gnó a sheoladh agus measúnú a dhéanamh, má tharlaíonn
siad, ar an díobháil a thiocfaidh díobh agus ar na rudaí is
féidir a dhéanamh chun an priacal a chosc nó chun bainistiú
a dhéanamh air má tharlaíonn sé.
Tuairisciú ar phriacail a tharlaíonn - córas trína
gcaithfidh an duine atá freagrach, más amhlaidh go
dtarlóidh priacal agus go dtarraingeoidh sé deacrachtaí,
tuairisc fhoirmiúil a thabhairt i dtaobh cad a tharla, i dtaobh
cad ba chúis leis sin, agus i dtaobh cén tionchar a bhí ag an
bpriacal agus cé na nithe nua atá foghlamtha d’fhonn a
dheimhniú nach dtarlóidh sé arís.
Coistí Earnála – coistí ina bhfuil Comhaltaí de chuid aon
cheann amháin de na Tithe nó den dá Theach ar coistí iad a
bhíonn ag plé le gnó Ranna Rialtais áirithe e.g. na
Comhchoistí um Iompar, Ghnóthaí Eachtracha etc.
An tSeirbhís – Is í Seirbhís Thithe an Oireachtais (ar a
dtugtaí Oifig Thithe an Oireachtais tráth) an comhlacht
seirbhíse poiblí a sholáthraíonn seirbhísí riaracháin do Thithe
an Oireachtais agus dá gcomhaltaí. Is é an tArd-Rúnaí agus
Cléireach na Dála atá i gceannas uirthi agus tá sé freagrach
as bainistiú na Seirbhíse ó lá go lá agus as beartas an
Choimisiúin a chur i bhfeidhm.
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TREOIR
CCB: 7 gcomhalta
Fochoistí CCB:
3 Choiste; 18 gcomhalta

An tArdRúnaí
[Cathaoirleach]

Rúnaithe Cúnta

Seirbhísí
Corparáideacha
agus Seirbhísí
Comhaltaí

An Rannán
Seirbhísí
Parlaiminteacha

3 Chathaoirleach Fhochoistí CCB [PO1]
+ comhalta seachtrach CCB

Fochoistí CCB
[6 chomhalta ar gach ceann]
Daoine

Córais

PO1 Cathaoirleach

Gnó

PO1 Cathaoirleach

PO1 Cathaoirleach

+ 5 PO2

+ 5 PO2

+ 5 PO2
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Oifig na
gCeisteanna

Oifig na mBillí

Oifig na
nImeachtaí

LeasEagarthóirí

Eagarthóir na
nDíospóireachtaí

LeasChléireach na
Dála

Oifigí Chléireach
an tSeanaid agus
na gCathaoirleach

Leas-Chléireach
an tSeanaid

Cléireach an
tSeanaid

Ceann na
mBailiúchán

An Ceann
Taighde

Saoráil Faisnéise
agus Bainistiú
Taifead

An PríomhAistritheoir

PríomhAistritheoirí
Cúnta

PO Oifig na
Bruiséile

An tAonad
Clódóireachta

PO Coistí 2

Ceann na
Seirbhíse
Leabharlainne
agus Taighde

An tAonad
Cumarsáide

Cléirigh na
gCoistí

Cléirigh na
gCoistí

An Suíomh Idirlín,
Clódóireacht, ríomhFhoilseacháin agus
Craolachán

PO Cumarsáide,
Craolacháin
agus
Foilseachán

PO Coistí 1

PO Seirbhísí Tí

Rúnaí Cúnta an
Rannáin Seirbhísí
Parlaiminteacha

Oifigí
Chléireach na
Dála agus na
gCathaoirleach

An tAonad
Ilfheidhme agus
Seirbhís do
Chustaiméirí

Forbairt agus
Oiliúint Daoine

Slándáil agus
Rochtain

Bainistiú Saoráidí

An Maoirseoir

Pleanáil,
Athbhreithniú
agus Forbairt
Eagrúcháin

PO Forbartha
Eagrúcháin

Seirbhísí
Idirpharlaimintea
cha agus Taistil

PO Seirbhísí
Comhaltaí agus
Seirbhísí
Idirnáisiúnta

Cuntasóir agus
MIF

Aonad Acmhainní
Daonna na
gComhaltaí

Aturnae

CDP

Soláthar

Teileachumarsáid
agus Slándáil

Tuarastail agus
Pinsin

Seirbhísí
Reachtúla
(nuathionscanta)

Straitéis,
Tionscadail agus
Forbairt

PO TFC

Oibríochtaí agus
Seirbhís do
Chustaiméirí

Pearsanra

PO Seirbhísí
Acmhainní
Daonna

Oifigeach
Airgeadais

PO Airgeadais

Rúnaí Cúnta an
Rannáin Seirbhísí
Corparáideacha agus
Seirbhísí do

Iniúchadh
Inmheánach

PO Oifig an
Choimisiúin agus
an Ard-Rúnaí

Rúnaí an
Choimisiúin

Ard-Rúnaí agus
Cléireach na Dála
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AGUISÍN 3
FAISNÉIS AIRGEADAIS

BUISÉAD 3 BLIANA ARNA SHOCRÚ LE REACHT (ACHT 2009) = € 360m

Arna mhiondealú mar a leanas:
Iomlán
Toradh 2010

€107m

Toradh Réamh-mheasta 2011

€131m*

Toradh Tuartha 2012

€113m

Iomlán

€351m

* Lena n-áirítear costais mheasta na dtoghchán don Dáil
agus don Seanad nach ndearnadh soláthar dóibh sa
mheastachán bunaidh €113m.

Earnáil

Toradh
2010

Buiséad
2010

Difríocht

€000

€000

40,677

48,951

-17%

413

617

-33%

31,029

33,463

-7%

13,769

12,963

7% róchaitheamh

20,908

20,872

0% róchaitheamh

Taisteal ag Coistí

122

259

-53%

Caiteachais eile de chuid Coistí

279

715

-61%

107,197

117,841

-9%

Riarachán agus Seirbhísí

Gníomhaíochtaí Parlaiminteacha Idirnáisiúnta
Pá, Pinsin agus Tuarastail Comhaltaí agus Comhaltaí
de Pharlaimint na hEorpa
Liúntais agus Caiteachais do Chomhaltaí agus
Iarchomhaltaí
Pá agus Pinsin Fhoireann na gComhaltaí

Tearcchaitheamh
Tearcchaitheamh
Tearcchaitheamh

Tearcchaitheamh
Tearcchaitheamh
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MEASTACHÁN 2011 - € 113 MHILLIÚN

Administration
RiarachánNon-

Neamhroghnach
Discretionary
10% -€11m

Administration
Caiteachas
Riaracháin
Discretionary
Lánroghnach
Expenditure

Miondealú ar Mheastachán 2011

6% - €7m
6% - €7m

10% - €11m

Pá 7 Pinsean
Comhaltaí
28% - €32m

Parlaiminteach
Neamhroghnach
3% - €3m

Liúntais na
gComhaltaí
12% - €13m
Pá 7 Pinsin
Fhoireann na
gComhaltaí
18% - €21m

Pá Fhoireann na
Státseirbhíse
23% - €26m

Meastachán 2011
Is é seo a leanas miondealú ar Mheastachán 2011 an Choimisiúin:
Pá agus Pinsin:

€m

%

Comhaltaí (lena n-áirítear Íocaíochtaí Pinsin)

32

28%

Foireann na gComhaltaí

21

18%

An Fhoireann Státseirbhíse (lena n-áirítear foireann lónadóireachta)

26

23%

Fo-iomlán:

79

69%

27

25%

7

6%

34

31%

113

100%

Neamh-Phá:
Neamhroghnach
Lánroghnach
Fo-iomlán:
Iomlán
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AGUISÍN 4
TUARASCÁIL MAIDIR LE COMHLÍONADH AN ACHTA AGUS NA RIALACHÁN UM ÍOC PRAS CUNTAS

TUARASCÁIL MAIDIR LE COMHLÍONADH FHORÁLACHA AN ACHTA UM ÍOC PRAS CUNTAS, 1997 AGUS
RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (ÍOC DÉANACH IN IDIRBHEARTA TRÁCHTÁLA), 2002 (I.R.
UIMH. 388 DE 2002)
An tréimhse lena mbaineann an t-athbhreithniú seo: an 1 Eanáir 2010 go dtí an 31 Nollaig 2010
Ráiteas um Chomhlíonadh
Comhlíonann Seirbhís Thithe an Oireachtais forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 (I.R. Uimh. 388 de 2002).
Tá an tAcht curtha i ngníomh go hiomlán ón 10 Bealtaine 2002 i leith laistigh den tSeirbhís. Is é beartas na Seirbhíse
gach sonrasc a ghlanadh go pras ag féachaint go cuí do théarmaí conarthacha, más infheidhme, do dhea-chleachtais
bainistíochta airgeadais agus airgid thirim agus d'fhorálacha na reachtaíochta.
D'eisigh an tAonad Airgeadais treoracha do gach duine den fhoireann a phróiseálann íocaíochtaí á rá leo a chinntiú go
gcomhlíontar forálacha na reachtaíochta. Cé go bhfuil na nósanna imeachta ceaptha chun a chinntiú go gcomhlíontar an
tAcht, ní féidir leo ach dearbhú réasúnach, agus ní dearbhú iomlán, a sholáthar in aghaidh neamhchomhlíonadh ábhartha
an Achta.

Íocaíochtaí a tháinig chun bheith dlite faoi théarmaí an Achta laistigh den tréimhse iomchuí
Sa tréimhse atá faoi athbhreithniú, bhí 15 íocaíocht dhéanacha san iomlán ann agus ba é €322.34 an méid úis a íocadh i
leith na n-íocaíochtaí déanacha sin.
Maidir le 11 cheann de na híocaíochtaí sin, bhí sonraisc ba mhó ná €317 i gceist leo; ba é €53,173.14 luach iomlán na
15 íocaíocht. Sna cásanna sin, ba é a bhí sa mhoill 123 lá ar an meán. Le linn na tréimhse atá i gceist, ba é 0.2% an cion
de luach iomlán na n-íocaíochtaí (beagnach €30 milliún) a raibh ús íoca phrais i gceist leo.

An tréimhse íoca a laghdú go dtí 15 lá
Le héifeacht ón 15 Meitheamh 2009, laghdaigh an tSeirbhís an tréimhse sprice uasta le haghaidh íocaíochtaí le soláthraithe
ó 30 lá go 15 lá chun freagairt d'athrú ar bheartas Rialtais. Dá mbeadh an sprioc 15 lá i bhfeidhm ar bhonn reachtúil,
d'fhabhródh ús íoca phrais ar 56 íocaíocht eile, arb ionann iad agus 0.5% de líon iomlán na n-íocaíochtaí a próiseáladh ón 1
Eanáir 2010 go dtí an 31 Nollaig 2010.

____________________________
Conán Mac Cionnaith,
Rúnaí Cúnta,
Seirbhísí Corparáideacha agus Seirbhísí Comhaltaí
Bealtaine 2011
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COIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS
CUNTAIS CHOIMISIÚN
THITHE AN OIREACHTAIS DON
TRÉIMHSE ÓN 1 EANÁIR GO DTÍ AN 31 NOLLAIG, 2010
(arna gcoimeád de réir Achtanna Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2009)

An Clár

Réamhrá

82

Deimhniú an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

83

Cuntas Airgid Thirim

84

Nótaí a ghabhann leis an gCuntas

92
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Réamhrá
Mar Oifigeach Cuntasaíochta do Choimisiún Thithe an Oireachtais (“an Coimisiún”) ceanglaítear orm cuntas an Choimisiúin
a ullmhú gach bliain i bhfoirm cuntais leithreasa agus an cuntas sin a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
lena iniúchadh.
De réir an cheanglais seo, d’ullmhaigh mé an cuntas atá ag gabháil leis seo ar an méid a caitheadh sa bhliain dar
chríoch 31 Nollaig, 2009 i gcomhair thuarastail agus chaiteachais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair
áirithe, agus i gcomhair caiteachais áirithe i dtaca le Parlaimint na hEorpa.
Déantar an toradh caiteachais a chur i gcomparáid leis an ráiteas ar mheastacháin, arna ullmhú agus arna fhoilsiú ag an
gCoimisiún de réir Achtanna Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2009 (“na hAchtanna”) ar na méideanna airgid a
theastaíonn ón gCoimisiún i dtaca le caiteachas leanúnach don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2010.
Is cuid den chuntas an Ráiteas ar Bheartais agus ar Phrionsabail Chuntasaíochta (atá ag gabháil leis seo ag nóta 7) agus
nótaí 1 go 6.

Ráiteas ar Bheartais agus ar Phrionsabail Chuntasaíochta
Rinneadh na beartais agus na prionsabail chaighdeánacha chuntasaíochta maidir le táirgeadh cuntas leithreasa a fheidhmiú
le linn an cuntas a ullmhú ar leith ó na nithe seo a leanas:
An Bonn atá leis na Cuntais
Déantar cuntais an Choimisiúin a ullmhú de réir na nAchtanna agus de réir rialacha agus nósanna imeachta cuntasaíochta
arna leagan síos ag an Aire Airgeadais. Ceanglaíonn na hAchtanna ar an gCoimisiún na cuntais a choimeád i cibé foirm a
cheadóidh an tAire Airgeadais. D’ordaigh an tAire go ndéanfar na cuntais a choimeád i bhfoirm cuntais leithreasa.
Is é atá i gcuntais an Choimisiúin taifead airgead-bhunaithe d’fháltais agus d’íocaíochtaí na bliana i gcomparáid leis na
méideanna airgid a luaitear sa ráiteas ar mheastacháin (a) arna ullmhú agus arna fhoilsiú ag an gCoimisiún, (b) arna leagan faoi bhráid Dháil Éireann agus (c) arna thabhairt don Aire Airgeadais de réir na nAchtanna.
Fáltais
Ceanglaítear leis na hAchtanna go ndéanfar fáltais shonraithe de chuid an Choimisiúin a íoc isteach sa Phríomh-Chiste. Ní
fhéadfar fáltais den sort sin a úsáid i gcomhair caiteachais a thabhóidh an Coimisiún. I gcás ina n-eascraíonn siad, déantar
iad a thuairisciú i nóta a ghabhann leis an gCuntas (Nóta 4).
Aoisliúntas
Maidir le híocaíochtaí aoisliúntais d’iarchomhaltaí Thithe an Oireachtais, d’iarchuntóirí rúnaíochta arna bhfostú ag comhaltaí
na dTithe agus d’iarchomhaltaí de Pharlaimint na hEorpa, déanann an Coimisiún iad a íoc ar bhonn reatha.

Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach
I dteannta an chuntais, rinne mé ráiteas, sa leagan amach caighdeánach, ar chóras an rialaithe airgeadais inmheánaigh a
oibrítear i Seirbhís Thithe an Oireachtais a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

CIARÁN Ó COCHLÁIN
Oifigeach Cuntasaíochta
Coimisiún Thithe an Oireachtais
31 Márta 2010
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le tíolacadh do Thithe an Oireachtais

Coimisiún Thithe an Oireachtais
Tá iniúchadh déanta agam ar chuntas Choimisiún
Thithe an Oireachtais don bhliain dar chríoch an 31
Nollaig, 2010 faoin Acht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais, 2003. Is é atá sa chuntas, a ullmhaíodh
faoi na beartais chuntasaíochta atá leagtha amach
ann, an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta, an
Cuntas Airgid Thirim agus na nótaí gaolmhara. Is é
an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm
le linn iad a ullmhú ná an dlí is infheidhme agus
beartais chuntasaíochta arna leagan síos ag an Aire
Airgeadais.
Freagrachtaí an Ard-Rúnaí
Tá an tArd-Rúnaí freagrach as an gcuntas a ullmhú
de réir an chreata tuairiscithe airgeadais agus as
rialtacht idirbheart a chinntiú.
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste
Is é an fhreagracht atá ormsa ná an cuntas agus an
tuarascáil air a iniúchadh de réir an dlí is infheidhme.
Déantar an t-iniúchadh seo agamsa a sheoladh faoi
threoir na gcúinsí speisialta a ghabhann le
comhlachtaí Stáit i ndáil lena n-oibriú agus lena
mbainistiú.
Déantar an t-iniúchadh seo agamsa a sheoladh de
réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht (An Ríocht Aontaithe agus Éire)
agus i gcomhlíonadh na gCaighdeán Eiticiúla
d’Iniúchóirí de chuid Bhord na gCleachtas
Iniúchóireachta.
Scóp an Iniúchta ar an gCuntas
Áirítear san iniúchadh, fianaise a fháil maidir leis na
méideanna agus leis na nithe a nochtar sa chuntas
is fianaise atá leordhóthanach chun dearbhú
réasúnach a thabhairt go bhfuil an cuntas saor ó
mhíráiteas, cibé acu ba chalaois nó earráid ba chúis
leis. San áireamh sa mhéid sin, déantar measúnú:
 i dtaobh ar comhlíonadh forálacha cuntasaíochta
na Nósanna Imeachta um Airgeadas Poiblí
 i dtaobh an bhfuil na beartais chuntasaíochta cuí
maidir le himthosca an Choimisiúin agus an
ndearnadh iad a chur i bhfeidhm go comhréireach
agus a nochtadh ar shlí leordhóthanach
 i dtaobh a réasúnta atá meastacháin suntasacha
chuntasaíochta a rinneadh le linn an cuntas a
ullmhú, agus
 i dtaobh thíolacadh foriomlán na ráiteas
airgeadais
Féachaim le fianaise a fháil maidir le rialtacht
idirbheart airgeadais i gcúrsa an iniúchta.

Ina theannta sin, léim an fhaisnéis airgeadais agus
neamh airgeadais go léir sa tuarascáil bhliantúil
chun neamhréireachta ábhartha leis na ráitis
airgeadais iniúchta a aithint.
Tuairim ar na Ráitis Airgeadais
Is é mo thuairim go léiríonn an cuntas go cuí fáltais
agus caiteachas Choimisiún Thithe an Oireachtais
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig, 2010.
Is é mo thuairim gur choimeád an Coimisiún leabhair
chuntais chuí. Tá an cuntas i gcomhréir leis na
leabhair chuntais.
Nithe a ndéanaim Tuairisc a thabhairt orthu ar
Bhonn Eisceachta
Tugaim tuairisc ar bhonn eisceachta, más rud é



nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe go
léir a theastaigh uaim i comhair an iniúchta
agam, nó



gur thug an t-iniúchadh agam faoi deara aon
chás ábhartha inar tharla nár úsáideadh airgead
chun na gcríoch a bhí beartaithe nó nach bhfuil
na hidirbhearta i gcomhréir leis na húdaráis lena
rialaítear iad, nó



nach bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dTuarascáil
Bhliantúil an Choimisiúin don bhliain dá ndéantar
an cuntas a ullmhú i gcomhréir leis an gcuntas,
nó



nach léiríonn an Ráiteas ar Rialú Airgeadais
Inmheánach go gcomhlíonann an Coimisiún an
Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú,
nó



go gcinn im go bhfuil nithe ábhartha eile a
bhaineann leis an modh in ndearnadh gnó poiblí
a sheoladh.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a
ndéantar tuairisc a thabhairt orthu ar bhonn
eisceachta.

John Buckley
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
30 Meitheamh, 2011
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Coimisiún Thithe an Oireachtais
Cuntas 2010

An tSeirbhís
€000
1

Riarachán

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Tuarastail, pá agus liúntais i leith daoine d'fhoireann
Thithe an Oireachtais
Taisteal agus cothú
Caiteachais theagmhasacha
Seirbhísí postais agus teileachumarsáide
Innealra oifige agus soláthairtí oifige eile
Caiteachais áitreabh oifige
Athbhreithniú luach ar airgead agus beartais

2

Seirbhísí eile

(a)
(b)
(c)

Íocaíocht i leith foirne lónadóireachta agus beáir
Caiteachais toscairí chuig tionóil pharlaiminteacha eile
Teilifísiú imeachtaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann agus
seirbhísí eile
Deontas-i-gcabhair i leith gníomhaíochtaí Idirpharlaiminteacha
Deontas-i-gcabhair i leith Chomhlacht Idirpharlaiminteach
na Breataine-na hÉireann
Liúntais d'Iarchomhaltaí Thithe an Oireachtais nó ina leith
Deontas do Chumann Parlaiminteach (Iarchomhaltaí) na hÉireann
Deontas-i-gcabhair i leith Chiste Pinsean Thithe an Oireachtais
Scéim pinsean do chúntóirí rúnaíochta
Caiteachais a bhaineann le coistí Oireachtais

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

2010
Soláthar
Meastacháin
€000

2010
Toradh

2009
Toradh

€000

€000

24,463
617
5,575
1,228
11,757
1,985
10

23,545
387
2,590
1,029
8,380
1,643
3

26,076
563
5,686
1,180
14,987
1,835
2

1,758
217

1,787
140

1,911
249

1,557
200

1,313
133

3,394
99

200
98
40
10,309
539
715

140
49
10,000
415
279

151
10,340
674
343

17,684
4,471
901

16,095
4,152
733

17,944
4,444
1,394

17,739
2,595

17,848
2,645

17,104
2,420

3,461
1,579
259

4,178
1,662
122

3,441
1,607
126

3

Tuarastail Chomhaltaí Thithe an Oireachtais (lena n-áirítear
sealbhóirí oifige agus cathaoirligh coistí Oireachtais) agus
Pharlaimint na hEorpa

(a)
(b)
(c)

Dáil Éireann
Seanad Éireann
Parlaimint na hEorpa (lena n-áirítear íocaíochtaí aoisliúntais)

4

Íocaíochtaí i leith cúnaimh rúnaíochta do Chomhaltaí de
Thithe an Oireachtais nach sealbhóirí oifige

(a)
(b)

Dáil Éireann
Seanad Éireann

5

Caiteachas taistil Chomhaltaí Thithe an Oireachtais

(a)
(b)
(c)

Dáil Éireann
Seanad Éireann
Taisteal ag coistí

6

Liúntais agus caiteachais eile Chomhaltaí Thithe
an Oireachtais

(a)
(b)

Dáil Éireann
Seanad Éireann

6,515
1,369
_______

6,693
1,236
______

6,280
956
_____

Caiteachas Iomlán

117,841

107,197

123,206

10,644

14,943

Barrachas don bhliain
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Nótaí a ghabhann leis an gCuntas
1

Ráiteas ar Chostais Oibríochta don bhliain 2010
Nóta

€000

Caiteachas ar riarachán [suim na bhfo-mhírcheann 1(a) go 1(g) ]
Caiteachas ar sheirbhísí agus ar chláir
Caiteachas iomlán
Athruithe ar shócmhainní caipitiúla
Ceannacháin in Airgead Tirim
Dímheas

Athruithe ar ghlansócmhainní reatha
Laghdú ar fhabhrúcháin deiridh
Méadú ar stoc

100

37,577
69,620
107,197

50,329
72,877
123,206

1,587

(1,820)

2.2
-

2.4

1.1

Costas oibríochta

1.1

€000

(496)
1,983

(1,089)
(73)

Caiteachas díreach
Glan-chaiteachas ar sheirbhísí gaolmhara
Measchíosanna

2009

€000

2.1

Caillteanas ar dhiúscairtí
Athruithe ar shócmhainní atá á bhforbairt
Íocaíochtaí in airgead tirim

2010

24,969
4,410

(1,162)

-

(1,187)

107,622

120,199

29,379

32,131

137,001

152,330

Glanmhéid Seirbhísí Gaolmhara
Tá méid an ghlan-chaiteachais ar sheirbhísí gaolmhara
comhdhéanta de na méideanna measta seo a leanas i ndáil
le Coimisiún Thithe an Oireachtais arna n-iompar in áit eile

2010

2009

Vóta

€000

€000

7
10
20

3,249
7,335
204

3,844
8,289
180

8,347
64

8,470
-

331

329

5,439
24,969

5,506
26,618

Aoisliúntas agus Liúntais Scoir
Oifig na nOibreacha Poiblí
An Garda Síochána
An Príomh-Chiste:
Liúntais le Ceannairí Páirtithe áirithe i nDáil Éireann
Cúiteamh i leith Caiteachas Toghcháin
Pinsin i leith iar-Cheann Comhairle
(Uimh. 38 de 1938, etc.)
Íocaíochtaí le páirtithe cáilithe faoin na hAchtanna
Toghcháin, 1997 go 2001
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2

Ráiteas ar Shócmhainní agus ar Dhliteanais amhail ar an 31 Nollaig 2010

Nóta

2009

€000

€000

Sócmhainní Caipitiúla

2.1

4,060

5,273

Sócmhainní Caipitiúla atá á bhForbairt

2.2

4,060

5,273

2.7
2.4

10,592
309
1,586
122
1,378
13,987

6,048
236
2,092
95
749
9,220

9,016
513
2,954
12,483

4,888
2,081
1,909
8,878

Sócmhainní Reatha
Glandliteanas atá dlite ón bPríomh-Chiste
Stoic
Réamhíocaíochtaí
Ioncam fabhraithe
Iarmhéideanna dochair eile
Sócmhainní Reatha Iomlána

Lúide Dliteanais Reatha
Banc agus Airgead Tirim
Caiteachais Fhabhraithe
Iarmhéideanna sochair eile
Glandliteanais Reatha Iomlána

2.1

2010

2.5

2.3
2.6

Glansócmhainní reatha

1,504

342

Glansócmhainní

5,564

5,615

Trealamh
Oifige
€000

Iomlán

Sócmhainní Caipitiúla
Trealamh
TF
€000

Troscán
agus Feistis
€000

Sócmhainní comhlána
Costas nó luacháil ar an 1 Eanáir 2010
Breisithe
Coigeartuithe2
Diúscairtí
Sócmhainní Comhiomlána ar an 31 Nollaig 2010

4,924
435
2,027
(226)
7,160

2,221
115
2,336

13,676
61
997
(138)
14,596

20,821
496
3,139
(364)
24,092

Dímheas Carntha
Iarmhéid Oscailte ar an 1 Eanáir 2010
Dímheas don bhliain
Coigeartuithe2
Dímheas ar dhiúscairtí
Dímheas carnach ar an 31 Nollaig 2010

2,578
1,185
1691
(128)
5,326

1,165
234
79
1,478

11,805
564
995
(136)
13,228

15,548
1,983
2,765
(264)
20,032

Glansócmhainní ar an 31 Nollaig 2010

1,834

858

1,368

4,060

Glansócmhainní ar an 31 Nollaig 2009

2,346

706

2,221

5,273

€000

1

Rinneadh na hiarmhéideanna oscailte a bhaineann le Troscán agus Feistis agus le Trealamh Oifige a leasú chun iarmhéideanna
dúnta míchearta i deireadh na bliana 2009 a chur i gcuntas.

2

Folaíonn figiúirí na gCoigeartuithe sócmhainní a ndearnadh a luach comhiomlán a choigeartú d'fhonn a luach sonraisc a léiriú
agus rinneadh sócmhainní a ceannaíodh le blianta roimhe sin agus nár taifeadadh sa chlár a áireamh sa chlár i 2010.
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2.2

Sócmhainní Caipitiúla atá á bhForbairt
Feidhmiúcháin
Ríomhaire
In-tí
€000
Méideanna a tugadh ar aghaidh ar an 1 Eanáir 2010
Íocaíochtaí in airgead tirim don bhliain
Aistrithe chuig an gClár Sócmhainní
Méideanna a tugadh ar aghaidh ar an 31 Nollaig 2010

2.3

Banc agus Airgead Tirim

-

2010

2009

€000

€000

Iarmhéideanna an Phá-Mháistir Ghinearálta
Mionairgead

(9,017)
1
(9,016)

(4,889)
1
(4,888)

Stoic

2010

2009

€000

€000

159
115
35
309

98
117
21
236

2010

2009

€000

€000

423
133
822
1,378

339
3
407
749

ar an 31 Nollaig

2.4

ar an 31 Nollaig
Stáiseanóireacht
Tomhaltáin IT
Eile

2.5

Iarmhéideanna Sochair Eile
ar an 31 Nollaig
Airleacain chuig Oifig na nOibreacha Poiblí
Tuarastail inchúitithe
Costais Fuinnimh inchúitithe
Cúitimh scéimeanna taistil
Míreanna dochair eile
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2.6

Iarmhéideanna Sochair Eile

2010

2009

€000

€000

950
579
37
73
171
49
503
109
2,471

965
523
64
127
(24)
123
(2)
107
1,883

Asbhaintí párolla a choimeádtar ar fionraí
Míreanna fionraí sochair eile

303
180
2,954

3
23
1,909

Glandliteanas ón bPríomh-Chiste

2010

2009

€000

€000

ar an 31 Nollaig
Méideanna atá dlite don Stát
Cáin ioncaim
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa
Cáin Iarchoimeádta Seirbhísí Gairmiúla
Cáin Bhreisluacha
Pinsin
Fáltais
Tobhach pinsin
Tobhach ioncaim

2.7

ar an 31 Nollaig
Barrachas don bhliain
Deontas Príomh-Chiste nár tarraingíodh
Glandliteanas ón bPríomh-Chiste i leith 2010
Iarmheid a tugadh ar aghaidh ar an 1 Eanáir

10,644
(15,188)
(4,544)
(6,048)
(10,592)

14,943
(14,992)
(49)
(5,999)
(6,048)

Arb é atá ann:
Féichiúnaithe
Banc agus airgead tirim
Iarmhéideanna dochair: fionraí

2.3
2.5

(9,016)
1,378
(7,638)

(4,888)
749
(4,139)

Creidiúnaithe
Dlite don Stát
Iarmhéideanna sochair: fionraí

2.6
2.6

(2,471)
(483)
(2,954)

(1,883)
(26)
(1,909)

(10,592)

(6,048)

2010

2009

€000

€000

427

2,712

2.8
Gealltanais
ar an 31 Nollaig
Iomlán na ngealltanas is infhorfheidhmithe le dlí
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3

Difríochtaí i gCaiteachas
Soláthraítear míniú anseo thíos i gcás gach fo-mhírchinn caiteachais ina raibh difríocht ba mhó ná €100,000 agus ba mhó
ná 5% idir an toradh agus an méid a soláthraíodh.
Fomhírcheann

Níos lú/(mó)
ná an méid a
soláthraíodh
€000

Míniú

1(b)

230

(i) Léiríonn an caiteachas íseal ar thaisteal ag an bhfoireann an laghdú ar thaisteal ag
coistí agus ar thaisteal i gcúrsa gníomhaíochtaí Idirpharlaiminteacha. (ii) Ba lú an leibhéal
gníomhaíochta taistil ag sealbhóirí oifige ná an méid ar soláthraíodh dó.

1(c)

2,985

(i) Níor úsáideadh soláthar teagmhasach €1.2 (ii) Ní dheachthas ar aghaidh leis an
tionscadal Bainistithe Taifead in 2010 de bhrí nach raibh na hacmhainní foirne ar fáil. (iii)
Tosaíodh ní ba dhéanaí ná mar a bhíothas ag súil leis ar an tionscadal Leagtha
Doiciméad Leictreonach agus tá sé le cur i gcrích i mí an Mhárta, 2011. (iv) Bhí na costais
chumarsáide níos ísle ná mar ar soláthraíodh dóibh go príomha de bhrí nach ndearnadh
an Plean Cumarsáide a aontú go dtí mí Iúil agus cuireadh Éascaitheoirí Oideachasúla ar
fáil as measc fhoireann láithreach an Oireachtais in ionad iad a thabhairt isteach ón taobh
amuigh mar a bhí beartaithe. (v) Ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis an glacadh le
hoiliúint. (vi) Bhí an caiteachas ar chomhchomhairliúchán ní b'ísle ná mar a bhíothas ag
súil leis. (vii) Rinneadh coigiltis sa tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde de bharr bearta
éifeachtúlachta. (viii) Ní raibh gá le soláthar i leith socruithe dlí de bhrí gur socraíodh an
cás a bhí i gceist i dtreo dheireadh 2009 agus ní raibh gá le hiomlán soláthair
theagmhasaigh le haghaidh comhairle dlí.

1(d)

199

(i) Ba lú an t-athsholáthar a rinneadh ar threalamh áirithe PABX ná mar a measadh a
dhéanfaí. (ii) Mar gheall ar línte sonraí ar léas a ionadú le leathanbhanda bhí laghdú
caiteachais orthu sin. (iii) Tharla laghduithe i dtaraifí le haghaidh glaonna mórchuntas
teileafón agus le haghaidh glaonna teileafón póca.

1(e)

3,361

((i) Rinneadh roinnt tionscadal TF, mar atá Tionscadail Lotus Notes, tionscadal
athsholáthar an Chlos-Fhreastalaí, tionscadail BCP/DR, Tionscadail Slándála agus an
Fhreastalaí Fíorúlúcháin a thabhairt i gcrích laistigh de chroíchostas an chomhaontaithe
seirbhísí bainistithe TF gan íocaíochta bhreise a dhéanamh. (ii) Rinneadh coigiltis ar
chostais trealaimh agus cothabhála mar gheall ar chur i bhfeidhm rathúil thionscadail an
Fhreastalaí Fíorúlúcháin. (iii) Bhí mar thoradh ar éifeachtúlachtaí ceannacháin
feabhsaithe gur ndearnadh coigiltis ar thomhaltáin TF. (iv) De thoradh ar athbhreithniú ar
na cleachtais fála tharla coigiltis i soláthair stáiseanóireachta. (v) D'eascair coigiltis mar
gheall ar an laghdú ar chostais faoin gconradh nua clódóireachta a chlúdaíonn doiciméid

1(f)

342

(i) Ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis an costas soláthair gáis agus leictreachais de bhrí
gur laghdaíodh an leibhéal tomhailte agus praghas an aonaid a muirearaíodh. (iv)
Rinneadh tearc-chaitheamh ar sholáthar do throscán de brí nach ndeachthas ar aghaidh
le hathfheistiú an tSeanaid.

2(c)

244

(i) Ní dhearnadh an chéad réamhíocaíocht ráithiúil don chonradh teilifísithe ar
buiséadaíodh dó in 2010 a íoc go dtí 2011 mar gheall ar mhoill i gcríochnú an chonartha
nua.

2(i)

124

Níor úsáideadh soláthar teagmhasach le haghaidh cnapshuimeanna agus íocaíochtaí
scoir.

2(j)

436

(i) Rinneadh coigiltis sa soláthar le haghaidh comhairle dlí de bhrí go ndearna an
Comhchoiste um an Leasú Bunreachta maidir le Leanaí a chuid oibre a thabhairt chun
críche ní ba luaithe ná mar a rabhthas ag súil leis. Ina theannta sin, rinneadh cinneadh
deireadh a chur le soláthar comhairle dírí dlí do pháirtithe a bhfuil ionadaíocht acu ar an
gComhchoiste. (ii) Ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis an leas a bhain coistí as
comhchomhairleoirí (iii) Ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis an úsáid a bhain coistí as
fógraíocht. (iv) Ba lú an tSiamsaíocht a d'eagraigh Cathaoirligh Coistí ná an méid dár
soláthraíodh.

3(a)

1,589

Rinneadh tearc-chaitheamh sa leithroinnt le haghaidh pá TD-eanna mar gheall ar
ghearrthacha pá Seirbhíse Poiblí agus folúntais.

3(b)

319

Rinneadh tearc-chaitheamh sa leithroinnt le haghaidh pá TD-eanna mar gheall ar
ghearrthacha pá Seirbhíse Poiblí.

3(c)

168

Baineann an tearc-chaitheamh le soláthar teagmhasach neamhghnách le haghaidh
aoisliúntais.

5(a)

(720)

Baineann an róchaitheamh le tosca idirthréimhseacha aon-uaire ag eascairt as an athrú, i
gcaitheamh na bliana, go dtí córas nua caighdeánaithe liúntas agus roinnt dliteanas
neamhíoctha ag eascairt as an sean-chóras.

5(c)

137

Bhí an leibhéal taistil a rinne coistí ní b'ísle ná an méid dár soláthraíodh.

6(b)

130

(i) Is mar gheall ar laghdú i liúntas poist na gcomhaltaí ó 1 Márta, 2010 a tharla an
coigilteas. (ii) Bhí an méid a tarraingíodh anuas faoi scéim na liúntas rúnaíochta speisialta
níos lú ná mar a bhíothas ag súil leis.
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4

Fáltais

4.3

Fáltais is iníoctha isteach sa Phríomh-Chiste
1
2
3
4
5

Díol foilseachán parlaiminteach
Díol imeachtaí teilifísithe Dháil Éireann agus Sheanad Éireann
Díol seirbhísí an Aonaid Craolacháin
Glanioncam ó sheirbhísí lónadóireachta agus beáir
Ranníocaí Comhaltaí faoi Scéim Pinsin Pharlaimint na hEorpa
(Ionadaithe Éireannacha), 1979
6 Aon fháltais eile a fuair an Coimisiún i gcomhlíonadh a fheidhmeanna ach amháin i gcás inar
caiteachais iad arna n-íoc ag an gCoimisiún thar ceann a chomhaltaí agus a fhoirne agus ar
ar caiteachas iad atá faighte ar ais aige uathu.

5

2010

2009

€000
72
226

€000
91
430

5

43

13
316

16
580

2010

2009

445

460

€000

€000

21,613
216
141
1,471
403
1,523
25,367

23,687
263
141
1,660
454
1,678
27,883

2010

2009

361

355

€000

€000

15,446
28
2
3,119
1,865
20,460

15,341
27
2,928
1,853
20,149

Líon Fostaithe agus Pá
Fostaithe an Choimisiúin

An líon foirne ag deireadh na bliana (coibhéisí lánaimseartha)

Pá
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise
Liúntais eile
Ragobair agus freastal breise
Liúntais sealoibre agus róta
ÁSPC Fostóra
Pá iomlán

Fostaithe Chomhaltaí na dTithe

An líon foirne ag deireadh na bliana (coibhéisí lánaimseartha)

Pá
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise
Liúntais eile
Ragobair agus freastal breise
ÁSPC Fostóra
Pá iomlán

5.1

Liúntais agus Íocaíochtaí Ragoibre
An líon
faighteoirí

Faighteoirí a
fuair €10,000
nó níos mó

An íocaíocht
uasta
aonair
2010
€

An íocaíocht
uasta
aonair
2009
€

Fostaithe an Choimisiúin
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise
Liúntais eile
Ragobair agus freastal breise
Liúntais sealoibre agus róta

51
37
242
70

6
2
75
-

19,605
33,490
31,580
7,709

20,616
30,313
31,797
8,058

Fostaithe Chomhaltaí an Choimisiúin
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise
Liúntais eile
Ragobair agus freastal breise1

3
1
478

1
139

21,012
3,749
43,706

20,615
25,655

1 Is airde an figiúir seo ná an choibhéis lánaimseartha a thugtar thuas (361) mar go bhfuil lucht postroinnte agus athruithe i bpearsanra ar áireamh ann.

5.2

Íocaíochtaí Feidhmíochta agus Fiúntais
Íocadh €6,000, ex-gratia, le hoifigeach mar aitheantas as an méid a rinne an t-oifigeach i ról barr-thábhachtach.
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5.3

Comhshocraíochtaí Eile Luacha Saothair
Fuarthas €126,615 ó Roinn an Taoisigh i leith costas tuarastail.
Fuarthas €6,449 ón Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais i leith costas tuarastail.
Fuarthas €9,207 ón nGníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí i leith costas tuarastail.
Íocadh €159,764 leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha i leith costas tuarastail inchúitithe.
Íocadh €47,147 leis an Roinn Dlí is Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí i leith costas tuarastail inchúitithe.
Fuarthas €55,135 ó AWEPA i leith costas tuarastail.
Fuarthas €43,292 ón Roinn Sláinte agus Leanaí i leith costas tuarastail.
Íocadh €65,508 le Comhairle Contae an Chláir i leith costas tuarastail inchúitithe.
Íocadh €50,293 leis an Roinn Iompair i leith costas tuarastail inchúitithe.
Íocadh €45,406 le Comhairle Contae Luimnigh i leith costas tuarastail inchúitithe.
Rinneadh triúr iar-státseirbhíseach a athfhostú ar bhonn táille ar chostas iomlán €11,342.
Fuair oifigeach amháin sochar comhchineáil inchánach de luach €9,173.

6

Míreanna Ilghnéitheacha
Dliteanas Teagmhasach
Eascraíonn dliteanas teagmhasach i leith an Chomhchoiste ar Airteagal 35.4.1 den
Bhunreacht agus ar alt 39 den Acht Cúirteanna Breithiúnais,1924. Fuarthas bille costas
arbh ionann é agus €1,977,794 i leith costas dlí finnéithe agus táthar á scrúdú.
Dliteanas Aibithe
Bhí dliteanas aibithe €1,462 neamhurscaoilte ag deireadh na bliana agus íocadh é i mí Feabhra 2011.

91

AGUISÍN 5
CUNTAIS BHLIANTÚLA 2010

7 Ráiteas ar Bheartais agus ar Phrionsabail
Chuntasaíochta

Íocaíochtaí
Is éard iad na híocaíochtaí na suimeanna a thagann chun
bheith iníoctha i rith na bliana. Meastar suimeanna a bheith

Ráiteas Caighdeánach ar Bheartais agus ar
Phrionsabail Chuntasaíochta

tagtha chun bheith iníoctha i gcás inar tabhaíodh an
dliteanas, go bhfuil íocaíocht dlite agus gur tarraingíodh an
seic nó an t-ordú íoca.

An Bonn atá leis na Cuntais
Déantar Cuntais Leithreasa, ina léirítear na hidirbhearta

Dliteanais Aibithe

airgeadais de chuid Ranna Rialtais, a ullmhú de réir an

I gcás inar tabhaíodh an dliteanas agus go bhfuil íocaíocht

Exchequer and Audit Departments Act, 1866 (arna leasú le

dlite (.i. gur aibigh an dliteanas), ba cheart an íocaíocht a

hAcht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993)

chríochnú roimh dheireadh na bliana d’fhonn sláine an

agus de réir na rialacha agus na nósanna imeachta

Chuntais Leithreasa a áirithiú. I gcásanna nach bhfuil an

cuntasaíochta arna leagan síos ag an Aire Airgeadais.

íocaíocht déanta agus go bhfuil dliteanais neamhíoctha ann

Is é atá sna cuntais ná taifead airgead-bhunaithe
d’fháltais agus d’íocaíochtaí na bliana i gcomparáid leis na
méideanna a sholáthraítear faoin Acht Leithreasa. Anuas air
sin, taispeánann na Cuntais figiúirí na bliana roimhe chun
críocha comparáide. Sna nótaí a ghabhann leis na Cuntais
áirítear roinnt faisnéise a bhaineann le fabhrúcháin.
Déantar na beartais agus na prionsabail chaighdeánacha
chuntasaíochta atá leagtha amach thíos a fheidhmiú le linn
na Cuntais a ullmhú. Déantar aon imeacht ó na beartais
agus na prionsabail chaighdeánacha a mhíniú i Réamhrá an
Oifigigh Cuntasaíochta a ghabhann leis an gCuntas.

ag deireadh na bliana, ba cheart méid na ndliteanas sin a
thabhairt i nóta a ghabhann leis an gCuntas (Nóta 6).

Fabhrúcháin
Tá ar áireamh i ngach Cuntas Leithreasa faisnéis a
bhaineann le fabhrúcháin sna nótaí a ghabhann leis an
gCuntas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas

 ráiteas ar chostas oibríochta (Nóta 1), ina léirítear an
méid iomlán tomhaltán a d’úsáid an Roinn le linn na
bliana

 ráiteas ar shócmhainní agus ar dhliteanais na Roinne ag
deireadh na bliana (Nóta 2), maille le nótaí breise

An Tréimhse Tuairiscithe

míniúcháin lena n-áirítear sonraí maidir le sócmhainní

Is í an Tréimhse Tuairiscthe an bhliain dár chríoch an 31

caipitiúla, sócmhainní caipitiúla atá á bhforbairt, an

Nollaig, 2010.

glandliteanas don Státchiste, agus gealltanais.

Fáltais
Fáltais is ea leithreasaí-i-gcabhair a fhéadfar, faoi alt 2 den
Public Accounts and Charges Act, 1891, a úsáid i gcomhair
caiteachais a mhéid a údaraítear leis an Acht Leithreasa

Folaíonn an ráiteas ar shócmhainní agus ar dhliteanais
an staid ag deireadh na bliana i ndáil leis na nithe seo a
leanas.

 Caiteachais fhabhraithe — léiríonn siad seo dliteanais

bliantúil. I gcoitinne, is fáltais iad a eascraíonn i

seachas dliteanais i ndáil le tuarastail agus pinsin. I

ngnáthchúrsa gnó na Roinne faoin Vóta.

gcás earraí agus seirbhísí, sainaithnítear dliteanas

Ceanglaíonn an Roinn Airgeadais go ndéanfar fáltais
áirithe de chuid Ranna a chreidiúnú go díreach don
Státchiste mar fháltais ‘bhreise’. I gcoitinne, is fáltais iad
seo nach bhfuil aon baint dhíreach acu leis an gcaiteachas
Vóta nó ar fáltais ‘amhantair’ iad. Ní fhéadfar fáltais bhreise
den sort seo a úsáid i gcomhair caiteachas ón Vóta. I gcás
ina n-eascraíonn siad, déantar iad a thuairisciú i nóta a
ghabhann leis an gCuntas (Nóta 4).

fabhraithe nuair a chomhlíonann an t-íocaí an ceanglas
conarthach chun na hearraí nó na seirbhísí a ordaíodh a
sholáthar. Maidir le méideanna atá dlite de bharr earraí
atá seachadta, ach nár íocadh astu fós, fiú más rud é
nach bhfuil iniúchadh déanta orthu agus nár tugadh
isteach sa stoc iad, déileáiltear leo mar dhliteanas. I
gcás deontas, sainaithnítear dliteanas nuair a
chomhlíonann an deontaí gach ceanglas den scéim
deontas ach nach bhfuil íocaíocht faighte aige nó aici fós.

1

Sa ráiteas seo, folaíonn an téarma ‘Roinn’ ranna, oifigí agus gníomhaireachtaí lárnacha rialtais atá freagrach as bainistiú agus as cuntasaíocht i leith
Vóta.
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 Réamhíocaíochtaí — íocaíochtaí a rinneadh i rith na

thalamh agus d’fhoirgnimh stát-shealbhaithe atá á rialú/á

bliana cuntais chun íoc as caiteachais a eascróidh go

mbainistiú acu sceideal de na sócmhainní seo a chur mar

hiomlán nó go páirteach i mbliain airgeadais, nó i gcuid

fhoscríbhinn leis an gCuntas Leithreasa.

de bhliain airgeadais, ina dhiaidh sin.

 Ioncam fabhraithe — Ioncam atá dlite don Roinn ag
deireadh na bliana cuntais agus atá le fáil fós.

 Ioncam iarchurtha — ioncam a fuair an Roinn i rith na

Trealamh, Troscán agus Feistis
Déantar trealamh, troscán agus feistis a luacháil de réir
costais, ar leith ó fháltais áirithe a fuarthas roimh Eanáir,
1995 a dhéantar a luacháil de réir luachálacha rannacha.

bliana cuntais ar earraí/sheirbhísí atá le soláthar aici fós.
Sócmhainní Eile

Sócmhainní Caipitiúla

I gcás ina gceanglaítear é, déantar beartais chuntasaíochta

Déantar luachanna oscailte agus dúnta na sócmhainní

maidir le luacháil sócmhainní eile (e.g. sainfheithiclí) a

caipitiúla ar chlár sócmhainní na Roinne agus sonraí faoi

leagan amach i Réamhrá an Oifigigh Cuntasaíochta leis an

dhímheas a thaispeáint ar mhodh nóta a ghabhann leis an

gCuntas.

ráiteas ar shócmhainní agus ar dhliteanais.
Níl na nithe seo a leanas san áireamh sa ráiteas ar
shócmhainní caipitiúla

 sócmhainní a bhfuil a luach níos lú ná €318 agus a
fuarthas ón 1 Eanáir 1995 go dtí an 31 Nollaig, 2003, nó
sócmhainní a bhfuil a luach níos lú ná €1,000 a fuarthas
ón 1 Eanáir, 2004 i leith.

 sócmhainní oidhreachta, nach féidir a luach a
shloinneadh go dóthanach i dtéarmaí airgeadais.

Luacháil Sócmhainní
Talamh agus Foirgnimh

Dímheas
Ní dhéantar talamh a dhímheas. I gcás inar iomchuí,
déantar foirgnimh a dhímheas mar a shonraítear i Réamhrá
an Oifigigh Cuntasaíochta leis an gCuntas.
Déantar trealamh, troscán agus feistis a dhímheas ar
bhonn líne dírí le linn a saoil úsáidigh mheasta de réir na
rátaí bliantúla seo a leanas:

 troscán agus feistis, agus trealamh teileachumarsáide —
10%

 trealamh IT agus bogearraí, trealamh eolaíochta agus
saotharlainne agus innealra eile oifige — 20%.
I gcás ina gceanglaítear é, déantar míreanna caipitiúla

Maidir leis an talamh agus na foirgnimh go léir atá ar

eile a dhímheas mar a shonraítear i Réamhrá an Oifigigh

úinéireacht ag an Stát agus atá á rialú/á mbainistiú ag

Cuntasaíochta leis an gCuntas.

Roinn, déantar iad a áireamh sa ráiteas ar shócmhainní
agus ar dhliteanais (agus nóta sócmhainní caipitiúla). I gcás

Sócmhainní Caipitiúla atá á bhForbairt

inar iomchuí, déantar an bonn atá le luacháil na talún agus

Cuirtear ráiteas ar shócmhainní caipitiúla atá á bhforbairt ar

na bhfoirgneamh a mhíniú i Réamhrá an Oifigigh

fáil mar nóta a ghabhann leis an ráiteas ar shócmhainní

Cuntasaíochta leis an gCuntas Leithreasa.

agus ar dhliteanais. Taispeántar ann íocaíochtaí airgid ar

I gcás go bhfuil talamh agus foirgnimh (a) dílsithe d’Oifig
na nOibreacha Poiblí nó (b) dílsithe d’Aire ach go bhfuil siad
á rialú/á mbainistiú iarbhír ag Oifig na nOibreacha Poiblí,
áirítear iad sa chuntas don Oifig sin. Thairis sin, bíonn siad
sa chuntas don Roinn iomchuí.
I gcás go bhfuil talamh agus foirgnimh dílsithe d’Aire ach

shócmhainní atá á bhforbairt taobh istigh den Roinn, e.g.
forbairt bogearraí nó tionscadail foirgníochta, nár
sainaithníodh fós mar shócmhainní i dtosach na bliana
cuntasaíochta.

Stoic
Luaitear tomhaltáin de réir costais nó luachálacha rannacha.

go bhfuil said á rialú/á mbainistiú iarbhír ag comhlacht
seachtrach, ní áirítear iad mar shócmhainní de chuid na
Roinne, ach déantar úinéireacht na sócmhainne a bhreacadh
i gCuntas na Roinne.
Déanann Ranna nach féidir luachálacha a sholáthar do

Glanmhéid atá dlite den Státchiste/ag dul don
Státchiste
Tá an glanmhéid atá dlite den Státchiste/ag dul don
Státchiste in ionannas don toradh le haghaidh na bliana
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lúide aon eisiúintí amach as an Státchiste mar aon le haon
iarmhéideanna atá dlite ón mbliain roimhe sin.

Má bhíonn méideanna is lú ná na luachanna tairsí i
gceist, soláthraítear nótaí freisin i gcás ina n-eascraíonn
saincheist thromchúiseach phrionsabail nó má mheasann an

Gealltanais

tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste nó an Roinn Airgeadais

Is ionann gealltanas agus oibleagáid chonarthach chun íoc

gur chóir nóta a sholáthar.

as earraí nó seirbhísí ar iad a sheachadadh agus ar earraí
agus seirbhísí iad atá fós le soláthar ag deireadh na bliana.
I gcás scéimeanna deontais, sainaithnítear gealltanas nuair
atá an deontas ceadaithe ach go bhfuil ceanglais na scéime
le comhlíonadh fós ag an deontaí.
Déantar figiúirí i leith gealltanas is dócha a bheidh ann

Claontaí ó Dheontas
I gcás claontaí ó dheontas (Nóta 3), soláthraítear nóta

 i gcás gur suim €100,000 nó níos mó an claonadh agus
 i gcás go bhfreagraíonn an claonadh do 5% nó níos mó

sna blianta ina dhiaidh seo a sholáthar i nóta (a) faoi fho-

den fho-mhírcheann (25% i gcás fo-mhírcheann

mhírchinn fála agus (b) faoi fo-mhírchinn deontais, seachas

riaracháin).

gealltanais faoi bhun €1,270.
Soláthraítear nóta ar leithligh ina dtugtar sonraí maidir le
gealltanais chaipitiúla ilbhliantúla os cionn €6,350,000.

Aoisliúntas
Maidir le híocaíochtaí aoisliúniúntais i leith státseirbhíseach,
Gardaí, múinteoirí, pearsanra airm, pearsanra de chuid
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus iar-phearsanra
de chuid na mBord Sláinte atá scortha, déantar iad a íoc ar
bhonn reatha ó Vótaí 7, 20, 26, 37 agus 40. Ní léirítear
soláthar maidir le haoisliúntais sna Cuntais Leithreasa de
chuid Vótaí eile.

Idirbhearta Airgeadraí Coigríche
Déantar idirbhearta a eascraíonn in airgeadraí coigríche a
aistriú go dtí an Euro de réir na rátaí malairte atá i
bhfeidhm ar dhátaí na n-idirbheart. Déantar sócmhainní
agus dliteanais airgeadaíochta a ainmnítear in airgeadraí
coigríche a aistriú go dtí an Euro de réir na rátaí malairte ag
deireadh na bliana.

Nótaí eile a ghabhann leis na Cuntais
Prionsabail Ghinearálta
Go ginearálta, tá de chuspóir leis na nótaí eile a ghabhann
leis na Cuntais aird na Dála agus an Choiste um Chuntais
Phoiblí a tharraingt ar nithe a bhaineann le rialú
parlaiminteach, nó faisnéis níos iomláine a sholáthar maidir
le hidirbhearta ábhartha de chineál neamhghnách a
thaifeadtar sa Chuntas e.g. caillteanais, íocaíochtaí
speisialta nó ex gratia, agus luach saothair breise. Seachas
sna cásanna a shonraítear thíos, soláthraítear nótaí i gcás
suim is mó ná €50,000 a bheith i gceist in idirbheart aonair,
nó i gcatagóir idirbheart arna nglacadh le chéile.

I gcás ina bhfágann imthosca speisialta gur chóir
déanamh amhlaidh, féadfar claonadh de chéatadáin níos lú
a mhíniú ar mhodh nóta.
Déantar nótaí i ndáil le claontaí sna catagóirí de
leithreasaí-i-gcabhair a áireamh ar bhonn den sórt céanna.
Luach Saothair Breise
Maidir le luach saothair breise, tá ar áireamh sna sonraí a
thugtar (Nóta 5) an méid iomlán a íocadh faoi gach
catagóir, an líon iomlán faighteoirí, líon na bpearsan aonair
a fuair suim €10,000 nó níos mó, agus an íocaíocht uasta
aonair, más mó í ná €10,000.
Íocaíochtaí Déanacha
Maidir le híocaíochtaí déanacha faoi na Rialacháin um
Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála, 2002,
soláthraítear faisnéis (Nóta 6)

 i gcás gur suim €10,000 nó níos mó iomlán na níocaíochtaí úis a bhí dlite nó

 i gcás gur suim €10,000 nó níos mó aon íocaíocht
aonair.
Coimisiúin agus Fiosrúcháin
I gcás inar iomchuí, tá ar áireamh sna Nótaí Ilghnéitheacha
(Nóta 6) ráiteas ar chaiteachas ar gach Coimisiún nó
Fiosrúchán a maoiníodh ón Vóta. I gcás inar bunaíodh
Coimisiún nó Fiosrúchán ar bhonn sealadach, tugtar an
caiteachas iomlán ó bunaíodh é freisin.
Cuntais Cistí Deontas-i-gCabhair agus Cuntais
Ilghnéitheacha
I gcás inar iomchuí, déantar cuntais cistí deontas-i-gcabhair
a mhaoinítear ón Vóta agus cuntais ilghnéitheacha eile a
thíolacadh i Nóta 7.
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1.

Réamhrá

meastacháin leagtha amach ar leithligh i reachtaíocht, tá

Leagtar amach sa Ráiteas na príomhchuspóirí agus na

ráiteas an Choimisiúin á fhoilsiú sa tuarascáil bhliantúil aige.

gníomhartha gaolmhara atá i bPlean Straitéiseach 2010-

Tá Coimisiún Thithe an Oireachtais tiomanta i leith

2012 agus déantar cion measta den soláthar airgeadais i

dea-rialachais, dea-úsáide acmhainní agus nuachóirithe

Ráiteas ar Mheastacháin an Choimisiúin don bhliain 2011 a

agus is é an aidhm atá aige i ndáil leis sin ná déanamh de

shannadh. Cuirtear é sin i gcomparáid le faisnéis

réir dhea-chleachtas na seirbhíse poiblí. Leanfaidh Seirbhís

chomhfhreagrach airgeadais don bhliain 2010. Mar an

Thithe an Oireachtais d’fhaireachán a dhéanamh ar

gcéanna, déantar spriocanna aschuir maidir le gach

fhorbairtí a bhaineann le córais chun faisnéis straitéiseach

príomhchuspóir don bhliain 2011 a liostú taobh le faisnéis

agus faisnéis airgeadais a ailíniú agus cuirfidh sé athruithe i

chomparáideach don bhliain 2010. Déantar an líon foirne a

ngníomh ar shlí ar a ndéanfar dul chun cinn maidir lena

sannadh chuig gach réimse straitéise sa bhliain 2010 a lua

príomhchuspóirí a bhaint amach.

freisin.

ullmhú ina ndéantar aschuir, acmhainní agus cuspóirí

2.
Achoimre ar an Ráiteas ar Phríomhchuspóirí
Choimisiún Thithe an Oireachtais

straitéiseacha a nascadh le chéile, is é a bhí beartaithe ná

Is é misean Choimisiún Thithe an Oireachtais a chumasú do

go mbeadh na ráitis ar fáil do Dháil Éireann agus dá coistí le

Thithe an Oireachtais, dá gCoistí agus dá gcomhaltaí a gcuid

linn breithniú a dhéanamh ar mheastacháin athbhreithnithe

oibre a dhéanamh, seirbhísí a sholáthar do chomhaltaí de

ar chaiteachas ranna agus oifigí Rialtais. Ó tharla go bhfuil

réir a gcuid riachtanas agus tuiscint ar obair na parlaiminte

Coimisiún Thithe an Oireachtais neamhspleách ar an

a chur chun cinn i measc an phobail.

Nuair an mhol an Roinn Airgeadais ráiteas bliantúil a

bpróiseas sin agus go bhfuil a nósanna imeachta maidir le

2. Achoimre ar na príomhchuspóirí
a

Táscairí feidhmíochta arna gcur le chéile
 Suirbhéanna i measc sealbhóirí oifige agus comhaltaí maidir

Seirbhísí do Pharlaimint a Fheabhsú

le seirbhísí croíláir nós imeachta

Is féidir le Cathaoirligh agus Comhaltaí na dTithe agus
a gcoistí a bheith cinnte go bhfaighidh siad seirbhísí
tacaíochta parlaiminte go leanúnach agus ar

 Féin-iniúchadh um chomhlíonadh maidir le príomhsheirbhísí
tacaíochta do shuíonna Tí agus coiste.

ardchaighdeán.
b

 Suirbhéanna i measc Comhaltaí maidir le seirbhísí

Seirbhísí do Chomhaltaí a Fheabhsú

tacaíochta riaracháin.

Gheobhaidh comhaltaí na seirbhísí a bhfuil gá acu leo
chun a róil mar ionadaithe poiblí a chomhlíonadh trína
gcuid oibre sa pharlaimint.
c

 Tionscnaimh faoi I dTreo 2016 agus Seirbhísí Poiblí a

Cumas Seirbhíse a Fheabhsú

Bhunathrú a chur i ngníomh

Bainfidh Seirbhís Thithe an Oireachtais amach na
caighdeáin is airde riaracháin seirbhíse poiblí agus

 Binsemharcáil idirnáisiúnta i gcomparáid le parlaimintí eile
agus lucht riaracháin iontu.

parlaiminte

 Suirbhéanna i measc foirne agus Comhaltaí maidir le
saoráidí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil.

3. Soláthar airgeadais do Choimisiún Thithe an Oireachtais

An Príomh-Chiste*

Ráiteas ar
Mheastacháin 2010
€ milliún

Toradh
2010
€ milliún

117.841

107.238

Ráiteas ar
Athrú ar
Mheastacháin 2011 Thoradh 2010
€ milliún
mar %
112.983

5%

* Le halt 5 de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2009, déantar foráil maidir le buiséad 3 bliana
don Choimisiún agus luaitear go sonrach go ndéanfar an caiteachas a thabhaíonn an Coimisiún i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste agus a íoc as an bPríomh-Chiste. Faoi alt 13 de na hAchtanna, tá
oibleagáid ar an gCoimisiún ráiteas ar mheastacháin a ullmhú agus a fhoilsiú gach bliain, is é sin le rá, meastacháin ar an
méid airgid a theastaíonn uaidh i leith caiteachais leanúnaigh.
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4. Miondealú ar an ollchaiteachas iomlán de réir príomhchuspóra
Príomhchuspóirí
a

Ráiteas ar
Mheastacháin 2010
€ milliún

Toradh
2010
€ milliún

Ráiteas ar
Mheastacháin 2011
€ milliún

Athrú ar
Thoradh 2010
mar %

78.431

71.965

76.767

7%

29.243

26.047

26.607

2%

10.167

9.226

9.609

4%

117.841

107.238

112.983

1%

Seirbhísí don Pharlaimint a
Fheabhsú

b

Seirbhísí do Chomhaltaí a
Fheabhsú

C

Cumas Seirbhíse a Fheabhsú

5a. Seirbhísí don Pharlaimint a Fheabhsú
Cuspóirí
Gnó Tí agus Coistí
Treiseofar ár gcumas chun comhairle agus seirbhísí eile a chur ar fáil do chathaoirligh agus comhaltaí i gcroíréimse ghnó an
nóis imeachta pharlaimintigh.
Teagmháil leis an bPobal
Déanfar eolas agus tuiscint níos fearr ar an bparlaimint a chur chun cinn trínár gcláir faisnéise don phobal, ár gcaidrimh
meáin, ár gcláir oideachais agus ár gcláir do chuairteoirí agus foilseacháin oifigiúla.
An Leabharlann Pharlaiminteach
Déanfar an leabharlann pharlaiminteach a chur chun cinn mar mhol taighde chun tacú le hobair reachtach agus iniúchta na
parlaiminte.
Caidreamh Idirpharlaiminteach
Déanfar caidreamh idirnáisiúnta agus AE agus comhoibriú Thuaidh-Theas a chothú trí rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí
idirpharlaiminteacha.
Taifid ar Imeachtaí
Déanfar rochtain fheabhsaithe a sholáthar don phobal ar obair agus ar thaifid na parlaiminte trínár seirbhísí tuairiscthe
craolacháin agus aistriúcháin Ghaeilge.
Foirgnimh na Parlaiminte
Déanfar timpeallacht fhisiciúil na parlaiminte a fhorbairt agus a fheabhsú mar fhoras Stáit, ionad oibre agus ionad do
chuairteoirí.
Ráiteas ar
Mheastacháin 2010
€ milliún

Toradh
2010
€ milliún

Ráiteas ar
Mheastacháin 2011
€ milliún

Athrú ar
Thoradh
2010 mar %

Pá agus pinsin Comhaltaí

33.463

30.980

31.971

3%

Pá agus pinsin fhoireann na gComhaltaí

20.873

20.909

20.889

0%

Foireann na Seirbhíse

12.319

12.284

12.186

-1%

Pá iomlán

66.655

64.173

65.046

1%

Neamhphá

11.776

7.792

11.721

50%

Caiteachas Iomlán

78.431

71.965

76.767

7%

An Príomh-Chiste
Pá

An líon ball foirne ar fostú ar an bpríomhchuspóir (líon coibhéiseach fostaithe lánaimseartha) sa bhliain 2010: 183
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SEIRBHÍSÍ DO PHARLAIMINT A FHEABHSÚ
Na Príomh-Aschuir Oibríochta a Baineadh Amach
 Thug 87,575 duine cuairt ar Theach Laighean.
 D’fhreastail os cionn 7,000 dalta scoile ar chlár
cianrochtana an Oireachtais agus tugadh cuairt ar 287
rang.

 Phléigh an tAonad Cumarsáide le hos cionn 2,200
iarratas ar fhaisnéis.

 Chomhlíon an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde
2,545 iarratas maidir le taighde, ar tháinig 71% díobh ó
Chomhaltaí agus a bhfoireann.

 Cuireadh an t-athbhreithniú ar Bhuan-Orduithe agus
Orduithe Tagartha na gCoistí i gcrích agus rinne an dá
Theach é a cheadú.

 Cuireadh i gcrích an comórtas maidir le post an Ionadaí
Parlaiminte Náisiúnta AE (IPN AE) de chuid an Oireachtais
agus ceapadh iarrthóir.

 Tionóladh comhchruinniú de Ghrúpaí Oibre FPTT an
Oireachtais agus Thionól Thuaisceart Éireann an 21
Meitheamh, 2010.

 Foinsíodh 5,267 acmhainn ar líne, agus rinneadh iad a
íoslódáil trí Liberty, córas bainistíochta bailiúcháin na
Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde.

 Próiseáladh 44,295 Cheist Pharlaiminteacha agus 4,782
leasú ar Bhillí.

An tSeirbhís Leabharlainne & Taighde

 Cheadaigh an CCB straitéis maidir le leabharlann
pharlaiminteach ar-líne feabhsaithe a fhorbairt mar
acmhainn phoiblí.

 Aistríodh 22% leathanach de bhreis ar an líon a aistríodh  Cuireadh bailchríoch ar mhonagraf an chéad Chomhalta dar
sa bhliain 2009.

 Cuireadh an Córas Údaraithe Díospóireachtaí i bhfeidhm
go hiomlán sa dá Theach agus sna Coistí.

 Tionóladh 612 cruinniú Coiste agus cuireadh síos 82
Tuarascáil ó Choistí.

 Cuireadh i gcrích an próiseas tairisceana maidir le
himeachtaí an Oireachtais a chraoladh ar theilifís.

 Tionóladh cruinnithe de Choiste Sláinte agus
Sábháilteachta uair sa ráithe.

 Rinneadh Clár nua do Chuairteoirí ar Theach Laighean a
dhearadh.

 Tá leathanach Rannóg an Aistriúcháin ar shuíomh
gréasáin an Oireachtais á thógáil.

 An Caighdeán Oifigiúil curtha i gcló agus ullamh le foilsiú
agus Gearrtheidil na nAchtanna ag céim an deartha.

 Tá athbhreithniú á dhéanamh ar Bhuan-Orduithe
Príobháideacha.

 Rinneadh Comhdháil Fhondúireacht Threoraithe
Reachtacha Stát SAM a eagrú agus a bhainistiú.

 Chuir an Coiste um Leasanna Chomhaltaí an tSeanaid, le
foireann ó Oifig an tSeanaid, 6 fhiosrúchán coiste i
gcrích.

 Tionóladh corrthoghchán don Seanad.
 Thionól Cléirigh na gCoistí cruinnithe rialta chun eolas
maidir le nósanna imeachta agus taithí na gcléireach a
roinnt.

teideal ‘Ról Thithe an Oireachtais i nGrinnscrúdú ar
Reachtaíocht’. Bronnadh an dara Comhaltacht, agus
tosaíodh ar mhonagraf dá ngairtear ‘Ról an Oireachtais i
nGnothaí Eorpacha’.

 Ullmhaíodh Plean Straitéiseach 3 bliana agus cheadaigh an
CCB é.

 Ullmhaíodh plean gnó 2010 agus tá sé curtha i bhfeidhm.
 Ullmhaíodh straitéis maidir le caidreamh le cliaint agus
margaíocht.

 Seachadadh Seirbhís Anailíse Reachtaíochta le haghaidh
gach Bille cuí - cuireadh 20 Díolaim Bille agus 14 Pacáistí
Díospóireachta ar fáil do na Comhaltaí go léir in am don
Díospóireacht Dara Céim; feabhsaíodh an tseirbhís trí
athbhreithniú piaraí i bparlaimintí eile.

 Rinne an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde agus
Rúnaíocht na gCoistí taighde maidir le hoifig iniúchta
buiséid a fhorbairt.

 Rinneadh athbhreithniú ar an bprótacal idir an tSeirbhís
Leabharlainne agus Taighde agus na Coistí, agus aontaíodh
é. Thaispeáin suirbhé i measc Chléirigh na gCoistí ardleibhéal sástachta leis an tseirbhís a fuarthas.

 Forbraíodh bogearra lena n-éascaítear doiciméid a leagan
go leictreonach, agus rinneadh tástáil air go hinmheánach.

 Tionóladh Comhdháil an Fhóraim Parlaiminteach ThuaidhTheas (FPTT) [Comhaontuithe Aoine an Chéasta agus Chill
Rímhinn] an 7-8 Deireadh Fómhair.

 Cuireadh an Tuarascáil ón gComh-Fhochoiste um
Athbhreithniú maidir le Ról an Oireachtais i nGnóthaí
Eorpacha faoi bhráid na dTithe an 7 Iúil, 2010.
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Táscairí Feidhmíochta
2010

2010

2011

Sprioc-Aschur

Aschur a Baineadh Amach

Sprioc-Aschur

Suirbhé i measc Sealbhóirí

Baineadh an Sprioc Amach

Oifige

Suirbhéanna i measc sealbhóirí Oifige agus Comhaltaí
maidir le seirbhísí croíláir nós imeachta
Féin-iniúchadh um chomhlíonadh maidir le príomhsheirbhísí
tacaíochta do shuíonna Tí agus Coiste.

5b. Seirbhísí do Chomhaltaí a Fheabhsú
Acmhainní Daonna
Tacaíocht a thabhairt do Chomhaltaí mar fhostóirí trí chomhairle fostóra de réir an chleachtais is fearr agus tacaí riaracháin
agus oiliúna pearsanra a chur ar fáil faoin scéim cúnaimh rúnaíochta do chomhaltaí.
Acmhainní Airgeadais
Sainseirbhísí comhairle agus sainchórais airgeadais a chur ar fáil chun a chinntiú go bhfaigheann Comhaltaí a gcuid pá,
liúntais, pinsin agus teidlíochtaí,
faisnéis agus tacaí eile airgeadais dá gcuid oibre.
Teicneolaíocht agus Tacaíocht Oifige
Córais ICT, trealamh oifige, soláthairtí agus seirbhísí eile oifige a theastaíonn ó Chomhaltaí chun a ngnó parlaiminteach a
sheoladh.
Taighde agus Faisnéis
Sainseirbhísí taighde agus faisnéise a sholáthar do Chomhaltaí a fhreastalóidh ar a gcuid riachtanas mar pharlaiminteoirí
agus ionadaithe poiblí.
Cóiríocht agus Saoráidí
Cóiríocht oifige, bia agus deoch agus saoráidí eile san ionad oibre a sholáthar lena gcuirfear ar chumas Comhaltaí agus a
bhfoireann obair a dhéanamh go héifeachtúil agus go compordach.

Ráiteas ar
Mheastacháin
2010
€ milliún

Toradh
2010
€ milliún

Ráiteas ar
Mheastacháin
2011
€ milliún

Athrú
ar Thoradh
2010 mar %

9.662

9.635

9.558

-1%

Neamhphá

19.581

16.412

17.049

4%

Caiteachas Iomlán

29.243

26.047

26.607

2%

An Príomh-Chiste
Pá
Foireann na Seirbhíse

An líon ball foirne ar fostú ar an bpríomhchuspóir (líon coibhéiseach fostaithe lánaimseartha) sa bhliain 2010: 130
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SEIRBHÍSÍ DO CHOMHALTAÍ A FHEABHSÚ
Príomh-Aschuir Oibríochta a Baineadh Amach
 Dhéileáil an Deasc Chabhrach le 9,462 glao TFC ó

 Tosaíodh clár iniúchta nua maidir leis an LCP.

Chomhaltaí.

 Rinneadh dul chun cinn maidir le gach tuarastal agus

 Rinneadh na ríomhairí glúine go léir a chriptiú.

liúntas a íoc trí Ríomhaistriú Airgid.

 Cuireadh comhtháthú r-phost agus dialainne ar fáil do
gach iPhone.

 Rinneadh códú maidir leis an Scéim Cúnaimh Rúnaíochta,
agus foilsíodh í.

 Tá tionscnamh bunaithe chun fíorú a dhéanamh ar na
freastalaithe go léir.

 Chuathas i gcomhairle leis an bhfoireann maidir le
coigiltis i gcostais párolla a bhaint amach.

 Cuireadh próiseas tairisceana i gcrích maidir le seirbhísí
bainistithe TFC nua, agus baineadh amach coigiltis
shuntasacha.

 Chuathas i gcomhairle le Riarthóirí na bPáirtithe maidir le
hoibriú na Scéime Cúnaimh Rúnaíochta.

 Tá Teicneolaíocht Aitheanta Gutha curtha i bhfeidhm in
Oifig na nDíospóireachtaí agus oiliúint tugtha don
fhoireann go léir chun í a úsáid.

 Rinneadh athbhreithniú ar an gClár Oiliúna do Chomhaltaí
agus do phearsanra pholaitiúil.

 Aontaíodh prótacal idir an tSeirbhís Leabharlainne &

 Feabhsuithe déanta i luas na hoibre maidir le hobair
dhigiteach sa Seomra Clódóireachta.

 Chuir an tSaoráid Chlódóireachta 692 tasc i bhfeidhm ar
an inneall digiteach.

 Rinne an tsaoráid chlódóireachta 97.4% de na tascanna
clódóireachta laistigh de 3 lá nó faoina bhun.

 Cuireadh Liberty, córas bainistíochta bailiúcháin nua na
Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde, ar fáil do
Chomhaltaí i mí Eanáir.

Taighde agus an Comhairleoir Dlíthiúil Parlaiminte maidir
le forbairtí dlíthiúla a rianú.

 Cuireadh bailchríoch ar obair ullmhúcháin maidir le duillíní
pá leictreonacha do Chomhaltaí agus don fhoireann
pholaitiúil go léir a thabhairt isteach tar éis an
olltoghcháin.

 Suirbhé i measc na gComhaltaí déanta chun aiseolas a
fháil maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil.

 Pléadh le 70 iarratas Saorála Faisnéise ar réimse
ceisteanna i ndáil leis na Comhaltaí.

 Rinneadh athbhreithniú ar an gcóras athnuachana pas.
 Forbraíodh córas taifeadta faisnéise coiteann maidir le
caiteachas thar lear.

 Forbraíodh beartas maidir le costais na gComhaltaí a
fhoilsiú ar líne gach mí.

 Forbraíodh Beartas Taistil athbhreithnithe agus cuireadh i
bhfeidhm é.

 Forbraíodh beartas maidir le gach eisiúint Saorála

 Cuireadh bailchríoch ar an bpróiseas tairisceana le

Faisnéise a fhoilsiú ar líne.

 Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm córas nua maidir le
Liúntas Caighdeánach Parlaiminteach (LCP).

haghaidh naíolann an Oireachtais; síníodh na conarthaí
agus tá an conraitheoir i bpost.

 Athruithe ag eascairt as rialacháin nua a scaipeadh ar
Chomhaltaí trí sheimineáir, leabhráin faisnéise, etc.

Táscairí Feidhmíochta
2010

2010

2011

Sprioc-Aschur

Aschur a Baineadh Amach

Sprioc-Aschur

Suirbhé i measc na gComhaltaí

Baineadh an Sprioc Amach

Suirbhé i measc na gComhaltaí

Aiseolas ón gCoimisiún agus ó

Baineadh an Sprioc Amach

Aiseolas ón gCoimisiún agus ón Teach

Baineadh an Sprioc Amach

Ionchur foirne maidir le seirbhís nua a

Choistí na dTithe
Ionchur foirne maidir le seirbhísí
nua a fhorbairt

fhorbairt
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5c. Cumas Seirbhíse a Fheabhsú
Cuspóirí
Daoine a Bhainistiú agus a Fhorbairt
An leas is fearr a bhaint as na daoine atá ag obair linn trí earcaíocht straitéiseach agus pleanáil éifeachtach acmhainní,
trínár mbeartais maidir le bainistiú feidhmíochta, pleanáil ghairme agus oiliúint a chur i ngníomh agus trínár luachanna
sármhaitheasa a chothú.
Córais bainistíochta airgeadais a sholáthar lena chinntiú go mbaintear an leas is fearr as acmhainní airgid an Choimisiúin.
Díriú ar Chustaiméirí
Ár dtiomantas i leith seirbhíse ar ardchaighdeán a athnuachan trí theagmháil a dhéanamh le Comhaltaí agus le
príomhchustaiméirí eile agus trí chur lenár dtionscnaimh reatha feabhsúcháin seirbhíse agus aiseolais.
An tSlí a nOibrímid a Bhunathrú
Gastacht ár seirbhíse a mhéadú trí athbhreithniú a dhéanamh go leanúnach ar ár struchtúir, ár gcórais, ár mbeartais de réir
an chleachtais is fearr i mbainistíocht na seirbhíse poiblí.
Cur chuige comhoibritheach a chothú i ndáil le hobair a dhéanamh trí neartú na foirniúlachta agus tionscnaimh ilréimsiúla.
Tacú le hoibriú éifeachtach trínár mbeartais maidir le bainistíocht eolais agus taifead, cumarsáid inmheánach níos fearr
agus oibriú inmharthana.
Rialachas agus Pleanáil Amach Anseo
Ár gcreat reachtaíochta a nuachóiriú chun ár gcórais rialachais a fheabhsú agus ár struchtúir bainistíochta sinsearaí faoin
gCoimisiún a bharrfheabhsú.
Ár gcumais chun pleanáil a dhéanamh don todhchaí agus chun athbhreithniú criticiúil a dhéanamh a neartú trínár gcórais
bainistíochta priacal, pleanála leanúnachais gnó agus iniúchóireachta a fheabhsú.
Ár gcur chuige a athshainmhíniú maidir le seirbhísí comhairleacha dlí a sholáthar agus ár gcuid feidhmeanna toghcháin
agus feidhmeanna reachtúla eile a chomhlíonadh.
Feidhmíocht a Bhainistiú agus a Thomhas
Déanfar na straitéisí seo a chur i ngníomh trínár bpleananna gnó áitiúil, déanfar ár bhfeidhmíocht a thomhas agus déanfar
athbhreithniú ar ár n-éifeachtacht agus ár n-éifeachtúlacht chun a chinntiú go soláthrófar luach ar airgead lenár seirbhísí.
Ráiteas ar
Mheastacháin
2010
€ milliún

Toradh
2010
€ milliún

Ráiteas ar
Mheastacháin
Athrú ar
2011 Thoradh 2010
€ milliún
mar %

Foireann na Seirbhíse

4.257

4.245

4.212

-1%

Neamhphá

5.910

4.981

5.397

8%

10.167

9.226

9.609

4%

An Príomh-Chiste
Pá

Caiteachas Iomlán

An líon foirne ar fostú ar an bpríomhchuspóir (líon coibhéiseach fostaithe lánaimseartha) sa bhliain 2010: 78
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CUMAS SEIRBHÍSE A FHEABHSÚ
Na Príomh-Aschuir Oibríochta a Baineadh Amach
 Caighdeáin aitheanta i gcomhair eochairsheirbhísí.

 Cuireadh moltaí ón Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh i

Nósanna imeachta chun aiseolas agus gearáin a fháil
forbartha agus le foilsiú in 2011 mar aon le Plean
Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí.

 Pleananna réidh i gcomhair lánscor agus olltoghcháin
2011.

ndáil le bainistiú airgeadais a fheabhsú agus tuairisciú sa
Bheár agus sa Bhialann i ngníomh.
An tSeirbhís Leabharlainne & Taighde:

 Tá Clár Forbartha Gairmiúla forbartha agus ar fáil.

 Grúpa dréachta maidir le Cód Iompair d’Fhoireann
Seirbhíse bunaithe.

 Bunaíodh Bord Eagarthóireachta don Suíomh Gréasáin
chun beartas i ndáil le suíomh gréasáin na Seirbhíse a
fhoirmliú agus a chur i ngníomh.

 Tionóladh Comhdháil Bhainistíochta i mí Iúil.

 Athbhrandáil "an Oifig" mar "an tSeirbhís" mar thoradh ar  Rinne an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde agus Oifig
an Choimisiúin agus an Ard-Rúnaí, i dteannta a chéile,
beartas maidir leis an dea-chleachtas agus treoirlínte
d’fhoireann na Seirbhíse atá freagrach as taighde a
dhéanamh a chur le chéile; cuireadh an beartas i
ngníomh trí Fhógra Oifige.

Acht an Choimisiúin 2009 críochnaithe.

 Athbhreithniú déanta ar chur i bhfeidhm Chód Cleachtais
do Comhlachtaí Stáit 2009 ag an gCoimisiún.

 Athbhreithníodh Cairt an Choiste Iniúchta agus cuireadh
tairiscint isteach ar chonradh an Iniúchóra Inmheánaigh
agus dámhadh é.

 Cuireadh tús le beartas maidir le bainistiú taifead a
fhorbairt trí thaighde ar thaifid reatha tionscnaimh i
Ranna Rialtais agus i bparlaimintí go hidirnáisiúnta.

 Uasdátú déanta ar ábhair treorach don Choimisiún agus
do chomhaltaí an Choiste Iniúchta.

 Cód Iompair do Chomhaltaí an Choimisiún glactha ag an

 Aistríodh feidhm na Saorála Faisnéise chun na Seirbhíse
Leabharlainne agus Taighde i Meitheamh, 2010; cuireadh
tús le hathchóiriú ar nósanna imeachta agus bunachar
sonraí rianaithe Saorála Faisnéise a fhorbairt.

gCoimisiún.

 Grúpa Athchóirithe Seirbhíse na Parlaiminte bunaithe.
 Athbhreithniú ar róil ardbhainistíochta déanta. ♦

 Cuireadh tús le hiniúchadh ar fheidhmeanna seirbhísí

Tuarascálacha Bliantúla, Plean Straitéiseach agus Plean
Gnó Corparáideach deartha agus clóite go hinmheánach
chun coigiltis a bhaint amach.

reachtúla in oifigí na gCléireach atá le críochnú sa chéad
ráithe de 2011; tá comhdhlúthú reachtaíochta a
bhaineann leis na feidhmeanna seirbhísí reachtúla san
áireamh san iniúchadh.

 An Tuarascáil deiridh faoi dhul chun cinn maidir le Plean
Straitéiseach 2007-09 a chur i ngníomh táirgthe agus
tugtha dá aire ag an gCoimisiún.

 Rinne an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde, Oifig an
Choimisiúin agus an tArd-Rúnaí sraith stráitéisí an
Aontais Idir-Pharlaimintigh (treoir féinmheasúnaithe chun
cabhrú le parlaimintí agus le parlaiminteoirí a bhfeidhmiú
a luacháil maidir le tacar de chritéir bunaithe) a chur i
ngníomh.

 Athbhreithniú Luach ar Airgead ar Oifig na
nDíospóireachtaí déanta.

 Rinneadh na gníomhaíochtaí go léir a bhaineann le
taisteal a chónascadh laistigh de limistéar amháin.

 Rinneadh obair fhorbartha ar bhunachar sonraí dlíthiúil

 Bunaíodh foireann ilréimsiúil agus cuireadh plean le chéile

Rúnaireacht na gCoistí.

 Prótacal curtha ar fáil chun go mbeidh rochtain ag
Cléirigh na gCoistí agus Príomh-Oifigigh ar chomhairle
dhlíthiúil.

chun straitéis a fhorbairt maidir le Bainistíocht Eolais a
thabharfadh tacaíocht do chultúr foghlama agus
comhoibríochta agus a dhéanfadh nasc le luachanna
eagraíochta iomchuí; cheadaigh an CCB an plean.

Táscairí Feidhmíochta
2010

2010

2010

Sprioc-Aschur

Sprioc-Aschur

Sprioc-Aschur

Suirbhé i measc na Foirne

Baineadh an sprioc amach

Tionscnaimh faoi "I dTreo 2016" and "Seirbhísí
Poiblí a Bhunathrú" a chur i ngníomh.

Cleachtas Binsemharcála

Baineadh an sprioc amach

Cleachtas Binsemharcála bliantúil

Iniúchadh ar Chomhlíonadh -

Baineadh an sprioc amach

Suirbhéanna i measc foirne agus Comhaltaí maidir

caighdeáin dlí agus caighdeáin eile

le saoráidí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil.

bainistíochta seirbhíse poiblí
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BUNÚ AGUS COMHALTAS AN CHOISTE

Cuireadh bonn reachtúil faoin gCoiste Iniúchóireachta in
2010. Rinneadh na forálacha iomchuí (féach Aguisín I)
faoin Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú),
2009 a achtaíodh an 21 Nollaig, 2009 agus a tháinig in
éifeacht an 1 Eanáir, 2010.
Áirítear iad seo a leanas ar chomhaltas an Choiste:
(a) comhalta amháin de Choimisiún Thithe an
Oireachtais,
(b) comhalta eile amháin ar a laghad ach líon nach mó
ná 3 chomhalta eile de cheachtar Teach den
Oireachtas,
(c) 2 dhuine sheachtracha ar a laghad ach líon nach mó
ná 3,
(d) comhalta amháin d'fhoireann na Seirbhíse.

Cheap an Coimisiún comhaltaí an Choiste dá réir sin
mar a leanas: An tUasal Eddie Sullivan (Cathaoirleach,
comhalta seachtrach), an Seanadóir Séamus Breathnach
(comhalta den Choimisiún), an Teachta Micheál Ó
hEachthairn, an Teachta Terence Flanagan (in ionad an
Teachta Ciarán Ó Domhnaill) agus an Seanadóir Dominic Ó
hAnnagáin (comhaltaí den Oireachtas), an tUasal Cyril
Maybury, an tUasal Bryan O’Sullivan (comhaltaí
seachtracha), agus an tUasal Art Ó Laoire (comhalta
foirne).

RÓL AN CHOISTE INIÚCHÓIREACHTA
Is é ról an Choiste:

(a) comhairle a thabhairt don Ard-Rúnaí maidir le cúrsaí
airgeadais a bhaineann lena chuid feidhmeanna nó
lena cuid feidhmeanna,
(b) comhairle a thabhairt don Choimisiún maidir le
cúrsaí rialachais chorparáidigh a bhaineann lena
chuid feidhmeanna, agus
(c) tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún uair
sa bhliain ar a laghad maidir lena chuid
gníomhaíochtaí sa bhliain roimhe sin.
Áirítear ar dhualgais an Choiste comhairle a thabhairt
don Ard-Rúnaí maidir le cúrsaí airgeadais a bhaineann lena
chuid feidhmeanna nó lena cuid feidhmeanna lena náirítear an méid seo a leanas:
(a) treoirlínte seirbhíse poiblí maidir le cúrsaí airgeadais
a chur i ngníomh go cuí,
(b) alt 22 den Exchequer and Audit Departments Act,
1866, alt 19 d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste (Leasú), 1993 agus aon oibleagáidí eile a
fhorchuirtear le dlí agus a bhaineann le cúrsaí
airgeadais a chomhlíonadh,
(c) iomchuibheas, éifeachtúlacht agus éifeachtacht
nósanna imeachta an Choimisiúin maidir le soláthar
poiblí, cead a lorg i leith caiteachais agus déanamh
de réir an cheada sin, sócmhainní a fháil, a
choimeád agus a dhiúscairt, bainistiú priacail,
tuairisciú airgeadais, iniúchadh inmheánach, rialuithe
inmheánacha, agus

(d) foirm chuntais an Choimisiúin atá le ceadú ag an
Aire Airgeadais.

CRUINNITHE AN CHOISTE

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile trí huaire in
2010 – Márta, Meitheamh agus Deireadh Fómhair. Níor
tionóladh aon chruinniú i mí Eanáir 2010, ag feitheamh go
dtí gur ceapadh comhaltaí chun an Choiste.
Le linn a dhualgais a chomhlíonadh faoi alt 14A de na
hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go
2009, thug an Coiste comhairle don Ard-Rúnaí maidir le
cúrsaí airgeadais a tháinig i gceist agus a bhain lena chuid
feidhmeanna [fo-alt (10)(a)], agus maidir le treoirlínte
seirbhíse poiblí maidir le cúrsaí airgeadais, soláthar poiblí,
bainistiú sócmhainní agus priacail, tuairisciú airgeadais,
agus rialuithe inmheánacha [fo-alt (11)]. Rinne an Coiste
athbhreithniú freisin ar fhoirm athmheasta chuntais an
Choimisiúin a mhol an Roinn Airgeadais i gcomhréir le
cleachtas cuntasaíochta rialtais.
Rinne an Coiste na nithe seo a leanas a bhreithniú.

Clár Oibre Iniúchta Inmheánaigh:

Rinne an Coiste breithniú ar chlár oibre iniúchta
inmheánaigh 2010-2012 ar clár é a cheadaigh an tArdRúnaí agus thug sé dá aire an plean maidir le hIniúchadh
Inmheánach don bhliain 2010 faoi réir an mhéid seo a
leanas:

 Ba cheart go leagfaí béim, mar chuid d'athbhreithniú

iniúchta ar bheartais agus cleachtais i ndáil leis an
gcostas a ghabhann le ragobair agus i ndáil le ham saor
in ionad ragoibre, ar bharainneacht a chinntiú d'fhonn
costais a laghdú.

 I bhfianaise cúrsaí geilleagair mar atá faoi láthair, ba

cheart go leagfaí béim, san athbhreithniú iniúchta ar
bhainistiú acmhainní daonna agus airgeadais do na
blianta 2010 go 2012, ar nuálaíocht agus táirgiúlacht
chun bainistiú éifeachtach acmhainní a áirithiú.

 Ba cheart an clár iniúchta a choinneáil faoi

athbhreithniú le go bhféadfaí aon iniúchtaí, a
d'fhéadfadh costais a choigilt i réimsí sonracha, a
thabhairt ar aghaidh go dtí 2010.

Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh:

Thug an Coiste dá aire na seacht dTuarascáil Iniúchta
Inmheánaigh seo a leanas:
i) Iniúchadh Inmheánach ar Chuntais Bheár agus Bhialann
an Oireachtais do 2008.
Márta 2010

 Rinneadh an t-iniúchadh seo chun a chinntiú nach raibh

aon mhíráitis ábhartha sna cuntais. Rinneadh
athbhreithniú san iniúchadh ar na córais chuntasaíochta
agus rialaithe inmheánaigh d'fhonn measúnacht a
dhéanamh ar a leordhóthanacht mar bhonn leis na ráitis
airgeadais a ullmhú agus chun a chinntiú gur coinníodh
na cuntais chuntasaíochta chuí don Bheár agus don
Bhialann. Rinneadh athbhreithniú freisin ar na beartais
agus na cleachtais chuntasaíochta a bhí á n-úsáid chun
a chinntiú gur comhlíonadh prionsabail chuntasaíochta.
Rinne an Coiste faireachán ar chur i ngníomh na moltaí.
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ii) Iniúchadh Inmheánach ar Thuairisciú Faisnéise
Bainistíochta.
Márta 2010

 Rinneadh athbhreithniú san iniúchadh ar raon agus

leordhóthanacht na faisnéise bainistíochta a soláthraíodh
don Choiste Comhairleach Bainistíochta (MAC) agus don
Ard-Rúnaí, ar iontaofacht agus sláine na faisnéise a
soláthraíodh, agus ar an bhfaisnéis ríthábhachtach go
léir a soláthraíodh do MAC agus don Ard-Rúnaí.

iii) Iniúchadh ar Phleanáil Chúltaca, Leanúnachais Gnó agus
Athshlánúcháin i gcás Tubaiste.
Meitheamh 2010

 San iniúchadh seo, sainaithníodh agus athbhreithníodh

na bunphriacail a ghabhann le socruithe cúltaca agus
athshlánúcháin le haghaidh na bhfeidhmchlár, na
seirbhísí agus na sonraí go léir a bhainistíonn an fheidhm
inmheánach TF agus soláthraithe seirbhíse tríú páirtí
iomchuí, agus aird á díriú ar na réimsí ríthábhachtacha
arna míniú de réir an chleachtais is fearr atá aitheanta;
na rialuithe a thacaíonn le ceangail chumarsáide idir
suímh agus a n-athléimneacht; an moladh nó na moltaí
a cuireadh isteach chun réiteach athshlánúcháin i gcás
tubaiste a chur i ngníomh chun tacú leis an tSeirbhís.
Rinneadh na rialuithe a mheasúnú chun a chinneadh an
raibh siad leordhóthanach agus éifeachtach agus an
raibh na nósanna imeachta ann chun a chinntiú go
gcuirfí i bhfeidhm iad.

iv) Athbhreithniú ar Bheartas Bainistithe Priacail.
Meitheamh 2010

 San iniúchadh seo, athbhreithníodh beartas agus

cleachtais bainistithe priacail; an clár priacal; an córas
tuairiscithe priacail réadaithe; an mhodheolaíocht
aicmithe priacail; an modh ar a ndéileáiltear le priacal
réadaithe; a mhéid a chomhlíontar beartais bainistithe
priacail; agus an creat priacail foriomlán agus an creat
rialaithe gaolmhar.

v) Iniúchadh Inmheánach ar Chomhlíonadh Threoirlínte na
hOifige maidir le Caiteachas a Cheadú (Fógra Oifige
01/08).
Meitheamh 2010

 Ba é ba chuspóir leis an iniúchadh athbhreithniú a

dhéanamh ar chomhlíonadh Threoirlínte na hOifige i
ndáil le caiteachas a cheadú. Cuireadh moltaí maidir le
córais agus rialuithe ar áireamh sa tuarascáil, d'fhonn
bearta cuí a chur i ngníomh.

vi) Iniúchadh Inmheánach ar Bheartas agus Cleachtais
maidir le Ragobair.
Deireadh Fómhair 2010

 Rinneadh athbhreithniú san iniúchadh ar bheartais agus
cleachtais maidir le ragobair i Seirbhís an Oireachtais.
Ar áireamh ar chuspóirí an iniúchta, bhí nósanna
imeachta ragoibre a bhailíochtú, saincheisteanna
rialaithe a shainaithint, tosca ríthábhachtacha is cúis le
claontaí maidir le costas ragoibre a shuíomh, agus
athbhreithnithe bainistíochta ar ragobair a mheasúnú.

vii) Athbhreithniú Ginearálta ar Rialuithe Inmheánacha.
Deireadh Fómhair 2010

 Rinneadh athbhreithniú san iniúchadh seo ar

thimpeallacht rialaithe fhoriomlán na Seirbhíse agus ar

an doiciméadacht iomchuí agus chun aon laigí sa rialú a
shainaithint.

Moltaí i dtaobh Iniúchadh Inmheánach a chur i
ngníomh:

Thug an Coiste dá aire athbhreithniú ar chur i ngníomh
moltaí ó Thuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh le linn na
tréimhse 2008-2010. Rinneadh anailís ar 10 gcinn de
Thuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh i mí Dheireadh
Fómhair 2010 ina raibh 120 moladh, ar moltaí a bhí curtha i
ngníomh an tráth sin 80 moladh (69%) díobh, ar moltaí a
bhí á gcur i ngníomh 25 mholadh (22%) díobh, agus ar
moltaí nár cuireadh i ngníomh 11 mholadh (9%) díobh – 7
gcinn ar chúiseanna teicniúla agus oibríochtúla; 4 cinn mar
gheall ar bheartais agus córais nua a thabhairt isteach.

Bainistiú Priacail:

Rinne an Coiste athbhreithniú ar thuarascálacha maidir le
réadú priacal don tSeirbhís don tréimhse ó mhí Iúil go mí na
Nollag 2009, agus don chéad agus don dara ráithe de chuid
2010, agus thug sé tacaíocht do mholtaí go mbeadh níos
mó rannpháirtíochta san Iniúchadh Inmheánach chun
dearcadh neamhspleách a sholáthar maidir le priacail a
shainaithníonn bainisteoirí áitiúla.

Formáid athmheasta tíolactha an Chuntais
Leithreasa:

Thug an Coiste dá aire an fhormáid athmheasta tíolactha an
Chuntais Leithreasa maidir le cuntais an Choimisiúin don
bhliain 2009 a d'eascair as ciorclán ón Roinn Airgeadais.

Athbhreithnithe maidir le Luach ar Airgead agus
Beartas:

Cuireadh in iúl don Choiste go raibh cláir athbhreithnithe
fhoirmeálta ann maidir le Luach ar Airgead agus maidir le
héifeachtúlacht ar bun agus thug sé dá aire an
tAthbhreithniú maidir le Luach ar Airgead agus Beartas ó
Oifig na nDíospóireachtaí agus go raibh gníomh á dhéanamh
ag an mbainistíocht chun a chuid moltaí a chur i ngníomh.

Forbairtí le déanaí

Is ar bhonn bliana féilire atá an tréimhse tuairiscithe le
haghaidh na tuarascála seo chun go mbeidh sí ailínithe le
tréimhse tuairiscithe Thuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin a
bhfoilsítear í ina teannta. Chuir an tSeirbhís níos mó
acmhainní ar fáil le haghaidh na feidhme iniúchta
inmheánaigh in 2010. Soláthraíonn iniúchóir inmheánach
atá ar iasacht acmhainn thiomnaithe agus na cáilíochtaí
gairmiúla iniúchta agus an taithí ghairmiúil iniúchta atá aige
nó aici agus tá sé nó sí freagrach as nithe a bhaineann le
hiniúchadh inmheánach agus nithe gaolmhara de réir na
Cairte maidir le hIniúchadh Inmheánach. Sanntar foireann
de chuid na Seirbhíse chun bheith ag obair leis an iniúchóir
inmheánach le linn ré na hiasachta chun go mbeidh
scileanna iniúchta iomchuí ag an eagraíocht agus
soláthraíonn daoine éagsúla den fhoireann ar fud na
heagraíochta tacaíocht bhreise i ndáil le hobair mhachaire
iniúchta. Tá an tAonad Iniúchta Inmheánaigh páirteach i
bhFóram na gCeannairí Iniúchta Inmheánaigh (líonra
iniúchta inmheánaigh seirbhíse poiblí) agus i ngrúpa
Ceannairí Iniúchta Inmheánaigh de chuid parlaimintí agus
tionól in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.
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Reamhrá
Rinne an Coimisiún, ag an gcruinniú a bhí aige ar an 18
Meitheamh 2008, croílíon a cheadú d’fhoireann na
Státseirbhíse den tSeirbhís. Ba é an líon arna cheadú ag an
gCoimisiún ná 435 phost bhunaithe Státseirbhíse agus 54
Fhostaí Tionscail Stáit (Beár, Bialann agus Saoráid
Chlódóireachta). Níor tháinig aon athrú ar líon na
mbuanfhostaithe ceadaithe, d’ainneoin go bhfuil roinnt
folúntas anois ann de dhroim an chinnidh ón gCoimisiún i
mBealtaine 2009 nach le hearcú2, le hardú, ná le liúntas a
íoc as dualgais a chomhlíonadh ar ghrád níos airde, a
líonfar post ar bith sa tseirbhís phoiblí, cibé slí a n-éiríonn
sé. Nuair a thagann folúntais chun cinn, is é nó is í an tArdRúnaí a leithroinneann nó a atheagraíonn an obair nó an
fhoireann dá réir.
Aon eisceachtaí ón bprionsabal seo, nach dtagann chun
cinn ach in imthosca fíortheoranta, is gá don Choimisiún
iad a cheadú roimh ré. Agus é ag breithniú eisceachtaí ar
bith den sórt sin, féadfaidh an Coimisiún a cheangal go
múchfar post nó poist laistigh den Oifig, rud a thabharfadh
a chomhionann sin de choigilteas párolla. Tarraingítear siar

San iomlán, tháinig laghdú 47.93 (líon coibhéiseach
lánaimseartha) ar líon na bpost agus táthar ag súil leis go
mbeidh tuilleadh folúntas ann. Mar sin féin, tiocfaidh
laghdú ar leibhéal foriomlán na bhfolúntas le himeacht ama
ó cheadaigh an Coimisiún, ag an gcruinniú a bhí aige an 26
Eanáir, go bhfostófaí uiséirí páirtaimseartha chun coibhéis
5 phost bhuana lánaimaimseartha a líonadh (chun freastal
don éileamh ar laethanta Suí amháin – is ionann an líon
seo agus 8 n-uiséir pháirtaimseartha ag obair trí lá an
duine ar feadh 40 seachtain sa bhliain). Le linn an
chruinnithe chéanna, thángthas ar chomhaontú freisin
maidir le ceithre phost eile a líonadh, ar poist iad a bhí
folamh nó a thiocfadh chun bheith folamh i rith 2011 (post
an Phríomh-Uiséara agus trí cinn de phoist
shainchumarsáide). Ní fhágann an cinneadh na poist sin a
líonadh go bhfuil aon mhéadú tagtha ar an líon fostaithe.
Leagtar amach i dTábla 1 an líon achoimre de réir
Stiúrthóireachta, lena n-áirítear gluaiseacht thar
Stiúrthóireachtaí ón 18 Meitheamh 2008 i leith.
Leagtar amach i dTábla 2 na mionsonraí faoi na
hathruithe ar an líon foirne sna gráid uile sa tréimhse sin.

gach ceadú arna tharmligean ag an gCoimisiún don ArdRúnaí i ndáil le cruthú post (buan) sa tseirbhís phoiblí go
dtí deireadh na bliana 2012.

Tábla 1: An líon achoimre fostaithe de réir Stiúrthóireachta (gan Fostaithe Tionscail Stáit a áireamh)3
Stiúrthóireacht/Oifig

An croílíon foirne

Athruithe arna

Líon

arna cheadú ag an

gceadú ina

coibhéiseach

gCoimisiún ar an

diaidh sin

lánaimseartha

18/06/08

atá ann – 9
Bealtaine 2011

Oifig Chléireach na Dála, Oifig an Choimisiúin agus Oifig an

7

7

7.71

Oifig an Cheann Comhairle agus an Leas-Cheann Comhairle

10

10

4

Seirbhísí Corparáideacha agus Seirbhísí do Chomhaltaí

90

894

83.76

209

209

183.9

An Seanad/Seirbhísí Leabharlainne agus Idirpharlaiminteacha

48

495

47.9

Coistí/Seirbhísí Faisnéise

71

71

59.8

435

435

387.07

Ard- Rúnaí

Seirbhísí Tí

Iomlán
2

Tá feidhm aige seo chomh maith maidir le ceapacháin shealadacha ar bhonn téarma shocraithe agus maidir le hathnuachan conarthaí den
sórt sin.
3
Is iad na fostaithe tionscail státseirbhíse na 44 dhuine atá fostaithe sna beáir/sna bialanna agus na 10 nduine den fhoireann atá fostaithe
sa tSaoráid Chlódóireachta.
4
Níl 3 phost atá i leataobh le haghaidh chur i ngníomh Straitéis TFC, arna cheadú ag an Ard-Rúnaí de réir na toscaireachta ón gCoimisiún a
ceadaíodh an 30 Aibreán 2008 ina chinneadh maidir leis an Straitéis TFC, ar áireamh sa líon ceadaithe ná sa Líon Coibhéiseach Lánaimseartha. Tá na daoine ag a bhfuil na poist seo ar áireamh (agus níl ach duine amháin díobh fós ann), áfach, ar mhaithe le foirfeacht, sa líon
críochnaitheach Coibhéiseach Lánaimseartha.
5
Ní áirítear an post is Bainisteoir Taifead toisc nach féidir é a líonadh ach trí phost láithreach a mhúchadh.
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Tábla 2: An líon achoimre fostaithe de réir Stiúrthóireachta (gan Fostaithe Tionscail Stáit a áireamh)
An líon arna cheadú ag an Athrú arna cheadú ag an

An líon coibhéiseach

gCoimisiún an 18/06/08 Ard-Rúnaí ón 18/06/08 i lánaimseartha atá ann
leith

Gráid
Ard-Rúnaí

1

1

1

Ard-Rúnaí Cúnta

1

16

1

Stiúrthóir (Príomh Oifigeach (ard))

3

3

3

Príomh-Oifigeach (caighdeánach)

17.5

16.5

16.5

Príomh-Oifigeach Cúnta

45.5

45.5

44.617

Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin

40

41

38.7

Oifigeach Feidhmiúcháin

52

52

47.55

Oifigeach Cléireachais

84

84

72.81

81

81

68

9

9

8

3

3

2

7

7

6

5.5

5.5

6

Leas-Eagarthóir

3

3

2

Aistritheoir Ghrád I

2

2

2

Aistritheoir Ghrád II

4

4

5

14

14

10

4

4

0

39

39

34.4

4.5

4.5

4.5

15

15

13

435

435

386.078

Post an Bhainisteora Taifead

0

1

0

3 phost imfhálaithe TFC

0

3

1

435

439

387.07

Uiséirí, Oifigigh
Seirbhíse agus
Rannóg an
Mhaoirseora

Glantóirí
Ceannairí Buíne
Príomh-Uiséir agus
Príomh-Uiséirí Cúnta

Eagarthóirí Cúnta
Leabharlannaí Cúnta

Aistritheoir Ghrád III
Oifigeach Cianrochtana
Tuairisceoirí
Taighdeoirí Sinsearacha
Taighdeoirí
Iomlán

Iomláin Charntha

6
Tá próiseas earcaíochta an Choiste um Cheapacháin Barrleibhéil tosaithe chun post an dara Rúnaí Cúnta a líonadh (ar ghlac an Coimisiún
leis an 21 Meitheamh 2006) d’fhonn éifeacht a thabhairt don struchtúr Ard-Cheannasaíochta a comhaontaíodh don tSeirbhís). Ní líonfar aon
phost a thiocfaidh chun bheith folamh ar leibhéal Príomh-Oifigigh.
7
Áirítear leis seo post Cuntasóra a earcaíodh ar feadh 10 mí chun folúntas a líonadh ag eascairt as asláithreacht fhadtréimhse.
8
Leantar d’aon chomhaltaí foirne atá ath-immlonnaithe ar feadh 12 mhí nó níos giorra a áireamh sa líon foirne “atá ann”. Ón 9 Bealtaine, tá
beirt Oifigeach Cléireachais ar ath-imlonnú sealadach chuig Oifig na bPasanna agus tá Cléireach Sóisearach (OF) amháin ar ath-imlonnú
sealadach chuig an bPríomh-Oifig Staidrimh. Go dtí go bhfillfidh na hoifigigh sin, tá laghdú, bíodh is go sealadach é, ar an líon coibhéiseach
lánaimseartha atá ann go 383.27.
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AGUISÍN 9
BILLÍ 2010

Uimh.

Ainm an Bhille

An Dáta a
Tíolacadh / a
Tugadh
Isteach

Stádas 31/12/2010

1

An Bille um Choistí Thithe an Oireachtais (Cumhachtaí
Fiosrúcháin), 2010 [BCP]

13/01/2010

Diúltaithe

2

An Bille um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus
Córas Bunachair Sonraí DNA), 2010

15/01/2010

Tarchurtha chuig Roghchoiste
Dála

3

An Bille um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus
Astarraingt), 2010 [Seanad]

18/01/2010

Achtaithe

4

An Bille um Chiste Scoláireachtaí George Mitchell (Leasú),
2010

26/01/2010

Achtaithe

5

An Bille um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2010 [Seanad]

26/01/2010

Achtaithe

6

An Bille Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha
Ilghnéitheacha), 2010 [Seanad]

26/01/2010

Achtaithe

7

An Bille um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 2010

27/01/2010

Dáil: Ordú do Chéim na
Tuarascála

8

An Bille um Chosaint Sceithirí, 2010 [BCP]

28/01/2010

Ordú don Dara Céim

9

An Bille Airgeadais, 2010

04/02/2010

Achtaithe

10

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010 [BCP]

25/02/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

11

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha
(Athbhreithniú ar Chíos i gCásanna Áirithe) (Leasú), 2010
[BCP]

04/03/2010

Dáil: Diúltaithe ag an Dara
Céim

12

An Bille um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010

26/03/2010

Achtaithe

13

An Bille um Chaomhnóireacht Leanaí, 2010 [BCP]

01/04/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

14

An Bille um Chiorrú Ball Giniúna Baineann, 2010 [Seanad]
[BCP]

15/04/2010

Seanad: An Dara Céim

15

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú), 2010

16/04/2010

Achtaithe

16

Bille na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2010

20/04/2010

Dáil: Ordú do Chéim na
Tuarascála

17

An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas
an Phobail, 2010 [BCP]

22/04/2010

Dáil: Diúltaithe ag an Dara
Céim

18

An Bille um Shubstaintí Neamhleigheasacha Sícighníomhacha,
2010 [BCP]

28/04/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

19

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2010

28/04/2010

Achtaithe

20

An Bille Deochanna Meisciúla (An Lárionad Náisiúnta
Comhdhála), 2010

07/05/2010

Achtaithe

21

An Bille um Chonarthaí Foirgníochta, 2010 [Seanad] [BCP]

12/05/2010

Tarchurtha chuig Coiste
Seanaid

22

An Bille um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010

14/05/2010

Achtaithe

23

An Bille um Ionadaíocht Toghcháin (Leasú), 2010 [BCP]

20/05/2010

Diúltaithe ag an Dara Céim

24

An Bille Toghcháin (Leasú), 2010 [BCP]

20/05/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

25

An Bille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

25/05/2010

Achtaithe

26

An Bille um Réamhchinntí Cúraim Sláinte, 2010 [Seanad]
[BCP]

26/05/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

27

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

26/05/2010

Achtaithe

28

An Bille um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim
Carbóin), 2010

27/05/2010

Achtaithe

29

An Bille um Rialáil Leapacha Gréine, 2010 [Seanad] [BCP]

07/06/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

30

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2010 [BCP]

03/06/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

31

An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2010 [Seanad]

11/06/2010

Achtaithe

32

An Bille Sláinte (Leasú), 2010

16/06/2010

Achtaithe

33

An Bille um Rialáil Leapacha Gréine (Uimh. 2), 2010 [BCP]

16/06/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

34

An Bille um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha),
2010 [Seanad]

16/06/2010

Achtaithe
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BILLÍ 2010

Uimh.

Ainm an Bhille

An Dáta a
Tíolacadh /
a Tugadh
Isteach

Stádas 31/12/2010

35

An Bille um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, 2010 18/06/2010

Achtaithe

36

An Bille Staidrimh (Leasú i leith Oidhreachta), 2010 [Seanad]
[BCP]

21/06/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

37

An Bille Sláinte (Leasú) (Uimh. 2), 2010 [Seanad]

23/06/2010

Achtaithe

38

An Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010

29/06/2010

Céim an Roghchoiste Dála

39

An Bille um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha
Ama a Fhadú), 2010 [Seanad]

07/07/2010

Achtaithe

40

An Bille um Rabhadh Radaíochta le haghaidh Guthán Póca,
2010 [Seanad] [BCP]

09/07/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

41

An Bille um Rialú Foirgníochta (Leasú), 2010 [BCP]

08/07/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

42

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cosaint agus an Teaghais), 2010

15/07/2010

Tarchurtha chuig Roghchoiste

43

An Bille um Airm Bhitheolaíocha, 2010

27/07/2010

Dáil: Ordú do Chéim na
Tuarascála

44

An Bille um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

26/08/2010

Dáil: An Dara Céim

45

An Bille Oideachais (Leasú), 2010

24/09/2010

Tarchurtha chuig Roghchoiste
Dála

46

An Bille chun Doghluaisteacht Feithiclí a Rialáil, 2010

05/10/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

47

An Bille Ceimiceán (Leasú), 2010

07/10/2010

Achtaithe

48

An Bille Rialtais Áitiúil (Méara agus Údarás Réigiúnach Bhaile
Átha Cliath), 2010

13/10/2010

Céim an Roghchoiste Dála

49

An Bille Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010

20/10/2010

Achtaithe

50

An Bille um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2010
[Seanad]

16/11/2010

Dáil:Ordú don Dara Céim

51

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010 athraithe ón
mBille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) (Uimh.
2), 2010

16/11/2010

Achtaithe

52

An Bille um Ghealltóireacht, Cearrbhachas agus Crannchuir
(Buaiteachais Neamhéilithe), 2010 [BCP]

18/11/2010

Dáil: Ordú don dara Céim

53

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh
(Leasú), 2010 [BCP]

01/12/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

54

An Bille Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú), 2010 [Seanad]

03/12/2010

Achtaithe

55

An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas
an Phobail (Uimh. 2), 2010

06/12/2010

Achtaithe

56

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2010

08/12/2010

Achtaithe

57

An Bille um Leas Cúnna, 2010 [Seanad]

08/12/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim

58

An Bille um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010

14/12/2010

Achtaithe

59

An Bille Leithreasa, 2010

13/12/2010

Achtaithe

60

An Bille um Fhreagairt don Athrú Aeráide, 2010 [Seanad]

21/12/2010

Seanad: Ordú don Dara Céim

61

An Bille um an Athrú Aeráide, 2010 [BCP]

16/12/2010

Dáil: Ordú don Dara Céim
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AGUISÍN 9
ACHTANNA 2010

Uimh. Ainm an Achta

Dáta a Shínithe

1

An tAcht Eadrána, 2010

08/03/2010

2

An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí), 2010 16/03/2010

3

An tAcht um Chiste Scoláireachtaí George Mitchell (Leasú), 2010

30/03/2010

4

An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010

03/04/2010

5

An tAcht Airgeadais, 2010

03/04/2010

6

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta), 2010

05/05/2010

7

An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010

20/05/2010

8

An tAcht Fíneálacha, 2010

31/05/2010

9

An tAcht Deochanna Meisciúla (An Lárionad Náisiúnta Comhdhála), 2010

31/05/2010

10

An tAcht um Iascach Intíre, 2010

01/06/2010

11

An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

09/05/2010

12

An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2010

19/06/2010

13

An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin), 2010

30/06/2010

14

An tAcht Loingis Cheannaíochta, 2010

03/07/2010

15

An tAcht Sláinte (Leasú), 2010

03/07/2010

16

An tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach, 2010

03/07/2010

17

An tAcht um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha Ama a Fhadú), 2010

07/07/2010

18

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

09/07/2010

19

An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú), 2010

10/07/2010

20

An tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 2), 2010

13/07/2010

21

An tAcht Uchtála, 2010

14/07/2010

23

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha), 2010

14/07/2010

24

An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010

17/07/2010

25

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid

19/07/2010

Comhchónaitheoirí, 2010
26

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2010

20/07/2010

27

An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2010

20/07/2010

28

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010

20/07/2010

29

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010

21/07/2010

30

An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí, 2010

21/07/2010

31

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010

26/07/2010

32

An tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010

23/11/2010

33

An tAcht Ceimiceán (Leasú), 2010

24/11/2010

34

An tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú), 2010

15/12/2010

35

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2010

17/12/2010

36

An tAcht Leithreasa, 2010

17/12/2010

37

An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán), 2010

21/12/2010

38

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010

21/12/2010

39

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail, 2010

22/12/2010

40

An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú), 2010

22/12/2010

41

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2010

22/12/2010
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AGUISÍN 10
TUARASCÁIL UM BAINISTIÚ FUINNIMH 2010

FORLÉARGAS AR CHAITHEAMH FUINNIMH I DTITHE AN OIREACHTAIS LE LINN 2010
Déantar freastal ar riachtanais fuinnimh Thithe an
Oireachtais mar chuid de chóras fuinnimh choimpléasc
Thithe an Rialtais atá faoi bhainistiú Oifig na nOibreacha
Poiblí. Tá ar áireamh i gcoimpléasc Thithe an Rialtais an
Roinn Airgeadais, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus
Bia, an Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta, an Roinn
Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, Oifig an Ard-Aighne,
Tithe an Oireachtais, Teach Chill Dara, an tArd-Mhúsaem
agus an Leabharlann Náisiúnta.
Rinne Oifig na nOibreacha Poiblí fo-mhéadair a
shuiteáil ar na foirgnimh éagsúla san Oireachtas mar chuid
den fheachtas “Optimising power @ work” chun an méid
breosla agus leictreachais a chaitear a thaifeadadh agus
déantar monatóireacht ar an gcéanna trí chóras
tuairiscithe ar líne.
Anuas air sin, tá comhghléasra teasa agus cumhachta
ag Tithe an Oireachtais a sholáthraíonn leictreachas don
lúbchóras leictreach agus teasa sa Seanteach.

 Suiteáladh amadóirí Crochet i gcomhair an chórais
aeroiriúnaite i seomraí na bpáirtithe.

 Rinneadh coirí nua slise adhmaid a shuiteáil le déanaí
mar chuid de scéim teasa Theach Laighean. Tá
méadair á gcur i bhfearas i láthair na huaire ar an
gcoire agus cruthófar coigiltis bhliantúla an bhliain seo
chugainn agus feasta.

 Cuireadh córas “Uisce Te de Mheán-teocht” (MTHW) in
ionad an chórais dáilte gaile mar chuid de scéim teasa
Theach Laighean.

 Barrfheabhas a chur ar an gcóras Cumhachta is Teasa
in Éineacht (CTÉ).

 Laghdú ar shreabh-theocht samhraidh an chórais
“Uisce Te de Mheán-teocht”.
San iomlán, cruthaíonn na bearta seo agus bearta
sábhála fuinnimh eile coigiltis 252 MWh do Thithe an
Oireachtais in aghaidh na bliana.

Tá Tithe an Oireachtais freagrach freisin as Teach Chill
Dara agus cothaítear é as córas teasa an cheantair agus

Gníomhartha a Bheartaítear do 2011

as an lúbchóras leictreachais.

I rith 2011, beartaíonn Tithe an Oireachtais gnás caite

Le linn 2010, chaith Tithe an Oireachtais 10,062 MWh
fuinnimh, arb éard a bhí ann:

 6204 MWh leictreachais;
 3858 MWh breoslaí iontaise;

fuinnimh na heagraíochta a fheabhsú tuilleadh trí na
tionscnaimh seo a leanas a chur i gcrích:

 Monatóireacht a dhéanamh ar an méid fuinnimh a
chruthaíonn an coire bithmhaise

 Eolas agus spreagadh a thabhairt don fhoireann i dtaca
le bearta sábhála fuinnimh

Gníomhartha ar Tugadh Fúthu le linn 2010
Sa bhliain 2010, thug Tithe an Oireachtais faoi raon
tionscnamh chun gnás caite fuinnimh na heagraíochta a
fheabhsú, lena n-áirítear:

 Rannpháirteachas san fheachtas “Optimising Power @
Work”, trína spreagtar an fhoireann le bheith níos
tíosaí ó thaobh an fhuinnimh de. Bhí ar áireamh san
fheachtas sin athbhreithniú iomlán ar na córais teasa
agus aeraithe d’fhonn a chinntiú nach bhfuil siad ag
feidhmiú ach amháin nuair is gá agus aithníodh coigiltis
shuntasacha dá bharr.

 Tugadh faoi iniúchtaí fuinnimh istoíche chun réimsí a
shainaithint ina bhféadfaí coigiltis fuinnimh a
dhéanamh.

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an amchlár teasa i
gcaitheamh na bliana

 Soilsiú is tíosaí a shuiteáil nuair is féidir de réir mar a
theipeann ar na lampaí atá ann faoi láthair

 Amadóirí crochet a shuiteáil sna seomraí coiste
 Tumthéitheoir leictreach do théitheoir uisce the an
tsamhraidh

 Fuaraitheoir ar leith don fhuarú sa seomra freastalaí in
íoslach an tí.
Táthar ag súil go gcruthóidh na bearta seo coigiltis 150
MWh le linn 2011.
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AGUISÍN 11
SUIRBHÉ NA gCOMHALTAÍ 2010

Na Seirbhísí a raibh os cionn 85% de na Comhaltaí sásta leo Na Foirne a raibh os cionn 85% de na Comhaltaí sásta leo
2010
Tuarastal agus liúntais

2008

2007

97.4

97.4

97.3

92.5

Seirbhísí le haghaidh
Cúntóirí Rúnaíochta 7
Parlaiminte

92.1

92.1

Rochtain ar Theach
Laighean

92.1

87.2

Seirbhísí Cóiríochta

89.5

80

Seirbhísí Neamh-TFC [facs,
cóipeálaithe etc]

87.2

87.5

Saoráidí

91.4

Seirbhísí ón gComhairleoir
Dlí Parlaiminte

Seirbhísí Leabharlainne
Taighde

7

Doiciméid Nós Imeachta

1

2010

97.4 An Fhoireann Nós
Imeachta

2008

97.3

100

100

97.5

84.2 An Fhoireann AD 7
Foireann na Seirbhísí do
Chomhaltaí

100

97.4

81.6 Foireann an Ionaid Caife

100

97.4

100

95

94.6 An Fhoireann Bheáir

100

94.9

86.8

78.4 Foireann an tSeomra
Aclaíochta

100

94.1

88.5

86.2

Foireann na Saoráidí

100

92.3

85.8

95.1

100

80

An Fhoireann sa Chlólann

97.4

92.5

100 Foireann an Aonaid
Ilfheidhme

81.1 An Fhoireann Chóiríochta
Rochtana

7

91.9 An Fhoireann sa Chreis

2007
97.4

100

97.4

94.7

An Bhialann

92.3

Foireann na mBialann

97.4

92.5

Beáir

97.4

An Fhoireann san Aonad
Airgeadais 7 Párolla

97.1

100

Ionad Caife

94.9

An Fhoireann AD agus san
Aonad Pearsanra

97.1

93.9

An Seomra Aclaíochta

94.1

An Fhoireann Riaracháin

97.1

92.7

83.8

Bainistiú Cuairteoirí

92.3

An Fhoireann
Leabharlainne

97.1

92.5

93.9

An Fhoireann TFC agus
Foireann na Deisce
Cabhrach

91.9

87.8

Foireann an Aonaid Oiliúna

88.9

94.4

Foireann na gCaidreamh
Poiblí 7 Cumarsáide

88.9

90.3

Foireann an Chomhairleora
Dlí Parlaiminte

91.3

86.2

An Foireann Chraolacháin

85.3

88.9

An Fhoireann
ríomhDhaonlathais

85.2

84

Turais

100

Na Seirbhísí a raibh os cionn 75% ach faoi bhun 85% de na
Comhaltaí sásta leo
2010

2008

Seirbhísí TFC

79.5

An Siopa

83.8

Seirbhísí Páirceála

75.7

80.5

7

Taighde

71

Na Foirne a raibh os cionn 75% ach faoi bhun 85% de na
Comhaltaí sásta leo

2007
59.5 An tAonad Cumarsáide

2010
80

2008

2007

84.6

Na Seirbhísí lena raibh faoi bhun 75% de na Comhaltaí sásta Na Foirne lena raibh faoi bhun 75% de na Comhaltaí sásta
An Pharlaimint a Chur
Chun Cinn
An Chreis
1

52.6

69.2

58.3 PRO staff

70.6

88

50

Meán neamhualaithe
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