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I

s mór an sásamh dúinn tuarascáil bhliantúil

Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018,

Choimisiún Thithe an Oireachtais (an Coimisiún)

chun buiséad an Choimisiúin do na chéad trí bliana

do 2018 a thíolacadh de bhun alt 6 d’Achtanna an

eile a sholáthar. Is é €422 mhilliún an méid atá le

Choimisiúin, 2003-2018.

leithroinnt do reáchtáil na dTithe don tréimhse

Tugtar forléargas sa tuarascáil bhliantúil ar obair
an Choimisiúin le bliain anuas, maidir lena ról a
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chomhlíonadh i ndáil le seirbhísí a sholáthar chun
tacú le hobair Thithe an Oireachtais, agus maidir leis

2019-2021. Is as airgead cáiníocóirí a mhaoinítear na
Tithe. Leanfaidh an Coimisiún d’acmhainní poiblí a
mhaoirsiú go críonna le linn dó Tithe an Oireachtais
a reáchtáil thar na trí bliana atá le teacht.

na seirbhísí a sholáthar a theastaíonn ó chomhaltaí

I rith na bliana atá imithe thart, rinne na Tithe

an Oireachtais chun gur féidir leo a gcuid oibre a

ceiliúradh, faoin gclár Vótáil 100, ar chomóradh

dhéanamh go héifeachtúil mar reachtóirí agus mar

céad bliain ó baineadh amach an ceart vótála do

ionadaithe do lucht a gcuid toghlach.

mhná in Éirinn. Tá cur síos sa tuarascáil seo, tríd

Tá an tríú tuarascáil bhliantúil ar an dul chun cinn
atá déanta maidir leis an bPlean Straitéiseach a
Chur i nGníomh curtha i láthair sa tuarascáil seo,
agus léirítear feidhmíocht na Seirbhíse in 2018 inti.
Cuirimid fáilte roimh an dul chun cinn atá déanta
chun é a chur i ngníomh. Tugadh roinnt tionscnaimh
nua isteach de bharr na hoibre sin thar thréimhse
an Phlean, mar shampla, bunaíodh an Oifig Buiséid
Pharlaiminteach agus Seirbhís Billí Comhaltaí
Príobháideacha agus rinneadh nuachóiriú ar ár
gcórais teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide.
Táimid dírithe, go mór mór, ar fhreagairt go
héifeachtúil do riachtanais na dTithe agus na
gComhaltaí agus na riachtanais sin ag athrú.
Cuirtear cuntais airgeadais iniúchta an Choimisiúin
i láthair ag leathanach 69. Léirítear sna cuntais gur
tabhaíodh caiteachas €134,353 mhilliún i ndáil le
Tithe an Oireachtais a reáchtáil in 2018 as buiséad
€135,900 milliún a cuireadh ar fáil. Fágann sin go
raibh tearc-chaiteachas €1.56 milliún ann i mbliana
arb ionann é agus coigilteas 1.1%. Ag deireadh 2018,
achtaíodh an reachtaíocht ba ghá, an tAcht um

síos, ar na himeachtaí a reáchtáladh chun ceiliúradh
a dhéanamh ar an gcor cinniúnach seo ó thaobh an
daonlathais de. I measc líon mór buaicphointí, ba
mhór an phribhléid dúinn díospóireacht daltaí
meánscoile, Díospóireacht na nÓg, a eagrú i Seanad
Éireann. B’ócáid iontach í, a thug deis dúinn
breathnú ar dhaoine óga agus iad ag dul i ngleic leis
an bpróiseas daonlathach. Ba mhaith linn moladh
ar leith a thabhairt do na daltaí idirbhliana a ghlac
páirt sa chomórtas scoile uile-oileáin sa chaint
phoiblí agus dóibh siúd a chuir leis an díospóireacht
sa Seomra, as ucht a gcuid óráidí iontacha inar
pléadh téamaí na saoirse, an cheartais agus an
chomhionannais i gcomhthéacs comhaimseartha.
Céad bliain níos déanaí, is mná iad 25% de chomhaltaí
Thithe an Oireachtais. De réir mar a athraíonn an
saol, athraíonn riachtanais na gcomhaltaí freisin.
Agus méadú tagtha ar líon na mban sna Tithe,
tá an Coimisiún tar éis féachaint lena chinntiú
go bhfreastalaítear, in áit oibre an Oireachtais, do
riachtanais gach comhalta. Dírítear, go háirithe, ar
riachtanais ban a bhfuil páistí óga á dtógáil acu, a
mbíonn dúshláin faoi leith le sárú acu chun an dá
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cinn atá á dhéanamh maidir leis an tionscadal,

pholaitíocht agus freagrachtaí teaghlaigh. Tionscnamh

cuireann oifigigh shinsearacha ó Oifig na nOibreacha

suntasach amháin is ea an Beartas maidir le Saoire

Poiblí ar an eolas é ag cruinnithe míosúla an

Mháithreachais agus Uchtaíoch a ghlac an

Choimisiúin. Rinneadh pleanáil cháiréiseach i rith an

Coimisiún anuraidh. Tá sé mar aidhm ag an

tionscadail seo chun a chinntiú go leanfaí ar aghaidh

mBeartas tacú le comhaltaí de na Tithe ar mian leo

le hobair na dTithe gan cur isteach uirthi, fad a bheadh

cead a fháil chun bheith as láthair i gcás toirchis,

an obair fhairsing ar an taobh amuigh agus ar an

breith linbh nó uchtála. Ba mhaith linn aitheantas

taobh istigh den fhoirgneamh ag dul ar aghaidh, agus

a thabhairt don obair atá déanta ag Cácas na mBan

chun a chinntiú go mbeadh rochtain fós ag cuairteoirí

san Oireachtas chun an beartas sin a fhorbairt.

agus comhaltaí ar an Dáil agus ar an Seanad.

I mbliana, 2019, déanaimid comóradh ar

Agus an tionscadal foirgníochta ag druidim leis

bhuaicphointe suntasach eile i stair an Oireachtais

na céimeanna deiridh i mbliana, tá aird á díriú ar

agus ceiliúradh á dhéanamh againn ar chothrom céad

atháitiú céimnithe an Tí a phleanáil chun a chinntiú

bliain an chéad tionóil de Dháil Éireann. I mí Eanáir,

gur féidir filleadh ar an Teach gan stró. Sa chéim

tháinig comhaltaí na Dála agus an tSeanaid le chéile

seo den tionscadal, féachfar chuige, mar

sa seomra cruinn i dTeach an Ard-Mhéara le haghaidh

phríomhthosaíocht, go bhfillfidh Seanad Éireann ar

suí speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar

Theach Laighean óna Sheomra Seanaid sealadach

chothrom 100 bliain an chéad tionóil de Dháil Éireann

in Ard-Mhúsaem na hÉireann.

i dTeach an Ard-Mhéara ar an 21 Eanáir 1919. Ba dheis
a bhí san ócáid dúinn uile staidéar a ghlacadh agus
cuimhneamh siar ar 100 bliain de Dháil Éireann, agus
ar stair agus ar éachtaí na Dála i rith an chéid sin.
Reáchtálfar roinnt imeachtaí speisialta comórtha le
linn 2019 sna Tithe chun comóradh a dhéanamh ar
chothrom 100 bliain Dháil Éireann. Agus ceiliúradh á
dhéanamh againn ar chothrom 100 bliain na Dála,
tugaimid cuireadh duit féachaint ar chlár Dáil 100,
ar an suíomh gréasáin www.oireachtas.ie/ agus
breathnú ar na himeachtaí agus iad á gcraoladh ar
Oireachtas TV agus á mbeoshruthú ar shuíomh

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn ár mbuíochas a
ghabháil le comhaltaí an Choimisiúin as a gcuid
oibre le bliain anuas. Gabhaimid buíochas freisin le
coistí an Choimisiúin as a gcuid oibre inar thacaigh
siad linn chun ár gcuid cuspóirí a bhaint amach.
Ba mhaith linn na héachtaí atá bainte amach ag an
tSeirbhís le bliain anuas a aithint. Táimid an-bhuíoch
den Ard-Rúnaí, den Bhord Bainistíochta agus
d’fhoireann na Seirbhíse as an dúthracht atá caite acu
chun na seirbhísí go léir is gá a sholáthar chun gur
féidir tacú le gnó na dTithe agus obair na gcomhaltaí.

gréasáin an Oireachtais.
Gné thábhachtach eile dár gcuid oibre, ar a rabhamar
ag díriú le bliain anuas, is ea tionscadal leanúnach

Seán Ó Fearghaíl TD

athfheistiúcháin Theach Laighean Seoirseach. Tá clár

An Ceann Comhairle

oibreacha uasghrádaithe agus struchtúrtha á chur i
bhfeidhm ar an Teach Seoirseach chun oidhreacht an
fhoirgnimh a chosaint agus chun é a thabhairt
cothrom le caighdeáin chomhaimseartha. Le linn don
Choimisiún faireachán a dhéanamh ar an dul chun

An Seanadóir Donnacadha Ó Donnabháin
Cathaoirleach Sheanad Éireann
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thrá a fhreastal maidir lena gcuid gairmeacha sa

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Forléargas an
Ard-Rúnaí
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I

s cúis áthais dom Tuarascáil 2018 a chur i láthair

Bhí leibhéal ard gníomhaíochta sa dá Theach in

maidir leis an bPlean Straitéiseach, 2016-2018 –

2018. Shuigh an Dáil ar feadh 989 n-uair an chloig

Oireachtas don Phobal a Chur i nGníomh.
Ullmhaíodh an Tuarascáil de réir Alt 16 (1)(k) de na
hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
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2003-2018, lena gceanglaítear orm, mar Ard-Rúnaí,
tuarascáil a thíolacadh don Choimisiún go bliantúil
faoin dul chun cinn atá déanta maidir leis an bPlean
Straitéiseach a chur i ngníomh.
Bliain an-tábhachtach ba ea 2018 don Oireachtas
toisc go ndearnamar comóradh ar chothrom 100
bliain ó tugadh an vóta do mhná in Éirinn.
Reáchtáladh clár rathúil imeachtaí i gcaitheamh
2018 chun an cothrom céad bliain a chomóradh.
Faoi cheannas comhaltaí de Chácas na mBan san
Oireachtas, le tacaíocht ó fhoireann de chuid Aonad
Cumarsáide an Oireachtais, rinneadh comóradh ar
obair cheannródaíoch na gluaiseachta chun ceart
vótála a bhaint amach do mhná agus tugadh an
deis machnamh a dhéanamh ar ról na mban i
bpolaitíocht na linne seo.
In 2018, ba é €134 mhilliún toradh an Choimisiúin, a
fhágann gurb é €363 mhilliún an caiteachas iomlán
don tréimhse trí bliana 2016-2018.
An 31 Nollaig, bhí 511 chomhalta foirne Státseirbhíse
coibhéise lánaimseartha fostaithe ag an gCoimisiún,
anuas ar ochtar comhaltaí foirne de chuid Sealbhóirí
Oifige agus 52 chomhalta foirne Tionscail Stáit atá
fostaithe sa tSeirbhís Lónadóireachta agus sa
tSaoráid Chlódóireachta.

thar 106 lá suí agus shuigh an Seanad ar feadh 615
uair an chloig thar 98 lá suí. Is ionann sin agus
méadú 12% ar uaireanta suí an dá Theach le chéile
in 2017. Rinneadh beagnach 59,000 Ceist
Pharlaiminte (CP) a phróiseáil. Tionscnaíodh 142
Bhille sna Tithe – Billí Comhaltaí Príobháideacha
(BCPanna) ba ea dhá thrian díobh. As na 44 Bhille
a rith na Tithe, BCPanna ba ea cúig cinn.
Ba réimse gníomhaíochta tábhachtach eile iad Coistí
an Oireachtais. Tionóladh 625 chruinniú Coiste agus
ghlac 2,223 fhinné páirt sna himeachtaí. Foilsíodh
cúig thuarascáil is seachtó ó choistí.
Lean na Tithe agus Coistí na dTithe freisin dá gcuid
oibre maidir leis na himpleachtaí atá ag Brexit
d’Éirinn. Thug a Oirirceas, an tUasal Jean-Claude
Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh,
aitheasc do chomhshuí de Dháil Éireann agus
Seanad Éireann an 21 Meitheamh 2018.
Tá áthas orm a chur in iúl go bhfuil dul chun cinn
suntasach déanta ag Seirbhís Thithe an Oireachtais
maidir lena Plean Straitéiseach, 2016-2018 a chur
i ngníomh.
Ba iad príomhchuspóirí an Phlean athleasú
na parlaiminte a chur i ngníomh, freagairt do
riachtanais comhaltaí, obair an Oireachtais a chur
in iúl agus rannpháirtíocht an phobail a neartú,
agus cumas TFC agus ár bhfoireann a fhorbairt.
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Bhí béim ar leith in 2018 ar dhaingniú na seirbhísí

agus ó chiapadh, ina n-aithnítear an ceart atá ag

nua a thacaíonn leis an gclár um athleasú na

cách go gcaitear leo le dínit agus meas, agus ina

parlaiminte. Chuige sin, mhéadaigh an tSeirbhís go

dtacaítear leis an gceart sin.

chun reachtaíocht comhaltaí príobháideacha a
dhréachtú. Le linn 2018, tionscnaíodh 74 BCP sa
Dáil agus tionscnaíodh 20 BCP sa Seanad. Rinneadh
ceithre cinn déag acu sin a shannadh don Aonad
Dréachtaithe Reachtaíochta nua in Oifig na
gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha (OCDP).
Ritheadh cúig BCP sna Tithe. Ag deireadh 2018,
bunaíodh OCDP ar bhonn reachtúil leis an Acht um
Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018. Leis
an athrú reachtaíochta tábhachtach seo, feabhsófar
go suntasach cumas OCDP comhairle dlí a sholáthar
agus tacú le comhaltaí sna blianta romhainn.

Cuspóir tábhachtach de chuid ár bPlean Straitéisigh
ba ea cur le tuiscint an phobail agus feabhas a chur
ar an dearcadh atá ag daoine i leith obair na dTithe
agus a gcomhaltaí. Tuairiscítear i dtorthaí
Bharaiméadar AE d’Éirinn, Earrach 2018, go bhfuil
iontaoibh as an Dáil anois ag 44%, an leibhéal is
airde le sé bliana anuas. Sheachaid an tSeirbhís
roinnt beart chun inrochtaineacht agus
rannpháirtíocht an phobail sna Tithe a chur chun
cinn, lena n-áirítear suíomh gréasáin nua, breis
forbartha ar Oireachtas TV, agus tionscnaimh nua
in oideachas parlaiminte. Leis an gClár Vótáil 100,
tugadh an deis freisin cur le tuiscint an phobail ar

Bunaíodh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) ar

an Oireachtas. Chuir an pobal an-spéis ann agus

bhonn reachtúil le hAcht 2018 freisin. Ó bunaíodh é

chuir sé leis na cuimhneacháin ar Dáil 100 in 2019.

in Iúil 2017, is cuid dhílis den chóras grinnscrúdaithe
ar chúrsaí airgeadais san Oireachtas é OBP. Chuir
sé 62 mhionteagasc, thráchtaireacht, agus
fhoilseachán anailíse ar fáil in 2018, lena n-áirítear
tuarascáil ar Bhuiséad 2019, agus d’oibrigh sé go
dlúth leis an gCoiste um Fhormhaoirsiú Buiséid.
Fuair OBP gradam Ard-Mholta ó Fhondúireacht
an Léinn Fhioscaigh as a chuid oibre ar bheartas
fioscach. Ba ghaisce suntasach dá Stiúrthóir
agus dá fhoireann an méid sin.

Tá timpeallacht teicneolaíochta Thithe an Oireachtais
ag dul faoi athruithe móra. Is í ár sprioc tairbhe a
bhaint as acmhainneacht teicneolaíochtaí nua chun
bealaí oibre níos fearr a chruthú do chomhaltaí agus
don fhoireann, agus chun rannpháirtíocht bhreise
an phobail sa phróiseas daonlathach a éascú. In
2018, rinne an tSeirbhís infheistíocht airgeadais
shuntasach i dteicneolaíocht nua faoina Clár um
Chlaochlú Digiteach. Chuir sí córas ríomhphoist
nua i ngníomh do chomhaltaí agus don fhoireann,

Chuir an tSeirbhís béim freisin ar neartú tacaíochtaí

agus chríochnaigh sí uasghrádú suntasach ar a

do Chomhaltaí in 2018. D’fhorbair an tSeirbhís

bonneagar Wi-Fi. Léiríonn na hathruithe teicniúla

Ráiteas Prionsabal agus Beartas um Dhínit agus

seo an t-éileamh méadaithe ar sheirbhísí TF tapa,

Meas do chomhaltaí agus don fhoireann. Leis seo,

inrochtana agus slán, agus an méadú sa mhéid a

leagtar síos na caighdeáin maidir le meas, dínit,

bhraitheann comhaltaí agus foireann ar fhearais

sábháilteacht, agus comhionannas atá glactha ag

shoghluaiste chun a gcuid oibre a dhéanamh go

Coimisiún an Oireachtais agus a bhainfidh le gach

héifeachtach. Ina theannta sin, d’eisigh an tSeirbhís

duine i bpobal na parlaiminte. Mar eagraíocht,

ceithre fheidhmchlár nóis imeachta nua agus rinne

táimid tiomanta d’áit oibre atá saor ó bhulaíocht

sí uasghrádú ar an teicneolaíocht sna Seomraí.
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suntasach an tacaíocht a bhíonn ar fáil do chomhaltaí
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Tá saoráidí aistriúcháin chomhuainigh ar fáil anois

Ceann de na forbairtí is dearfaí in 2018 ná seoladh

i ngach Seomra Coiste, rud a chuirfidh le húsáid na

cláir do dhaoine óga faoi mhíchumas intleachta –

Gaeilge le linn imeachtaí Coiste. Chuaigh ár suíomh

Clár Oibre agus Foghlama an Oireachtais (OWL).

gréasáin nua beo freisin agus is mó teagmháil,

Leis an gclár, a reáchtáiltear i gcomhar leis na

rochtain ar fhaisnéis, agus trédhearcacht agus

heagraíochtaí tacaíochta míchumais, WALK agus

oscailteacht i ndáil le hobair na dTithe a bheidh

KARE, tugtar an deis dá rannpháirtithe a scileanna

ann dá bharr. Táimid muiníneach go bhfeabhsóidh

oibre agus sóisialta a fhorbairt i dtimpeallacht ina

na hathruithe, a cuireadh i ngníomh faoin gClár

bhfuil tacaíocht le fáil. Ba chúis áthais dúinn, agus

um Chlaochlú Digiteach, seachadadh ár seirbhísí

bhí sé de phribhléid againn, fáilte a chur roimh

agus go neartóidh siad an cumas idirchaidrimh

dheichniúr aosach óg chun an Oireachtais i Meán

leis an bpobal sna blianta romhainn.

Fómhair 2018. Is daoine tábhachtacha dár bpobal

Dúshlán suntasach don tSeirbhís in 2018 ba ea an
leibhéal ard athraithe foirne, ar fadhb choitianta

parlaiminte iad agus cuireann siad go mór lenár
n-eagraíocht.

í ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí i

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas

gcoitinne. Bhí iarracht mhór ag teastáil chun leibhéil

a ghabháil le comhaltaí Choimisiún Thithe an

foirne a choimeád ag an líon reatha agus foireann

Oireachtais as an gcabhair agus as an tacaíocht a

nua a mhealladh chun na heagraíochta. Níor tharla

thug siad dom le bliain anuas agus i rith thréimhse

sé go dtí beagnach deireadh thréimhse na stráitéise,

trí bliana na straitéise, 2016-2018.

2016-2018, go raibh an líon foirne ag druidim leis an
líon ceadaithe. Cuireadh béim ar leith le linn 2018 ar
ionduchtú leanúnach ár bhfostaithe nua chun iad a
chur ar aon dul leis an gcuid eile den fhoireann agus
ionas go mbraithfidh siad, agus go mbeidh siad, ina
gcuid den tSeirbhís. Tharla roinnt tionscnamh freisin
faoi Thionscnamh um Fhorbairt Eagraíochta (TFE)
na Seirbhíse. Ina measc, bhí seisiúin Comhroinnte
Eolais, Foghlama agus Faisnéise, agus seimineáir

Thairis sin, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt
dár bhfoireann, agus buíochas ó chroí a ghabháil
leo, as a gcuid oibre agus as a gcuid díograise le
bliain anuas. Is ábhar mórtais dúinn go bhfuilimid
ag obair inár bparlaimint náisiúnta agus táimid
ag súil go mór le cur lena forbairt in 2019 agus
comóradh á dhéanamh againn ar chothrom céad
bliain an chéad suí de Dháil Éireann.

agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Sláinte agus
Dea-Bhail. Cuireadh Scéim Meantóireachta nua
ar bun faoin tionscnamh is cuid d’Fhorbairt
Ceannaireachta agus Bainistíochta, agus leanfar
den scéim sin in 2019. Athsheoladh Club Sóisialta an
Oireachtais freisin, agus d’eagraigh comhaltaí foirne
agus ghlac siad páirt i Lá Saorálaíochta. Bhí an rath
ar an tionscnamh sin inar thug comhaltaí foirne suas
lá dá gcuid saoire chun obair ar thionscadal pobail.

Peadar Ó Fionnagáin
Cléireach Dháil Éireann agus Ard-Rúnaí Sheirbhís
Thithe an Oireachtais
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Ár gCreat Rialachais

Coimisiún Thithe an Oireachtais

Seirbhís Thithe an Oireachtais

Is é Coimisiún Thithe an Oireachtais (an Coimisiún)

Is í Seirbhís Thithe an Oireachtais (an tSeirbhís) an

an comhlacht atá freagrach as Tithe an Oireachtais

comhlacht seirbhíse poiblí a chuireann comhairle

a reáchtáil agus is é an comhlacht ceannais é do

ghairmiúil agus seirbhísí agus saoráidí nóis

Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Bunaíodh an

imeachta agus riaracháin ar fáil don Choimisiún,

Coimisiún in 2004 mar chomhlacht reachtúil

do Thithe an Oireachtais, do Choistí na dTithe agus

neamhspleách faoin Acht um Choimisiún Thithe an

do chomhaltaí na dTithe.

Oireachtais, 2003. Tá sé cuntasach do Thithe an
Oireachtais as comhlíonadh a fheidhmeanna.

Tá an tSeirbhís faoi stiúir Chléireach na Dála agus
an Ard-Rúnaí. Tá 511 Státseirbhíseach agus 52

Tá an Coimisiún freagrach as beartas airgeadais agus

chomhalta foirne Tionscail Stáit (Poist Coibhéise

riaracháin a chinneadh maidir le cláir agus seirbhísí a

Lánaimseartha) ar fhoireann na Seirbhíse a leagtar

sholáthar do na Tithe agus do chomhaltaí na dTithe

a gcuid téarmaí agus coinníollacha fostaíochta síos

chun tacú leo chun a gcuid feidhmeanna parlaiminte

i gCód Reachtúil Ginearálta na Státseirbhíse, san

a chomhlíonadh. Ina theannta sin, déanann sé

Acht um Fhoireann Thithe an Oireachtais, 1959

formhaoirsiú ar chur i ngníomh na mbeartas sin ag

agus sna hAchtanna um Choimisiún Thithe an

Seirbhís Thithe an Oireachtais (an tSeirbhís).

Oireachtais, 2003 go 2018.

11 chomhalta atá ar an gCoimisiún. Is é an Ceann

Tá 537 gcomhalta foirne polaitíochta (450 Post

Comhairle atá mar Chathaoirleach ex officio ar an

Coibhéise Lánaimseartha) ag obair i dTeach

gCoimisiún.

Laighean nó in oifigí dáilcheantair na gcomhaltaí

Is i gcáil chorparáideach a fhónann comhaltaí an
Choimisiúin agus ní bhíonn ionadaíocht á déanamh
acu ar son a bpáirtithe, a ngrúpaí ná ní ar mhaithe

agus iad fostaithe go díreach ag na comhaltaí nó
ag an bpáirtí polaitíochta lena mbaineann agus
is é an Coimisiún a íocann a gcuid pá leo.

lena leasanna féin a bhíonn siad ag an bhfóram seo.
Bíonn ról tábhachtach ag comhaltaí an Choimisiúin,
áfach, ó thaobh faisnéis faoi bheartais agus faoi
chinntí an Choimisiúin a chur in iúl trí chóras na
parlaiminte.

Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe
an Oireachtais
Tá an tArd-Rúnaí freagrach as an tSeirbhís a bhainistiú
ar bhonn laethúil agus as beartais an Choimisiúin
a chur i ngníomh. Is é nó is í an tArd-Rúnaí an
Príomhfheidhmeannach leis mar aon le bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún, ina
Chléireach nó ina Cléireach ar Dháil Éireann, agus
ina Oifigeach Cuntasaíochta nó ina hOifigeach
Cuntasaíochta i leith chaiteachas an Choimisiúin.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Ina suí ó chlé go deis: Peadar Ó Fionnagáin, Cléireach Dháil Éireann agus Ard-Rúnaí (Príomhfheidhmeannach
an Choimisiúin), an Seanadóir Pádraig Ó Cobhthaigh, Mairsile Ní Chorcoráin Cinnéide, TD, an Seanadóir Gearóid
P. Ó Creachmhaoil, Máirtín Ó hÉideáin, TD, Caitríona Uí Mhurchú, TD, an Seanadóir Donnacadha Ó Donnabháin
(Cathaoirleach Sheanad Éireann agus Leas-Chathaoirleach an Choimisiúin), Seán Ó Fearghaíl, TD (An Ceann Comhairle
agus Cathaoirleach an Choimisiúin). Níl sa ghrianghraf: Tadhg Ó Dubhlaoigh, TD, Laoise Uí Raghallaigh, TD,
an Seanadóir Eamonn Ó Súilleabháin.

An Bord Bainistíochta
Cuidíonn an Bord Bainistíochta leis an Ard-Rúnaí
an tSeirbhís a bhainistiú trí chéile.

bPríomhoifigeach, agus aon comhalta seachtrach
amháin den Bhord atá ceaptha ag an Ard-Rúnaí.
Is ar an mBord a bhíonn an fhreagracht fhoriomlán
as an bplean straitéiseach i gcomhair na Seirbhíse

Tá an tArd-Rúnaí agus ceathrar Rúnaithe Cúnta a

a chur i ngníomh. Is é a dhéanann maoirseacht ar

thuairiscíonn don Ard-Rúnaí sa struchtúr bainistíochta

fheidhmíocht na Seirbhíse, agus a thugann cuntas inti,

ardleibhéil reatha. Rinneadh athruithe i mbliana ar an

trí chomhcheannaireacht. Ina cheann sin, déanann

gCreat Rialachais i gcomhair na Seirbhíse de dhroim

sé cinntí maidir le saincheisteanna a bhfuil tábhacht

athbhreithniú ar oibriú an Choiste Bainistíochta de

straitéiseach, oibriúcháin agus airgeadais leo agus

thoradh athruithe ar an struchtúr eagraíochta chun

féadfar iad a chur faoi bhráid an Choimisiúin ansin

tacú le clár athleasúcháin pharlaimintigh a chur i

chun cinneadh a fháil ina leith, de réir mar is cuí.

ngníomh. Bunaíodh an Bord Bainistíochta de thoradh
an athbhreithnithe, is Bord a fheidhmeoidh in ionad
Choiste Bainistíochta na Seirbhíse as seo amach.
Achtaíodh an tAcht um Thithe an Oireachtais (Leasú),
2018 dá éis sin agus tá sin ina thaca reachtaíochta faoi
na hathruithe ar struchtúr eagraíochta na Seirbhíse.

Tá ceithre cinn de choistí straitéiseacha, agus
comhalta den bhord ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar gach aon cheann acu, bunaithe ag
an mBord Bainistíochta chun tacaíocht a thabhairt
dó ag comhlíonadh a fheidhmeanna dó: An Coiste
um Rialachas, Feidhmíocht agus Cuntasacht; An

Is iad atá ar an mBord Bainistíochta an tArd-Rúnaí

Coiste um Shaoráidí agus Rannpháirtíocht; An

(cathaoirleach an Bhoird), an ceathrar Rúnaithe Cúnta,

Coiste um Dhaoine agus Eagraíocht, agus an Coiste

Cléireach Sheanad Éireann, cathaoirleach Líonra na

um Theicneolaíocht agus um an gClaochlú Digiteach.
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Ina suí ó chlé go deis: Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; Elaine Gunn, Rúnaí Cúnta, Rannóg na Seirbhísí
Parlaiminteacha agus Leas-Chléireach Dháil Éireann; Annette Connolly, Rúnaí Cúnta, Stiúrthóir na hOifige Buiséid
Parlaimintí; Peadar Ó Fionnagáin (Cathaoirleach), Cléireach Dháil Éireann agus Ard-Rúnaí; Michael Errity, Rúnaí Cúnta,
Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha agus Seirbhísí do Chomhaltaí; Mellissa English, Rúnaí Cúnta, Príomh-Chomhairleoir
Dlí an Oireachtais; Seosamh Ó hÁghmaill, Comhalta Seachtrach; Derek Dignam, Príomhoifigeach, Cathaoirleach Líonra
na bPríomhoifigeach.

Bíonn obair an Bhoird Bainistíochta ag brath go mór

Tharla dhá rud, go hachomair, de bharr na

ar na beartais a ghlacann an Coimisiún agus, chomh

reachtaíochta lenar bunaíodh an Coimisiún sa

maith leis sin, ar na straitéisí agus ar na tosaíochtaí

bhliain 2003: (i) tháinig an Coimisiún chun bheith

a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach agus

ina údarás ceadúcháin i ndáil le caiteachas agus i

sa Phlean Gnó Corparáideach don tSeirbhís.

ndáil le cinntí maidir le líon foirne, soláthar seirbhísí

Freastalaíonn comhaltaí an Bhoird Bainistíochta agus
bainisteoirí sinsearacha eile de chuid na Seirbhíse
ar chruinnithe den Choimisiún de réir mar is gá.

agus nithe gaolmhara (ba ag an Roinn Airgeadais a
bhí an t-údarás sin roimhe sin); agus (ii) rinneadh
an córas chun buiséid a leithroinnt ar Thithe an
Oireachtais a athrú ó phróiseas bliantúil na
Státseirbhíse i ndáil le Meastacháin agus “Vótaí”

Ról an Choimisiúin
Is é ról an Choimisiúin, faoi na hAchtanna um
Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2018,
socrú a dhéanamh maidir le Tithe an Oireachtais

go próiseas trína soláthraítear buiséad trí bliana a
tharraingítear as an bPríomh-Chiste. Leagtar amach
buiséad nua faoin reachtaíocht gach trí bliana
tar éis caibidlíocht a dhéanamh leis an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ceadaíonn

a reáchtáil, gníomhú mar chomhlacht ceannais na

an Coimisiún an buiséad ar leibhéal polaitiúil agus

Seirbhíse, beartas i ndáil leis an tSeirbhís a bhreithniú

déanann an dá Theach an reachtaíocht leasaitheach

agus a chinneadh, agus formhaoirsiú a dhéanamh

riachtanach a rith ansin. Is ionann leithroinnt

ar chur i ngníomh an bheartais sin ag an Ard-Rúnaí.

buiséid trí bliana an Choimisiúin faoi láthair
agus €422.3 milliún don tréimhse 2019 go 2021.
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Comhaltas an Choimisiúin
11 chomhalta atá ar an gCoimisiún:
Cathaoirleach Dháil Éireann (comhalta ex officio)
(An Cathaoirleach ar an gCoimisiún)
Cathaoirleach Sheanad Éireann (comhalta
ex officio) (An Leas-Chathaoirleach)
Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais

státseirbhíse an Choimisiúin
pleananna straitéiseacha, tuarascálacha bliantúla
agus meastacháin bhliantúla a chur i dtoll a chéile
agus a fhoilsiú, agus lámhleabhair agus faisnéis
a bhaineann le gnó Thithe an Oireachtais a chur
i dtoll a chéile do chomhaltaí na dTithe
seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil maidir le

(comhalta ex officio) (Príomhfheidhmeannach

hAchtanna an Oireachtais agus le hIonstraimí

an Choimisiúin)

Reachtúla

aon chomhalta amháin de Thithe an Oireachtais
An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

feidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le foireann

faisnéis, anailís agus comhairle fhioscach

arna cheapadh nó arna ceapadh ag an Aire

agus eacnamaíochta a chur ar fáil do Thithe

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (ionadaí

an Oireachtais agus do Choistí Oireachtais

an Aire)
ceathrar gnáthchomhaltaí arna gceapadh ag
Dáil Éireann
triúr gnáthchomhaltaí arna gceapadh ag Seanad
Éireann

treoirlínte do na comhaltaí faoi úsáid seirbhísí
agus saoráidí, a mhaoinítear le cistí poiblí,
a ullmhú agus a fhoilsiú, agus muirir ina leith
sin a shonrú tar éis lánscor na Dála
feidhmeanna áirithe a fheidhmiú maidir le saoráidí

Feidhmíonn an Coimisiún de réir an phrionsabail

rúnaíochta do chomhaltaí agus do pháirtithe

ghinearálta go bhféachann sé le tacaíocht a

cáilitheacha, mar shampla, acmhainní a leithroinnt

thabhairt go comhionann do na Tithe agus do gach

faoin Scéim um Chúnamh Rúnaíochta do

comhalta le linn dóibh an ról atá acu mar ionadaithe

Chomhaltaí agus saoráidí TFC, clódóireachta

tofa a chomhlíonadh. Bíonn liúntas bliantúil ag dul

agus dearthóireachta grafaice a chur ar fáil

do Chomhaltaí an Choimisiúin (seachas comhaltaí

feidhmeanna áirithe dlí a fheidhmiú, lena

ex officio). Bíonn liúntas ag dul d’ionadaí an Aire

n-áirítear páirt a ghlacadh in imeachtaí dlí

mura bhfuil sé nó sí ag fónamh mar Aire Stáit.

de réir mar is gá agus socrú a dhéanamh
maidir le comhairle dlí a chur ar fáil

Feidhmeanna an Choimisiúin

Cléireach Dháil Éireann a cheapadh ar bhonn
moladh ón gCeann Comhairle as measc an liosta

Leagtar feidhmeanna sonracha áirithe de chuid an

ainmneacha arna roghnú ag an gCoiste um

Choimisiúin amach faoin reachtaíocht, lena n-áirítear:

Cheapacháin Ardleibhéil (CCAL) de thoradh

formhaoirsiú a dhéanamh ar chaiteachas

comórtas oscailte arna eagrú ag CCAL

leanúnach na dTithe

Cléireach Sheanad Éireann, Leas-Chléireach Dháil

cuntais bhliantúla a choimeád

Éireann agus Leas-Chléireach Sheanad Éireann a

tuarastail agus costais na gcomhaltaí, fhoireann

cheapadh ar bhonn moladh ón gCeann Comhairle

na gcomhaltaí agus fhoireann na Seirbhíse a íoc

nó ón gCathaoirleach, de réir mar is cuí
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Nithe nach dtagann faoi Shainchúram

Déantar cláir oibre agus miontuairiscí chruinnithe

an Choimisiúin

an Choimisiúin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an

Níl d’údarás ag an gCoimisiún:

Oireachtais. Tá an Coimisiún faoi réir an Achta um

tuarastail ná liúntais na gcomhaltaí a shocrú
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Shaoráil Faisnéise, 2014 freisin.

pá, coinníollacha ná pinsin na foirne a shocrú
aon oibreacha tógála a rialú nó a bhainistiú
– is í Oifig na nOibreacha Poiblí a chuireann an
fheidhm sin i gcrích do na Ranna agus na hOifigí
Rialtais uile

Cód Iompair do Chomhaltaí an Choimisiúin
Tá an Coimisiún faoi rialú Cód Iompair lena leagtar
síos caighdeáin eitice atá mar theoir ag comhaltaí
ó thaobh iompar de, ag gníomhú dóibh i dteannta
á gcomhlíonadh acu. Is iad seo a leanas na

mbainistiú na Seirbhíse ó lá go lá. Is ar an Ard-Rúnaí

prionsabail ar a bhfuil an Cód bunaithe: freagracht,

agus ar an mBord Bainistíochta atá an fhreagracht

iontaofacht, dílseacht, tiomantas, géilleadh,

sin.

faisnéis, agus riarachán. Agus iad ina gcomhaltaí
de Thithe an Oireachtais, ní mór do chomhaltaí

Trédhearcacht agus Cuntasacht

an Choimisiúin freisin, cloí leis na Cóid Iompair ar

Tá an Coimisiún cuntasach do Thithe an Oireachtais

ghlac Dáil Éireann agus Seanad Éireann leo de réir

i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. Foilsíonn sé

na nAchtanna um Eitic, mar is cuí. Agus iad ina

tuarascáil bhliantúil a leagtar faoi bhráid an dá

Stiúrthóirí Ainmnithe faoi na hAchtanna um Eitic,

Theach agus foilsítear í chomh maith ar shuíomh

ceanglaítear ar chomhaltaí an Choimisiúin ráiteas

gréasáin an Oireachtais. Tugtar faisnéis sa

bliantúil faoina gcuid leasanna inchláraithe a chur

tuarascáil bhliantúil faoin obair a rinne an tSeirbhís

ar fáil do Chathaoirleach an Choimisiúin agus don

chun tacú leis na Tithe agus leis na comhaltaí, agus

Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

tugtar cuntas inti freisin ar chistí poiblí a caitheadh
le linn reáchtáil na dTithe i rith na bliana áirithe sin.
Déanann an Coimisiún, tríd an Ard-Rúnaí, a chuntais
a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste lena n-iniúchadh faoin 31 Márta i ngach bliain.
Tá an Coimisiún cuntasach do Choiste Dháil Éireann
um Chuntais Phoiblí i leith thorthaí an iniúchta
phoiblí agus tá sé cuntasach do na Coistí Oireachtais
iomchuí i leith a phlean straitéisigh agus i leith nithe
gaolmhara a bhaineann le cúrsaí beartais.

Nochtadh Leasanna ag Comhaltaí an Choimisiúin
Faoina Chód Iompair, agus de bhreis ar na ceanglais
faoi na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí a
chomhlíonadh, ní mór do chomhaltaí an Choimisiúin
aon leas ábhartha a nochtadh, is leas ábhartha a
d’fhéadfadh a bheith acu féin nó ag aon duine atá
bainteach leo in aon ní atá á bhreithniú ag cruinniú,
nó ar shlí eile, i nithe a bhaineann le feidhmeanna
an Choimisiúin. Déantar gach nochtadh leasa
a thaifeadadh i miontuairiscí chruinnithe an
Choimisiúin a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin
an Oireachtais tar éis iad a cheadú.
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Ina dteannta sin, níl aon ról ag an gCoimisiún i
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Coistí an Choimisiúin

Tábla 1: Comhaltaí Reatha an Choimisiúin

Tá dhá bhuanchoiste chomhairleacha phríomhúla

An Teachta Seán Ó Fearghaíl,
An Ceann Comhairle

An Cathaoirleach
Comhalta ex officio

An Seanadóir Donnacadha Ó
Donnabháin, Cathaoirleach
Sheanad Éireann

An Leas-Chathaoirleach
Comhalta ex officio

An tUasal Peadar Ó
Fionnagáin,
Ard-Rúnaí na Seirbhíse

An Príomhfheidhmeannach
Comhalta ex officio

An Teachta Máirtín Ó
hÉideáin

Ionadaí an Aire

An Seanadóir Pádraig Ó
Cobhthaigh

Comhalta den Seanad

thugann comhairle ina leith.

An Teachta Mairsile Ní
Chorcoráin Cinnéide

Comhalta den Dáil

Tá an Coiste Iniúchóireachta bunaithe ar bhonn

An Seanadóir Gearóid P. Ó
Creachmhaoil

Comhalta den Seanad

An Teachta Tadhg Ó
Dubhlaoigh

Comhalta den Dáil

An Teachta Caitríona Uí
Mhurchú

Comhalta den Dáil

An Teachta Laoise Uí
Raghallaigh

Comhalta den Dáil

An Seanadóir Eamonn Ó
Súilleabháin

Comhalta den Seanad

ag an gCoimisiún: Coiste Airgeadais a dhéanann
breithniú ar thuarascálacha airgeadais ráithiúla
agus a chuireann faoi bhráid an Choimisiúin iad
lena gceadú; agus Coiste Iniúchóireachta, a
dhéanann formhaoirsiú ar bhainistiú priacal,
rialuithe inmheánacha (lena n-áirítear an fheidhm
maidir le hiniúchóireacht inmheánach agus
saincheisteanna a aithnítear trí iniúchóireacht
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sheachtrach) agus luach ar airgead, agus a

reachtúil de bhun alt 10 den Acht um Choimisiún
Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009. Tugann sé
tuarascáil ar bhonn bliantúil don Choimisiún agus
foilsítear a thuarascálacha ar shuíomh gréasáin
an Oireachtais. Tionóltar cruinnithe den Choiste
Airgeadais agus den Choiste Iniúchóireachta de
chuid an Choimisiúin ar bhonn ráithiúil. Tá tuilleadh
sonraí faoi obair an Choiste Iniúchóireachta in 2018
ar fáil in Aguisín III. Is féidir leis an gCoimisiún, de
réir mar is gá, Fochoistí a bhunú freisin chun cabhrú
leis i ndáil lena fhreagrachtaí a chomhlíonadh.
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Is é Coimisiún Thithe an Oireachtais an comhlacht

Straitéis

reachtúil atá freagrach as Tithe an Oireachtais a

Clár d’oibreacha riachtanacha foirgníochta agus

reáchtáil. Déanann an Coimisiún formhaoirsiú ar

uasghrádaithe ar Theach Laighean Seoirseach,

chaiteachas leanúnach na dTithe agus tugann sé

lena n-áirítear an plean cóiríochta fad agus a

treoir straitéiseach maidir le seirbhísí a sholáthar

bheidh an obair á déanamh

freagrach freisin as foireann na Seirbhíse a fhostú.
De ghnáth tagann an Coimisiún le chéile uair sa mhí
ar a laghad nuair a bhíonn na Tithe ina suí nó a

Straitéis TFC a Chur i nGníomh do na Tithe
Rialachán Ginearálta AE maidir le Cosaint Sonraí
(RGCS): An Straitéis Forfheidhmithe do na Tithe
An tAcht um Theanga Chomharthaíochta na

mhinice is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh

hÉireann, 2017: An Straitéis Forfheidhmithe

go héifeachtach. Déantar cláir oibre agus miontuairiscí

do na Tithe, 2019-2021

chruinnithe an Choimisiúin a fhoilsiú ar shuíomh
gréasáin an Oireachtais www.oireachtas.ie. Leagtar
amach líon na ndaoine a d’fhreastail ar chruinnithe
sa bhliain 2018 in Aguisín VIII den tuarascáil seo.

Beartas agus Seirbhísí
An Scéim um Chúnamh Rúnaíochta do Chomhaltaí
Acmhainní breise a sholáthar do ghrúpaí

Thionóil an Coimisiún 12 chruinniú, lena n-áirítear

polaitíochta a bhfuil ionadaithe acu ar an

dhá chruinniú neamhchorpracha, in 2018. Dhéileáil

gComhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

an Coimisiún le roinnt cúrsaí airgeadais, straitéise,
beartais agus eile a tháinig faoi raon a fheidhmeanna
le linn na bliana, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

Ráiteas um Choimirciú Leanaí do Thithe an
Oireachtais
Treoirlínte do chomhaltaí na dTithe maidir le
caiteachas inlamhála faoin Liúntas Ionadaíochta

Feidhmíocht Airgeadais
Tuarascálacha airgeadais ráithiúla ón gCoiste
Airgeadais agus scrúdú ar fhaisnéis mhionsonraithe
faoi chaiteachas míosúil na dTithe i gcomparáid
leis an gcaiteachas a tuaradh
Cuntais Bhliantúla an Choimisiúin don bhliain 2017
Ráiteas ón gCoimisiún faoi Mheastacháin don
bhliain 2019
Buiséad an Choimisiúin 2019-2021

Poiblí (LIP)
An Oifig Buiséid Pharlaiminteach – Painéal
Seachtrach a Cheapadh
Clár Intéirneachta i dTithe an Oireachtais
Scéim Teanga Thithe an Oireachtais
An Ráiteas Prionsabal agus an Beartas um Dhínit
agus Meas i gcomhair Áit Oibre an Oireachtais
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do na Tithe agus do chomhaltaí na dTithe. Is é atá
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Tacaíocht a sholáthar do chomhaltaí ar mian leo
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cead a fháil chun bheith as láthair i gcás breith
linbh nó i gcás leanbh a uchtáil
Comhaontú Leibhéil Seirbhíse lena rialaítear
úsáid na Saoráide Clódóireachta
Athbhreithniú neamhspleách ar sholáthar
seirbhísí do shealbhóirí oifige an Oireachtais
Seirbhís Turas Treoraithe Thithe an Oireachtais
Treoirlínte maidir le húsáid seirbhísí agus
saoráidí a mhaoinítear as cistí poiblí i

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

gcaitheamh feachtas toghcháin uachtaráin

Tuairisciú Bliantúil
Tuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin, 2017
do Thithe an Oireachtais
An Tuarascáil Bhliantúil ón gCoiste Iniúchóireachta,
2017 de réir alt 14A(10)(c) de na hAchtanna um
Choimisiún Thithe an Oireachtais.
An Tuarascáil Bhliantúil ón Ard-Rúnaí, 2017 don
Choimisiún maidir le Cur i nGníomh an Phlean
Straitéisigh

An Straitéis Acmhainní Daonna don tSeirbhís
Príomh-Chomhairleoir Dlí an Oireachtais a
cheapadh, de réir na nAchtanna um Choimisiún
Thithe an Oireachtais, 2003 go 2018
Scéim Ghinearálta Bhille Rialaithe
na Státseirbhíse (Leasú), 2018

Cúrsaí Dlí
Imeachtaí dlí a raibh baint ag Tithe an
Oireachtais leo
An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais
(Leasú), 2018

Comhaltas d’Fhoghrúpaí den Choimisiún
Comhalta a cheapadh chun fónamh ar Chomhairle
Lucht Úsáide na Saoráide Clódóireachta agus ar
an nGasra Oibre um an gClár Comórtha Céad Bliain
ar an gCéad Dáil chun na folúntais a tharlóidh
i gcomhaltas na bhfoghrúpaí sin a líonadh
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An Tuarascáil Bhliantúil maidir leis an bPlean Straitéiseach,
2016-2018 – Oireachtas don Phobal a Chur i nGníomh
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Ár bhFís
Oireachtas don Phobal

Seirbhísí parlaiminteacha ar ardchaighdeán a sholáthar do
Thithe an Oireachtais, dá gCoistí, dá gComhaltaí agus do
Choimisiún Thithe an Oireachtais

Ár Luachanna
Ceannaireacht
Sláine agus Neamhchlaontacht
Barr Feabhais
Cuntasacht
Inrochtaineacht
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Ár Misean
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Príomhghníomhaíochtaí Parlaiminteacha in 2018
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Tábla 2: Príomhghníomhaíochtaí Parlaiminteacha

2018

2017

2016

106

104

91

98

86

62

Uaireanta an chloig a raibh an Dáil ina suí

989

923

772

Uaireanta an chloig a raibh an Seanad ina shuí

615

506

349

626

665

324

Uaireanta an chloig a raibh na Coistí ina suí

1,407

1,498

729

Finnéithe Coistí

2,223

2,179

990

75

80

31

142

156

121

48

33

36

Suíonna na dTithe
Laethanta suí na Dála
Laethanta suí an tSeanaid

Cruinnithe na gCoistí Parlaiminte
Cruinnithe Coistí

Tuarascálacha arna dtíolacadh ag Coistí
An Próiseas Reachtach
An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Billí a tionscnaíodh sa dá Theach
Billí Rialtais
Billí Comhaltaí Príobháideacha

94

123

85

105

123

88

Billí Rialtais

31

27

24

Billí Comhaltaí Príobháideacha

74

96

64

37

33

33

Billí Rialtais

17

6

12

Billí Comhaltaí Príobháideacha

20

27

21

44

41

22

39

37

22

5

4

0

3,622

3,166

1,684

58,727

58,820

44,942

Ceisteanna le haghaidh Freagra Scríofa

47,673

48,641

28,963

Ceisteanna le haghaidh Freagra ó Bhéal

2,008

1,958

1,071

3,011

2,927

1,850

Vótálacha na Dála

198

194

147

Vótálacha an tSeanaid

193

94

78

Foireann na Seirbhíse ag Deireadh na Bliana (Coibhéis Lánaimseartha)

511

495

449

Foireann na gComhaltaí ag Deireadh na Bliana (Coibhéis Lánaimseartha)

450

448

439

131,581

110,194

113,557

Billí a tionscnaíodh sa Dáil

Billí a tionscnaíodh sa Seanad

Billí a rith an dá Theach
Billí Rialtais
Billí Comhaltaí Príobháideacha
Leasuithe a moladh ar Bhillí
Ceisteanna Parlaiminte
CPanna a Próiseáladh

An Díospóireacht Oifigiúil
Uaireanta an chloig de dhíospóireacht pharlaiminteach
Vótálacha a taifeadadh (vótaí sna Tithe)

Glanchaiteachas (€000)
Glanchaiteachas (€000) 2016-2018

355,332

Ní thagraíonn Foireann na Seirbhíse ag Deireadh na Bliana (Coibhéis Lánaimseartha) ach do Chomhaltaí Foirne Státseirbhíse amháin
(tá slánú déanta ar na huimhreacha).

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Gnó na dTithe agus na gCoistí

Figiúr 2: Cruinnithe de na Coistí Parlaiminte in 2018
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2,500

Ba 204 lá ar fad a bhí na Tithe ina suí in 2018 (agus
áirítear leis sin 1,604 uair an chloig suí). Shuigh an
Dáil 106 lá agus shuigh an Seanad 98 lá. Tionóladh

2,223
2,000

626 chruinniú de na Coistí Parlaiminte a mhair breis
agus 1,407 n-uair an chloig suí agus tháinig 2,223
fhinné ina láthair le linn an ama sin, lena n-áirítear

1,500

príomh-gheallsealbhóirí agus saineolaithe

1,407

neamhspleácha i raon réimsí a bhaineann le beartas
poiblí. Thíolaic na Coistí 75 thuarascáil, inar leagadh

1,000

bhaineann lena réimsí beartais féin.
500

626

Figiúr 1: Laethanta agus Uaireanta an Chloig a raibh
na Tithe ina suí in 2018
1,000
An Dáil

75
0

989

900
An Seanad

Cruinnithe Uaireanta an Finnéithe Tuarascálacha
Coistí
chloig a raibh
Coistí
Coistí a
na Coistí ina suí
tíolacadh

800
700
600

615

500

Tionscnaíodh 142 Bhille sna Tithe i rith na bliana
2018, ar Bhillí Rialtais 48 gcinn acu agus ar Bhillí

400

Comhaltaí Príobháideacha (BCPanna) 94 cinn acu.

300

Ritheadh 44 Bhille, ar Bhillí Rialtais 39 gcinn acu
(89%) agus ar BCPanna cúig cinn acu (11%).

200
100
0

Tacaíocht don Phróiseas
Reachtach

Leagadh 3,622 leasú ar Bhillí ag céimeanna na
106

leasuithe de réir mar a chuaigh na Billí tríd an

98

Laethanta Suí

Uaireanta an Chloig Suí

bpróiseas reachtach.
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amach fionnachtana agus moltaí do na Tithe a

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Idir 2014 agus 2018, d’ardaigh an líon BCPanna ó 72
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go dtí 94, arb ionann é agus méadú 31 faoin gcéad.
Ba BCPanna ba mhó a tionscnaíodh sna Tithe le
blianta beaga anuas, agus is ionann sin agus 66
faoin gcéad de na Billí go léir in 2018. Is é an t-am
a cuireadh leis an am a chuirtear ar fáil chun gnó
comhaltaí príobháideacha a bhreithniú gach
seachtain suí, a tugadh isteach le linn théarma
reatha na Dála, a mhéadaigh ó thrí go ceithre uair
an chloig is cúis leis an méadú ar na Billí Comhaltaí

Ceisteanna Parlaiminte
Próiseáladh 58,727 gCeist Pharlaiminte (CP) in 2018,
tugadh 47,673 fhreagra scríofa ar cheisteanna agus
2,008 bhfreagra ó bhéal ar cheisteanna; tá sé seo
cosúil leis an líon CPanna (58,820) a próiseáladh
in 2017.
Figiúr 4: CPanna a Cuireadh ar Chomhaltaí den Rialtas
in 2018
60,000

Príobháideacha. Ba é an Fochoiste ar Athleasú
An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

na Dála a mhol an t-athleasú seo. Athraíodh
Buanorduithe na Dála ar an 9 Meitheamh 2016

50,000
47,673

chun éifeacht a thabhairt don athleasú seo.
40,000

Figiúr 3: Billí a Tionscnaíodh agus Billí a Ritheadh sna
Tithe in 2018
30,000

100
94

90

20,000
80
70

10,000

60

2,008
0

50
48

Freagraí Scríofa
ar Cheisteanna

Freagraí ó Bhéal
ar Cheisteanna

40
39
30

An Líon Fostaithe
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Ag deireadh mhí na Nollag 2018 bhí 511 chomhalta
10
0

5

foirne státseirbhíse i Seirbhís Thithe an Oireachtais.
In 2018, bhí Aonad AD dírithe ar a chinntiú go raibh

Billí Rialtais a
Billí
Billí Rialtais
Billí
tionscnaíodh Comhaltaí a ritheadh Comhaltaí
Príobháideacha
Príobháideacha
a tionscnaíodh
a ritheadh

a dhóthain foirne ann, faoi réir an lín cheadaithe
foirne, chun tacú le príomhghnó na dTithe.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Tuarascáil an Ard-Rúnaí
An Tuarascáil Bhliantúil maidir leis an bPlean Straitéiseach,
2016-2018 – Oireachtas don Phobal a Chur i nGníomh
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Bhí an Plean Straitéiseach, 2016-2018 – Oireachtas don Phobal reatha á sheachadadh
fad a bhí gá ann na moltaí atá i dTuarascáil an Fhochoiste ar Athleasú na Dála a chur
i ngníomh agus nuair ba ghá aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas freisin: an
leathnú ar chóras na gCoistí sna Tithe; an gá le rochtain an phobail ar Thithe an
Oireachtais, agus rannpháirtíocht an phobail i dTithe an Oireachtais, a mhéadú;
an gá le hinfheistíocht a dhéanamh chun ár bpríomhphróisis agus ár bpríomhchórais
TFC a nuachóiriú, agus chun ár saineolas TFC a fhorbairt; an clár oibre foirgníochta
agus athfheistiúcháin d’fhoirgneamh Theach Laighean Seoirseach; agus cur i ngníomh
na dtionscnamh iomchuí chun an tseirbhís phoiblí agus an státseirbhís a leasú, agus
san am céanna na príomhsheirbhísí tacaíochta do Thithe an Oireachtais agus dá
gcomhaltaí a chothabháil.
In 2018, rinne an tSeirbhís dul chun cinn suntasach ó thaobh an 12 sprioc atá leagtha
amach faoi na ceithre phríomhstraitéis ina Plean Straitéiseach, 2016-2018 a bhaint
amach.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Ullmhaítear an tuarascáil seo de réir alt 16(1)(k) de na hAchtanna um Choimisiún
Thithe an Oireachtais, 2003-2018 (Achtanna an Choimisiúin), lena gceanglaítear
orm, mar Ard-Rúnaí, tuarascáil a thíolacadh don Choimisiún go bliantúil faoin dul
chun cinn atá déanta maidir leis an bPlean Straitéiseach a chur i ngníomh.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Na Ceithre Phríomhsprioc
Straitéiseacha

Straitéis 3: Inrochtaineacht agus Rannpháirtíocht
an Phobail a Chur Chun Cinn
Sprioc 1:

Tuiscint, iontaoibh agus bród an

Straitéis 1: Tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus

phobail i leith Thithe an Oireachtais

don Chlár Oibre um Athleasú na Parlaiminte

a neartú

Sprioc 1:

Tacaíocht leanúnach éifeachtach á

Sprioc 2:

‘Oireachtas Oscailte’ a neartaíonn
is a rannpháirtí atá sé sa phobal

tabhairt do shuíonna na dTithe agus
na gCoistí
Sprioc 2:

Cumas nóis imeachta ar
ardchaighdeán ar bun sa tSeirbhís
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Sprioc 3:

Clár oibre um athleasú na parlaiminte

Straitéis 4: Ár gCumas agus ár bhFoireann
a Fhorbairt
Sprioc 1:

rannpháirteach agus thiomanta

curtha i ngníomh, lena n-áirítear
tacaíocht bhreise a bheith á tabhairt

Sprioc 2:

Dea-rialachas corparáideach

do chomhaltaí i gcomhair reachtaíocht

Sprioc 3:

Réitigh nuálacha TFC a fhorbairt chun
tacú lenár gcuid oibre

Comhaltaí Príobháideacha agus
grinnscrúdú buiséadach ag an
bParlaimint
Sprioc 4:

An bonneagar agus na seirbhísí
lóistíochta a theastaíonn ó Thithe an
Oireachtais i gcomhair suíonna agus
cóiríocht do chomhaltaí agus don
fhoireann a sholáthar dóibh

Straitéis 2: Tacaíocht a thabhairt do Chomhaltaí
agus iad i mbun a Ról Bunreachtúil
Sprioc 1:

Na seirbhísí ardchaighdeáin a
theastaíonn ó chomhaltaí chun a
ndualgais pharlaiminteacha agus
ionadaíochta a chomhlíonadh a chur
ar fáil dóibh

Sprioc 2:

Foireann ardfheidhmiúil,

Seirbhísí TFC níos solúbtha agus níos
éifeachtúla a sholáthar do chomhaltaí
chun a chumasú dóibh a gcuid oibre a
dhéanamh

Sprioc 4:

Úsáid bharainneach, éifeachtúil agus
éifeachtach a bhaint as acmhainní
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Straitéis 1: Tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus don Chlár Oibre um Athleasú na Parlaiminte
Toradh: Cuirtear seirbhísí comhairle agus tacaíochta ar ardchaighdeán ar fáil do Shealbhóirí Oifige1, Cathaoirligh,
agus comhaltaí
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018

Sprioc 1:
Tacaíocht leanúnach éifeachtach á
tabhairt do shuíonna na dTithe agus
na gCoistí

Thug a Oirirceas, an tUasal Jean-Claude Juncker, Uachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh, aitheasc do chomhshuí de Dháil Éireann
agus Seanad Éireann an 21 Meitheamh 2018.

Sprioc 3:
Clár oibre um athleasú na parlaiminte
curtha i ngníomh, lena n-áirítear tacaíocht
bhreise a bheith á tabhairt do chomhaltaí
i gcomhair reachtaíocht Comhaltaí
Príobháideacha agus grinnscrúdú
buiséadach ag an bParlaimint
Sprioc 4:
An bonneagar agus na seirbhísí
lóistíochta a theastaíonn ó Thithe an
Oireachtais i gcomhair suíonna agus
cóiríocht do chomhaltaí agus don
fhoireann a sholáthar dóibh

Shuigh Dáil Éireann ar 106 lá suí (989 n-uair an chloig) agus shuigh
Seanad Éireann ar 98 lá suí (615 uair an chloig).
Tháinig Coiste Gnó na Dála le chéile 41 uair.
Thacaigh Rúnaíocht na gCoistí le 25 cinn de Choistí Parlaiminte agus
comhlachtaí parlaiminte; tionóladh 626 chruinniú coiste, agus ghlac
2,223 fhinné páirt sna himeachtaí.
Foilsíodh 75 thuarascáil coiste.
Tháinig Tionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann le chéile i
Sligeach an 11 Meitheamh 2018 agus i Londain i mí Dheireadh Fómhair
2018. Ba é tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach
an t-ábhar ba mhó a pléadh sna himeachtaí.
Bhreithnigh an Comhchoiste um Achainíocha ón bPobal 49 nAchainí
ón bPobal.
Rinne an Comhchoiste Speisialta um Chúram Meabhairshláinte sa
Todhchaí a thuarascáil deiridh a thíolacadh do na Tithe i mí Dheireadh
Fómhair 2018.
Bunaíodh an Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide i mí Iúil
2018 chun breithniú a dhéanamh ar an tríú tuarascáil agus na moltaí ón
Tionól Saoránach: Conas is Féidir Leis an Stát a Chinntiú go mBeidh Éire
ar Thús Cadhnaíochta Maidir le Dul i nGleic leis an Athrú Aeráide. Rinne
an Coiste a thuarascáil: An tAthrú Aeráide: Comhdhearcadh Traspháirtí
ar son Gníomhú, a thíolacadh do na Tithe i mí an Mhárta 2019.
Tionscnaíodh 142 Bhille sna Tithe – 48 mBille Rialtais (34%) agus 94
Bhille Comhaltaí Príobháideacha (66%).
Rith na Tithe 44 Bhille, ar BCPanna cúig cinn acu (11%).
Comhaontaíodh Meabhrán Tuisceana (MT) i ndáil le Billí comhaltaí
príobháideacha (BCPanna) idir an Rialtas agus an Fochoiste ar Athleasú
na Dála agus ghlac an Dáil leis i mí na Nollag 2018.
Rinneadh 58,727 gCeist Pharlaiminte (CPanna) a phróiseáil.
Rinne Oifig na nDíospóireachtaí 38,243 leathanach den Tuairisc
Oifigiúil a thuairisciú agus a fhoilsiú, a raibh 13,754 leathanach de
Dhíospóireachtaí na Dála, 6,989 leathanach de Dhíospóireachtaí an
tSeanaid agus 17,500 leathanach de Dhíospóireachtaí Coiste iontu.

1

Folaíonn Sealbhóirí Oifige Ceann Comhairle agus Leas-Cheann Comhairle Dháil Éireann, agus Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach Sheanad Éireann.
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Sprioc 2:
Cumas nóis imeachta ar ardchaighdeán
ar bun sa tSeirbhís
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Straitéis 1: Tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus don Chlár Oibre um Athleasú na Parlaiminte
Toradh: Cuirtear seirbhísí comhairle agus tacaíochta ar ardchaighdeán ar fáil do Shealbhóirí Oifige1, Cathaoirligh,
agus comhaltaí
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018
Thuairiscigh agus d’fhoilsigh Oifig na nDíospóireachtaí 24,715
leathanach de CPanna scríofa.
Aistríodh 249 Riar na hOibre go Gaeilge, agus soláthraíodh aistriúchán
comhuaineach d’imeachtaí sa Dáil, sa Seanad agus sna Coistí.
Thionscain Rannóg an Aistriúcháin seirbhís nua in 2018 arb éard
í ‘Gluais na mBillí’ ina bhfuil téarmaí as gach Bille Rialtais nua.
Soláthraíodh 32 Ghluais Billí in 2018.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Rinne an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) 38 nDíolaim
Billí agus 12 cheann de Notes agus Spotlights a chur i dtoll a chéile.
Leagadh 2,076 dhoiciméad faoi bhráid na dTithe.
Glacadh 198 Vótáil (comhaireamh foirmiúil ar vótaí na gcomhaltaí)
sa Dáil.
Glacadh 193 Vótáil sa Seanad, méadú 105% ar 2017.
Leagadh 1,870 Saincheist Thráthúil le díospóireacht a dhéanamh orthu
sa Dáil agus roghnaíodh 372 díobh le haghaidh díospóireachta.
Leagadh 565 Dhíospóireacht i dTosach Suí le díospóireacht a dhéanamh
orthu sa Seanad – roghnaítear ceithre cinn chun díospóireacht a
dhéanamh orthu gach lá suí.
Bunaíodh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) ar bhonn reachtúil
faoin Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018 le
héifeacht ón 1 Eanáir 2019.
Chuir OBP 62 cinn de mhionteagasc, tráchtaireachtaí, agus foilseacháin
anailíse i dtoll a chéile, lena n-áirítear a chuid tuarascála Buiséad 2019.
Bunaíodh Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha (OCDP) ar bhonn
reachtúil faoin Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018
le héifeacht ón 1 Eanáir 2019. Tugadh gach acmhainn don tSeirbhís
Dréachtaithe Pharlaiminteach in OCDP le linn 2018 agus sannadh 14
thogra Billí Comhaltaí Príobháideacha do sheirbhís dréachtaithe na
mBillí Comhaltaí Príobháideacha.
Sholáthair OCDP comhairle dlí 336 bhabhta.
Le linn 2018 cuireadh an treallús chun Oireachtas Digiteach a
sheachadadh chun cinn, a bheidh mar chrann taca d’Oireachtas
oscailte, inrochtana, agus éifeachtúil, agus rinneadh dul chun cinn
maidir leis na tionscnaimh seo a leanas:
n suiteáladh córas fuaime cúltaca nua sna Seomraí;
n forbraíodh agus eisíodh Córais Nóis Imeachta Parlaiminte nua
(Riaradh na mBillí, Sceideal na gCoistí agus Bainistiú Aighneachtaí);
agus
n cuireadh an feidhmchlár Aistriúcháin SDL Trados i ngníomh.
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Straitéis 2: Tacaíocht a thabhairt do Chomhaltaí agus iad i mbun a Ról Bunreachtúil
Toradh: Soláthraítear an chomhairle agus na seirbhísí tacaíochta do Chomhaltaí na dTithe a bhíonn de dhíth orthu
chun cur ar a gcumas na dualgais pharlaiminteacha atá orthu agus na dualgais atá orthu mar ionadaithe poiblí a
chomhlíonadh go héifeachtúil agus go héifeachtach
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018

Sprioc 1:
Na seirbhísí ardchaighdeáin a theastaíonn
ó chomhaltaí chun a ndualgais
pharlaiminteacha agus ionadaíochta a
chomhlíonadh a chur ar fáil dóibh

Ghlac an Coimisiún Ráiteas Prionsabal agus Beartas um Dhínit agus
Meas le haghaidh comhaltaí, fhoireann na gcomhaltaí, agus fhoireann
na Seirbhíse. Seoladh an Beartas go foirmiúil i mí an Mhárta 2019.
Chuir an tSeirbhís próisis ar bun chun tacú le comhaltaí oibleagáidí
próiseála sonraí a chomhlíonadh faoin Rialachán Ginearálta AE maidir
le Cosaint Sonraí (RGCS) a tháinig in éifeacht i mí na Bealtaine 2018.
Tugadh seirbhísí digiteacha nua isteach leis an gClár um Chlaochlú
Digiteach chun tacú le hobair na dTithe agus na gcomhaltaí, lena
n-áirítear:
n rinneadh Wi-Fi uasghrádaithe a shuiteáil fud fad fhoirgnimh
an Oireachtais;
n Microsoft Outlook le teacht in ionad chóras ríomhphoist Lotus
Notes; agus
n Córas Bainistithe Glaonna TFC nua a thabhairt isteach.
Tacaíodh le 10,398 nglao a chuir comhaltaí agus daoine dá bhfoireann
ar an deasc seirbhíse TFC.
D’úsáid tuairim is 83% de chomhaltaí seirbhís faisnéise nó
mionteagaisc taighde SLaT
Chuir SLaT 1587 bhfiosrúchán faisnéise agus 181 mhionteagasc taighde
i dtoll a chéile do chomhaltaí aonair nó daoine dá bhfoireann
Rinne SLaT 181 mhionteagasc taighde, 298 mblagthuairisc agus ceithre
eagrán de Research Matters Quarterly (foilseachán nua ar cuireadh tús
leis in 2018) a chur ar fáil.
Thug an tSaoráid Chlódóireachta 3,203 ordú cló chun críche.
D’fhreastail toscaireachtaí parlaiminteacha oifigiúla ar 49 bhfóram
idirpharlaiminteacha a ndeachaigh siad ar cuairt chucu.
Rinne 60 toscaireacht ó Choistí Parlaiminte taisteal oifigiúil a ghabháil
de láimh.
Rinne an tAonad um Sheirbhís Idirpharlaiminteach agus Taistil
pleananna taistil le haghaidh cuairteanna oifigiúla a ghabh 220
comhalta agus 224 chomhalta foirne de láimh.
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Sprioc 2:
Seirbhísí TFC níos solúbtha agus níos
éifeachtúla a sholáthar do chomhaltaí
chun a chumasú dóibh a gcuid oibre a
dhéanamh
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Straitéis 3: Inrochtaineacht agus Rannpháirtíocht an Phobail a Chur Chun Cinn
Toradh: Pobal atá go maith ar an eolas agus atá níos rannpháirtí in obair na Parlaiminte
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018

Sprioc 1:
Tuiscint, iontaoibh agus bród an phobail i
leith Thithe an Oireachtais a neartú

D’eagraigh na Tithe clár imeachtaí cultúrtha, stairiúla, agus oideachasúla
chun comóradh a dhéanamh agus aird a dhíriú ar 100 bliain de cheart
vótála a bheith ag mná in Éirinn – Vótáil 100.

Sprioc 2:
Oireachtas Oscailte a neartaíonn a
rannpháirtí is atá sé sa phobal

Seoladh suíomh gréasáin nua an Oireachtais i mí na Bealtaine 2018.
Tugadh breis is 1.5 milliún cuairt ar an suíomh gréasáin in 2018.
Mhéadaigh Oireachtas TV méid an ábhair craolacháin a raibh sé i
mbun léiriúcháin air, lena n-áirítear athbhreithniú míosúil ar imeachtaí
i dTeach Laighean. Bíonn an Cainéal ag leaschraoladh ghnó na dTithe
agus ghnó Choistí an Oireachtais do bhreis agus 1.1 milliún teach agus
cuireann sé sin rochtain níos fearr ar fáil don phobal ar obair na Dála,
an tSeanaid agus na gCoistí.
Bhí an pobal níos rannpháirtí ó thaobh ghnó na dTithe trí úsáid a bhaint
as na meáin shóisialta agus trí dhíospóireachtaí parlaiminteacha a
bheoshruthú. Tugadh breis is 1.9 milliún amharc ar bheoshruthanna
díospóireachtaí parlaiminteacha.
5,138 nduine a bhí sa lucht leanúna Facebook agus 29,284 dhuine
sa lucht leanúna Twitter in 2018.
Chuir Gasra Oibre um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ),
a bunaíodh tar éis achtú an Achta um Theanga Chomharthaíochta
na hÉireann, 2017, a thuarascáil faoi bhráid na dTithe, lena n-áirítear
moltaí: Straitéis Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) 20192021. Ghlac an Coimisiún tuarascáil agus moltaí an Ghasra Oibre lena
gcur i ngníomh. Seoladh An Straitéis um Theanga Chomharthaíochta
na hÉireann le haghaidh na dTithe i mí Eanáir 2019.
Foilsíodh Straitéis Ghaeilge a bhfuil sé mar aidhm léi timpeallacht
dhearfach, fháiltiúil a chothú d’úsáid na Gaeilge sna Tithe.
Ceadaíodh Scéim Teanga 2018-2021 nua de réir alt 11 d’Acht na
dTeangacha Oifigiúla, 2003.
Ba iad Tithe an Oireachtais an chéad Pharlaimint a bhunaigh clár do
dhaoine atá faoi mhíchumas intleachta – Clár Oibre agus Foghlama
an Oireachtais (OWL).
Leanadh leis na hoibreacha athfheistiúcháin ar Theach Laighean
Seoirseach, a tógadh 270 bliain ó shin.
Thug 99,197 nduine cuairt ar Theach Laighean ar thurais,
ar chuairteanna scoile, agus ar ghnó parlaiminteach.
Cuireadh tús le Clár Oideachais Parlaiminte in 2018. Tugadh isteach
dhá chlár nua mar chuid de a ceapadh chun tacú le mic léinn atá ag
déanamh staidéir ar an bPolaitíocht agus an tSochaí agus chun tacú
lena múinteoirí. I mí Dheireadh Fómhair tionóladh Comhdháil Bhliantúil
na Múinteoirí Oideachais Saoránach Shóisialta agus Pholaitiúil (OSSP)
i dTeach Laighean agus bhí aoi-léachtaí agus ceardlanna ar siúl ar fud
an champais lena linn.
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Straitéis 4: Ár gCumas agus ár bhFoireann a Fhorbairt
Toradh: Eagraíocht ina leagtar béim ar fheabhas leanúnach, ardfheidhmíocht agus foghlaim
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018

Sprioc 1:
Foireann ardfheidhmiúil, rannpháirteach
agus thiomanta

Bhí 450 comhalta foirne coibhéise lánaimseartha fostaithe ag comhaltaí.

Sprioc 3:
Réitigh nuálacha TFC a fhorbairt chun
tacú lenár gcuid oibre
Sprioc 4:
Úsáid bharainneach, éifeachtúil agus
éifeachtach a bhaint as acmhainní

Bhí 563 chomhalta foirne coibhéise lánaimseartha fostaithe ag
an gCoimisiún.
Rinneadh bainistiú ar sheacht gcinn de chomórtais inmheánacha
ardaithe céime agus ar aon cheann déag de chomórtais sheachtracha/
próisis iasachta. Tháinig 63 chomhalta foirne isteach sa tSeirbhís agus
d’fhág 52 chomhalta foirne.
Seoladh dhá Athbhreithniú Acmhainne Neamhspleácha in dhá
phríomhréimse – Oifig na nDíospóireachtaí agus Rannóg an Aistriúcháin.
Bhí pinsin iníoctha le 202 iarchomhalta foirne polaitíochta agus 417
n-iarchomhalta ag deireadh na bliana 2018.
Próiseáladh 6,391 sonrasc i dtaca le hearraí agus seirbhísí.
Seachadadh deiseanna oiliúna agus foghlama, lena n-áirítear oiliúint
forbartha theicniúil, ghairmiúil agus phearsanta agus cheannaireachta.
Seachadadh 36% de na cúrsaí tríd an Tionscnamh One Learning
(Seirbhís Chomh-Oiliúna na Státseirbhíse) in 2018.
Foilsíodh torthaí an tSuirbhé ar Rannpháirtíocht Fhoireann na
Státseirbhíse, 2017, do Sheirbhís an Oireachtais agus léirigh siad
leibhéal rannpháirtíochta 73% i measc na foirne, suas ó 71% ó 2015,
agus léiríodh leibhéal tiomantais 59% don eagraíocht, suas ó 52% in
2015. Baineadh amach scór 76% don dea-bhail agus ba é 82% an scór
maidir le hinniúlacht na foirne ina gcuid ról.
Forbraíodh roinnt tionscnaimh chumarsáide inmheánacha, lena
n-áirítear Clár um Shláinte agus Dea-Bhail agus Tionscnamh um
Fhorbairt Eagraíochta (TFE) ina raibh seimineáir faisnéise agus
seisiúin Chomhroinnte Eolais.
Le linn dó a fhreagrachtaí rialachais a chomhlíonadh i dtaca le rialachas
agus formhaoirsiú ar Sheirbhís Thithe an Oireachtais, thionóil an
Coimisiún 12 chruinniú in 2018.
Rinne an Coimisiún a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017, lena
n-áirítear cuntais bhliantúla iniúchta an Choimisiúin, a thíolacadh
do Thithe an Oireachtais de réir alt 6(4) d’Achtanna an Choimisiúin.
Fuair an Coimisiún tuarascáil ón Ard-Rúnaí ar an dul chun cinn atá
déanta maidir leis an bPlean Straitéiseach don tSeirbhís a chur chun
feidhme in 2018 de réir alt 16 d’Achtanna an Choimisiúin.
Rinne an Coimisiún ráiteas bliantúil faoi mheastacháin don bhliain 2018
a thíolacadh don Dáil ar mhaithe lena thabhairt dá haire mar thairiscint
de réir alt 13 d’Achtanna an Choimisiúin.
Rinne Coiste Airgeadais an Choimisiúin faireachán ar fheidhmíocht
airgeadais na Seirbhíse agus thug sé tuarascáil don Choimisiún ar
bhonn ráithiúil. Thionóil an Coiste cúig chruinniú in 2018.
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Sprioc 2:
Dea-rialachas corparáideach
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Straitéis 4: Ár gCumas agus ár bhFoireann a Fhorbairt
Toradh: Eagraíocht ina leagtar béim ar fheabhas leanúnach, ardfheidhmíocht agus foghlaim
Ár Spriocanna

Ár bPríomhghníomhaíochtaí agus Príomhghnóthachtálacha in 2018
Thionóil an Coiste Iniúchóireachta ceithre chruinniú in 2018. Rinne
an Coiste a Thuarascáil Bhliantúil, 2017 a thíolacadh don Choimisiún
de réir alt 14A (10) d’Achtanna an Choimisiúin.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Athbhunaíodh an Coiste Bainistíochta mar Bhord Bainistíochta na
Seirbhíse, agus ceithre choiste straitéiseacha ag tacú leis, i mí an
Mheithimh 2018. Thionóil an Bord Bainistíochta 16 chruinniú in 2018.
Rinne an Bord athbhreithniú ar a shocruithe rialachais agus deimhnithe.
Cuirfear Creat Bainistithe Priacal nua, lena n-áirítear an ról nua a bheidh
ag an bPríomh-Oifigeach Priacal, i bhfeidhm sa bhliain 2019.
Tionscnaíodh tionscadal faoin gClár um Chlaochlú Digiteach chun
seirbhísí corparáideacha na Seirbhíse a uathoibriú, a shimpliú,
agus a chomhtháthú.
Cuireadh tacaíocht ar fáil i gcomhair 8,215 ghlao ar Dheasc Chabhrach
TFC ón bhfoireann.
Fuarthas Córas Bainistithe Cásanna Dlí i gcomhair Oifig na gComhairleoirí
Dlí Parlaiminteacha (OCDP) agus cuirfear i ngníomh in 2019 é.
Cuireadh tacaíocht ar fáil i gcomhair 62 phróiseas sainfhála poiblí
le linn 2018.
Seoladh trí athbhreithniú ar éifeachtacht faoi Chlár um Athbhreithniú
ar Éifeachtacht na Seirbhíse.
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STRAITÉIS 1: Tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus
don Chlár Oibre um Athleasú na Parlaiminte
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TORADH: Cuirtear seirbhísí comhairle agus tacaíochta ar ardchaighdeán
ar fáil do Shealbhóirí Oifige, Cathaoirligh agus comhaltaí
Tá ceithre sprioc straitéiseacha againn chun an toradh sin a bhaint amach.

STRAITÉIS 1: SPRIOC 1

Thacaigh an tSeirbhís leis an Dáil ar gach ceann dá

Tacaíocht leanúnach
éifeachtach á tabhairt
do shuíonna na dTithe
agus na gCoistí

lá suí. Tar éis comhairle a fháil ón gCoiste Náisiúnta
um Chomhordú Éigeandála (NECG) agus tar éis
gur dúnadh Ranna Rialtais mar gheall ar rabhadh
drochaimsire, chinn an Ceann Comhairle, tar éis
dul i gcomhairle leis an gCoiste Gnó, i dteannta an

Le linn 2018, lean Seirbhís Thithe an Oireachtais

Chathaoirligh, na Tithe a dhúnadh an 1 Márta 2018.

(an tSeirbhís) ag cothabháil agus ag feabhsú na
seirbhísí comhairle agus tacaíochta a sholáthraíonn

Figiúr 6: Uaireanta an Chloig a raibh na Tithe ina Suí

sí do na Tithe agus dá gCoistí.
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Figiúr 5: Laethanta Suí na dTithe
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106 lá suí agus leis an Seanad ar gach ceann dá 98
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Sprioc 1: Tacaíocht leanúnach éifeachtach á tabhairt do shuíonna na dTithe agus na gCoistí

Scrúdaíonn Oifig na mBillí téacs na mBillí agus na
28

leasuithe go léir de réir na mBuan-Orduithe agus
tacaíonn sí le Cathaoirligh agus Cléirigh an dá Theach
i gcinntí maidir le hinghlacthacht. Scrúdaítear gach
BCP sula bhfoilsítear é, agus scrúdaítear gach Bille
i gcomhair impleachtaí airgeadais (agus ceanglas
Teachtaireachta Airgid2)) sula dtéann siad ar aghaidh
go dtí Céim Choiste na Dála. Scrúdaíonn Oifig na
Thug a Oirirceas, Jean-Claude Juncker, Uas.,
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, aitheasc do
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Chomhshuí de Dháil Éireann agus Seanad Éireann
an 21 Meitheamh 2018 mar chuid de chuairt dhá lá
ar Éirinn. Bhí Pilib Ó hÓgáin, Uas., an Coimisinéir
Eorpach um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe,

mBillí freisin gach leasú ó Chéim an Choiste agus
ó Chéim na Tuarascála lena chinntiú go bhfuil na
Buan-Orduithe á gcomhlíonadh. Tugtar faisnéis do
Chathaoirligh an dá Theach agus do Chathaoirligh
na gCoistí, de réir mar is gá, i ndáil le Billí nó
leasuithe a rialaítear as ord.

agus Michel Barnier Uas., Príomh-Idirbheartaí AE

Comhaontaíodh Meabhrán Tuisceana (MT) i ndáil

maidir le Brexit, ina theannta.

le Billí comhaltaí príobháideacha (BCPanna) idir

Tacaíonn Aonaid ghnó Sheirbhísí an Tí le suíonna
agus le gnó Dháil Éireann agus a Sealbhóirí Oifige

an Rialtas agus an Fochoiste ar Athleasú na Dála
agus ghlac an Dáil leis i Nollaig 20183.

trí chomhairle agus cúnamh nóis imeachta a

Chun caighdeán reachtaíochta na gcomhaltaí

sholáthar chun suíonna an Tí a ullmhú agus a bheith

príobháideacha a fheabhsú, cuireadh tacaíochtaí

i gceannas orthu. Ullmhaítear nótaí nóis imeachta

breise ar fáil chun cabhrú le comhaltaí na mbinse

do gach suí, agus cuirtear mionteagaisc ar fáil do na

cúil le linn reachtaíocht a dhréachtú.

Cathaoirligh agus do na Cathaoirligh shealadacha
roimh dóibh dul i mbun dualgais i Seomra na Dála.

Cuireann Oifig na nImeachtaí raon seirbhísí
tacaíochta nóis imeachta ar fáil don Dáil. Rinne sí

Tacaíonn Oifig na mBillí leis an bpróiseas reachtach

139 Riar na hOibre, lena n-áirítear Riar na hOibre

sa dá Theach agus i Roghchoistí na Dála, agus

Forlíontach a chur i dtoll a chéile, agus thaifead sí

bainistíonn sí an próiseas ó fhoilsiú Bille go dtí

198 vótáil Dála (vótaí sa Teach). Cuireann Oifig na

go seoltar cóip veillim dheimhnithe de gach Bille

nImeachtaí tacaíocht rúnaíochta ar fáil do Choiste

a rith an dá Theach chun an Uachtaráin lena síniú.

na Dála um Nós Imeachta, do Choiste Gnó na Dála

In 2018, rith na Tithe 39 mBille Rialtais. As an 142

agus don Fhochoiste ar Athleasú na Dála.

Bhille a tionscnaíodh sna Tithe i rith 2018, Billí
Comhaltaí Príobháideacha (BCPanna) ab ea dhá

2

Díorthaíonn ceanglas na dTeachtaireachtaí Airgid ó Airteagal 17.2
den Bhunreacht lena bhforáiltear “Ní dleathach do Dháil Éireann vóta
ná rún a rith, ná ní dleathach aon dlí a achtú, chun leithghabháil a
dhéanamh ar státchíos ná ar airgead poiblí ar bith eile, mura mbeidh
teachtaireacht ag Dáil Éireann ón Rialtas faoi láimh an Taoisigh ag
moladh críche na leithghabhála dóibh”.

3

Tuarascáil ón bhFochoiste ar Athleasú na Dála – Meabhrán Tuisceana idir
an Rialtas agus Dáil Éireann maidir le Billí Comhaltaí Príobháideacha.

thrian acu. Ba BCPanna cúig Bhille a rith na Tithe.
Liostaítear in Aguisín 4 gach Bille a tionscnaíodh sna
Tithe agus liostaítear in Aguisín 5 Billí a ritheadh.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Sprioc 1: Tacaíocht leanúnach éifeachtach á tabhairt do shuíonna na dTithe agus na gCoistí

Ullmhaíodh nótaí nóis imeachta do gach suí chun an
Cathaoirleach a threorú trí gach mír ghnó. Tugadh

Figiúr 7: Comhairle Dlí faoi Bhillí Comhaltaí Príobháideacha
29

35

Comhairle a tugadh
do Theachtaí

faisnéis do Chathaoirligh aonair sula ndeachaigh siad i
gceannas ar imeachtaí sa Teach, agus tugadh faisnéis

32

30

Comhairle a tugadh
do Sheanadóirí

go leithleach do Chathaoirligh na gCoistí, ar iarraidh
uathu, i ndáil le leasuithe Billí a rialaíodh As Ord.
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Phróiseáil Oifig na gCeisteanna 58,727 gCeist
Parlaiminte (CPanna). Thapaigh teachtaí an deis

22

20

a cuireadh ar fáil faoi bhearta a bhain le hathleasú
na Dála chun Ceisteanna Parlaiminte scríofa a chur

15

isteach chun freagra a fháil orthu le linn shos an
10
9

an tsosa, arb ionann é agus méadú 17.5% ar an
tréimhse chéanna in 2017.
Tá freagracht fhoriomlán ar Oifig na gComhairleoirí
Dlí Parlaiminteacha (OCDP) as raon iomlán
comhairle dlí a sholáthar a bhaineann le reáchtáil
na dTithe, na gCoistí, agus an Choimisiúin.
Sholáthair OCDP comhairle dlí 336 bhabhta in 2018.
Méadaíodh acmhainní OCDP chun tacaíocht intí a
sholáthar do chomhaltaí agus BCPanna á ndréachtú
acu. Sholáthair an Oifig seirbhísí comhairle agus
dréachtaithe reachtaíochta do chomhaltaí i leith
14 BCP. Bhainistigh sé 15 imeacht dlí freisin, a
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8

8
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Tacaíonn Oifig an tSeanaid le suíonna agus le gnó
Sheanad Éireann, a Choistí, a Shealbhóirí Oifige
agus a chomhaltaí trí chomhairle faoin nós imeachta
a chur orthu agus cúnamh a thabhairt le linn dóibh
ullmhú do shuíonna den Teach agus dul i gceannas
orthu. As an 142 Bhille a tionscnaíodh sna Tithe in
2018, tionscnaíodh 37 mBille (26%) sa Seanad.

mbeidh cuid acu ar siúl go dtí 2019, lena n-áirítear
na héisteachtaí sa Chúirt Uachtarach maidir le
Kerins v. McGuinness agus Eile (arna leasú go dtí
Kerins v. Dáil Éireann, Éire agus an tArd-Aighne),
agus O’Brien v. Cléireach Dháil Éireann agus Eile.
Tábla 3: Ceisteanna Parlaiminte (CPanna)

2018

2017

2016

2015

58,727

58,820

44,942

52,910

Ceisteanna le haghaidh Freagra Scríofa

47,673

48,641

28,963

38,655

Ceisteanna le haghaidh Freagra ó Bhéal

2,008

1,958

1,071

1,303

CPanna a Próiseáladh
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tsamhraidh. Cuireadh 4,565 cheist isteach le linn
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Cathaoirleach Sheanad Éireann, an Seanadóir Donnacadha
Ó Donnabháin, an Leas-Chathaoirleach, Pól Ó Cochlainn
agus comhaltaí den Seanad le Mícheál Ó Muircheartaigh
ar ócáid a aithisc do Sheanad Éireann.

Le linn 2018, thug an Seanad cuireadh do na
cuairteoirí oirirce seo a leanas aitheasc a thabhairt
don Teach:

Thug Oifig an tSeanaid agus Oifig na nImeachtaí
tacaíocht chomh maith do Cheann Comhairimh

Thug an Coimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht

an tSeanaid (Cléireach an tSeanaid) i riaradh

agus Forbairt Tuaithe, Pilib Ó hÓgáin, Uas.,

dhá fhothoghchán, a tionóladh an 27 Aibreán.

aitheasc do Sheanad Éireann an 26 Aibreán 2018
faoin Ríocht Aontaithe do tharraingt siar as AE;
Thug Mícheál Ó Muircheartaigh, Uas., aitheasc
do Sheanad Éireann an 21 Márta 2018 faoi úsáid
na Gaeilge sa phobal, sa spórt, sna meáin, sna
healaíona, san oideachas, agus sa pholaitíocht,
chun Bliain na Gaeilge a chomóradh; agus
Thug an Comhairleoir Deirdre Hargey, ArdMhéara Bhéal Feirste, aitheasc do Sheanad
Éireann an 8 Samhain 2018 ar na slite a
fhéadfaidh Brexit saol laethúil daoine a

Comhaireamh na vótaí ag corrthoghchán an tSeanaid
agus é ar siúl an 27 Aibreán 2018.

chónaíonn i dTuaisceart Éireann a athrú agus

Thacaigh Oifig an tSeanaid le hocht gcruinniú

inar féachadh ar conas is féidir leanúint ar

de Choiste an tSeanaid um Nós Imeachta agus

aghaidh le slite comhoibrithe uile-Éireann.

Pribhléidí agus le sé chruinniú de Choiste
Roghnóireachta an tSeanaid.
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Tionóladh cúig chruinniú de Choiste Comhairliúcháin
Phoiblí an tSeanaid le linn na bliana. Is é ról an Choiste

Figiúr 8: Cruinnithe de Choistí an tSeanaid
31

12

An Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí

struchtúr a chur ar fáil le haghaidh rannpháirtíocht
dhíreach agus comhairliúchán díreach idir daoine den
phobal agus comhaltaí den Seanad trí phróiseas lena

An Coiste Roghnóireachta
Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid

10

mbaineann aighneachtaí a iarraidh ó dhaoine den
phobal maidir le saincheisteanna sonracha a bhaineann

8

le cumhachtaí reachtacha an tSeanaid, nó le
saincheist beartais phoiblí, agus cuireadh a thabhairt
do rannpháirtithe cur i láthair a dhéanamh ar an ábhar.

6

2

0

Thionóil Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid
éisteachtaí poiblí ar Earnáil Ghnóthaí Beaga agus
Meánmhéide na hÉireann a Chothú agus a Bhuanú.
Cheap an Coiste an Seanadóir Pádraig Ó Céidigh
ina rapóirtéir don chéim seo dá chuid oibre.

In 2018, thíolaic an Coiste Tuarascáil maidir le Stádas
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2015

Figiúr 9: Coistí Parlaiminte
2,500

Cruinnithe Coisti
Uaireanta an chloig a
raibh na Coisti ina suí
Finnéithe Coisti

2,000

an Roisc Náisiúnta, leis an gCaoi a nDéileáiltear
leis agus lena Úsáid do na Tithe. Sheol an Coiste
comhairliúchán poiblí faoi Fhiontair Bheaga agus

1,500

Mheánmhéide (FBManna) chomh maith. Thionóil an
Coiste éisteachtaí poiblí faoin ábhar seo i Seomra an
tSeanaid an 13 Samhain 2018. Tíolacfar tuarascáil an

1,000

Choiste faoin ábhar seo go luath in 2019.
Lean foirne na gCléireach, na gComhairleoirí Beartais

500

agus na gcomhaltaí foirne riaracháin de chuid
Rúnaíochta na gCoistí orthu ag soláthar tacaíochta
do 25 cinn de Choistí Parlaiminte agus comhlachtaí
parlaiminte, a bheag nó a mhór. Thacaigh an
Rúnaíocht le 626 chruinniú coiste inar ghlac 2,223
fhinné páirt. I rith 2018, chuir na Coistí 75 thuarascáil
i dtoll a chéile, lena n-áirítear 12 thuarascáil
mhionsonraithe ghrinnscrúdúcháin ar BCPanna.
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Rinne an Comhchoiste Speisialta um Chúram

Thionóil an Comhchoiste um Ghnóthaí Fostaíochta

Meabhairshláinte sa Todhchaí, a bunaíodh in 2017,

agus Coimirce Shóisialach, an Comhchoiste um

a thuarascáil deiridh a thíolacadh do na Tithe i mí

Oideachas agus Scileanna, agus an Comhchoiste

Dheireadh Fómhair 2018.

um Shláinte trí chomhchruinniú chun taithí daoine
faoi mhíchumas a mheas agus iad ag iarraidh
fostaíocht a fháil. Thíolaic na Coistí a dtuarascáil
Athbhreithniú ar na Tacaí atá ar Fáil do Dhaoine faoi
Mhíchumas – Atá ag Aistriú ó Oideachas nó Oiliúint
go Fostaíocht don dá Theach in Iúil 2018.
Lean na Coistí Earnála orthu ag plé le nithe AE, lena

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

n-áirítear breithniú a dhéanamh ar dhréachtmholtaí
i dtaobh reachtaíocht AE. Tuairiscítear ar leithligh
Comhaltaí den Chomhchoiste um Ghníomhú ar son na
hAeráide ar cuairt ar shráidbhaile éiceolaíoch Chloch
Shiurdáin i gCo. Thiobraid Árann.

Bunaíodh an Comhchoiste Speisialta um Ghníomhú
ar son na hAeráide an 3 Iúil 2018 chun breithniú a
dhéanamh ar an tríú tuarascáil agus na moltaí ón
Tionól Saoránach: Conas is Féidir Leis an Stát a

ar obair na gCoistí Earnála i ndáil le nithe AE sa
Tuarascáil Bhliantúil ar oibriú Acht an Aontais
Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 arna fhoilsiú ag an
gComhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh4.
In 2018, rinne na Coistí Earnála breithniú ar 451
togra, agus measadh go raibh gá le tuilleadh
iniúchta a dhéanamh ar 68 gcinn díobh.

Chinntiú go mBeidh Éire ar Thús Cadhnaíochta Maidir

Thuairiscigh agus d’fhoilsigh Oifig na

le Dul i nGleic leis an Athrú Aeráide. Thíolaic an Coiste

nDíospóireachtaí imeachtaí na Dála, an tSeanaid

a thuarascáil, An tAthrú Aeráide: Comhdhearcadh

agus na gComhchoistí agus na Roghchoistí sa teanga

Traspháirtí ar son Gníomhú, do na Tithe i mí an

urláir (Gaeilge nó Béarla) laistigh de na spriocdhátaí

Mhárta 2019. In 2018, cheadaigh an Coimisiún

socraithe. In 2018, thuairiscigh sí 3,010 n-uair an

acmhainní breise foirne a dheonú chun tacú le

chloig de dhíospóireacht Dála, Seanaid agus Coiste.

comhaltaí an Chomhchoiste um Ghníomhú ar son na

I dteannta Ceisteanna Parlaiminte Scríofa, b’ionann

hAeráide tabhairt faoina gcuid oibre ar an gCoiste.

sin agus 62,958 leathanach díospóireachtaí a
tuairiscíodh san iomlán. D’fhoilsigh sí na
díospóireachtaí seo ar shuíomh gréasáin an
Oireachtais in HTML, PDF agus XML. Thuairiscigh sí
chomh maith imeachtaí oifigiúla dhá chruinniú de
Thionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann.

4

An Tuarascáil Bhliantúil ar oibriú Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú),
2002 ón gComhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh.
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Ina theannta sin, bhainistigh Oifig na nDíospóireachtaí
an conradh chun an taifeadadh digiteach fuaime ar

Figiúr 10: Riar na hOibre Dátheangach
33

300
An Dáil
An Seanad

Sheomraí na Dála agus an tSeanaid, ar Sheomraí na
gCoistí agus ar ionaid eile, lena n-áirítear an Seomra
Closamhairc, a oibriú agus a chothabháil. In 2018,

250

thionóil Oifig na nDíospóireachtaí a chéad chomórtas
earcaíochta dátheangach do Thuairisceoirí Parlaiminte

200

a bhfuil inniúlacht acu i nGaeilge agus i mBéarla.

110

Thionóil sí a lá oiliúna bliantúil um fhorbairt
ghairmiúil leanúnach freisin.

119

97

62

150

Déantar imeachtaí uile na Dála, an tSeanaid, agus
100

163

Bhéarla. Sholáthair Rannóg an Aistriúcháin seirbhísí
aistriúcháin chomhuainigh (Gaeilge go Béarla) le

139

158
126

50

linn 989 n-uair an chloig de dhíospóireacht Dála, 615
uair an chloig de dhíospóireacht Seanaid, agus do
chruinnithe Coiste nuair a iarradh sin. Sholáthair sí
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chomh maith aistriúchán oifigiúil ar ábhar maidir le
249 Riar Oibre Dála agus Seanaid. Déanann Rannóg

Chuir an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

an Aistriúcháin na tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an

(SLaT) réimse seirbhísí ar fáil chun tacú le suíonna

Oireachtais, ar Ghearrtheidil agus ar Theidil Fhada
Billí, agus ar Ionstraimí Reachtúla, a chur ar fáil
freisin. Thionscain Rannóg an Aistriúcháin seirbhís
nua in 2018 ina gcuimsítear Gluais na mBillí agus
anois foilsíonn sí téarmaíocht i nGaeilge do Bhillí
nua do chomhaltaí, dá bhfoireann, agus do na meáin
chumarsáide. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil chun

na dTithe. Sholáthair sí seirbhísí anailíse
reachtaíochta do gach comhalta, lena n-áirítear
38 nDíolaim Billí agus 38 Rianaire Bille a fhoilsiú.
Leagadh 2,076 dhoiciméad faoi bhráid na dTithe
agus cuireadh leagan leictreonach díobh ar fáil
do chomhaltaí agus don phobal.

díospóireacht ar Bhille a éascú trí mheán na Gaeilge.
Tábla 4: Seirbhísí Aistriúcháin

2018

2017

2016

2015

An líon babhtaí a soláthraíodh aistriúchán comhuaineach ar
laethanta suí le haghaidh na n-imeachtaí parlaiminteacha

106

107

93

122

Riar na hOibre a cuireadh i dtoll a chéile go dátheangach1

249

260

188

277

An Dáil

139

163

126

158

An Seanad

110

97

62

119

142

156

121

132

Billí Rialtais

48

33

36

52

Billí Comhaltaí Príobháideacha

94

123

85

80

Teidil Billí Dhátheangacha2

1 Lena n-áirítear Riar na hOibre forlíontach.
2 Lena n-áirítear teidil fhada agus gearrtheidil Billí a tionscnaíodh go foirmiúil sna Tithe.
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a gCoistí a sheoladh trí mheán na Gaeilge nó an
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D’fhoilsigh SLaT staidéar ar thionchar an

I Márta 2018, choimisiúnaigh an tSeirbhís

ghrinnscrúdaithe réamhreachtaigh ar thorthaí

athbhreithniú neamhspleách ar shástacht

reachtacha agus beartais. Ba é an Dr Shane Martin,

Shealbhóirí Oifige an Oireachtais leis an tacaíocht

Ollamh le Rialtas in Ollscoil Essex, a rinne an staidéar,

agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil dóibh chun a gcuid

agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais5.

dualgas parlaiminteach a chomhlíonadh. Is é toradh

Tá an tSeirbhís, trína Clár um Chlaochlú Digiteach,
ag cruthú slite nua feabhsaithe chun oibriú do na
Tithe agus dá gCoistí. Ceann d’aidhmeanna an chláir
ná ‘Parlaimint Dhigiteach’ arb éard í Córas Nóis
Imeachta Parlaiminteach comhtháite a dhéanfaidh

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

bainistiú ar obair nóis imeachta na dTithe do
chomhaltaí, don fhoireann agus don phobal. Leanfar
den obair seo a thosú i gcaitheamh na mblianta atá
romhainn. Le linn 2018, seachadadh feidhmchlár le
haghaidh Riaradh na mBillí, feidhmchlár le haghaidh
Sceideal na gCoistí agus feidhmchlár le haghaidh
Aighneachtaí. Tá feidhmchlár le haghaidh Tairiscintí

an phróisis bailithe sonraí ná saibhreas faisnéise, ina
bhfuil aiseolas dearfach deimhnitheach, agus tuairimí
a bhí comhsheasmhach den chuid is mó i réimsí
amhail: comhairle a thabhairt do Chathaoirligh
iomchuí na dTithe ar CPanna; Nithe i dTosach Suí
agus Saincheisteanna Tráthúla; comhairle nóis
imeachta; rochtain ar chomhairle dlí; feidhmeanna
tacaíochta ar nós SLaT; agus obair na gCoistí a oibriú
agus a thuairisciú. Sainaithníodh san athbhreithniú
chomh maith réimsí ina raibh tuairimí éagsúla nó
leibhéil níos lú sástachta agus dá réir sin, inar gá
feabhsuithe a dhéanamh.

Nóis Imeachta á fhorbairt faoi láthair. Críochnaíodh

I measc phríomhthorthaí an athbhreithnithe

cruthúnas coincheapa ar thuairisciú tosaigh ón

bhí na cinn seo a leanas:

gCóras nua Nóis Imeachta Parlaiminteach agus

Bhí 77% de Chathaoirligh na dTithe sásta nó

táirgeadh an chéad leagan de Thuarascáil na

an-sásta le tráthúlacht na comhairle nóis

Rianairí Billí. Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm

imeachta a fuarthas sa Seomra agus le cruinneas

feidhmchlár aistriúcháin Gaeilge do Rannóg an

na comhairle nóis imeachta a fuarthas;

Aistriúcháin chun éifeachtúlacht i gcur i gcrích
na hoibre aistriúcháin a fheabhsú.

Dúirt 92% de Chathaoirligh na gCoistí
go raibh siad sásta le leibhéal foriomlán

Rinneadh teicneolaíocht na Seomraí a uasghrádú

na tacaíochta a bhí ar fáil dá gcoistí;

chomh maith faoin gClár um Chlaochlú Digiteach.

Bhí 62% de Chathaoirligh na gCoistí sa

Ionadaíodh an córas fuaime cúltaca i Seomra na Dála,

suirbhé an-sásta nó sásta i leith rochtain

agus rinneadh uasghrádú ar Sheomra Coiste a hAon

ar shainchomhairle beartais.

trí aonaid toscairí, micreafóin, córas um chur i láthair,
agus saoráid aistriúcháin chomhuainigh a chur
isteach ann. Tá saoráidí aistriúcháin chomhuainigh
anois sna Seomraí Coiste go léir. Fuarthas córas
nua bainistithe cásanna OCDP in 2018.

5

An Tionchar atá ag an nGrinnscrúdú Réamhreachtach ar Thorthaí
Reachtacha agus Beartais.

Tá plean forfheidhmithe i bhfeidhm chun na moltaí
a eascraíonn as an athbhreithniú a chur i bhfeidhm.
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STRAITÉIS 1: SPRIOC 2
Cumas nóis imeachta
ar ardchaighdeán ar
bun sa tSeirbhís

Bíonn éifeachtacht na gCoistí ag brath go mór ar an
tacaíocht a fhaigheann siad ó fhoireann Rúnaíocht

35

na gCoistí. Chuir an Rúnaíocht oiliúint ar an nós
imeachta ar fáil do Chomhairleoirí Beartais agus
do Chléirigh Coistí. In Athbhreithniú Sástachta

Is feidhm riachtanach de chuid na Seirbhíse é

cuid mhór sástachta i measc Cathaoirligh Coistí,

tacaíocht agus comhairle ar ardchaighdeán maidir leis

go háirithe i réimsí amhail Cláir Oibre na gCoistí, an

an nós imeachta a sholáthar do Shealbhóirí Oifige,

chomhairle ón gCléireach maidir le cur chun feidhme

do Chathaoirligh Coistí, agus do Chomhaltaí na

na mBuan-Orduithe, agus cruinnithe a eagrú.

dTithe. Bíonn an modh ar a sheolann na Tithe

Taifeadadh aiseolas dearfach agus deimhnitheach

díospóireachtaí faoi threoir na rialacha agus na

san Athbhreithniú agus tuairimí a bhí ag teacht le

bhfasach mar atá siad leagtha amach sna Buan-

chéile den chuid is mó maidir le hobair na gCoistí

Orduithe agus i Rialuithe Suntasacha ón gCathaoir,

a thuairisciú. Iarradh ar Chathaoirligh na gCoistí an

agus faoi threoir eolas agus thaithí na Sealbhóirí

raibh siad sásta maidir leis na mionteagaisc ó bhéal

Oifige agus fhoireann na Seirbhíse.

agus i scríbhinn a tugadh dóibh le linn dóibh ullmhú

Chuir Cléireach agus Leas-Chléireach na Dála,
Cléireach agus Leas-Chléireach an tSeanaid, agus
foireann Oifig na nImeachtaí, Oifig an tSeanaid,
Oifig na mBillí, agus Oifig na gCeisteanna tacaíocht
agus comhairle ar fáil do Shealbhóirí Oifige, do
chomhaltaí, agus dá bhfoireann maidir le cur i
bhfeidhm na rialacha agus na bhfasach sin. Fionnadh

do chruinnithe Coiste nó fáilte a chur roimh
thoscaireachtaí. D’fhreagair seachtó seacht
faoin gcéad go raibh tráthúlacht na mionteagasc,
agus cáilíocht agus inneachar na faisnéise
a soláthraíodh, go maith nó thar cionn.
Figiúr 11: Tuarascálacha Coistí a Tíolacadh in 2018

sa suirbhé athbhreithnithe ar Shealbhóirí Oifige go

12

raibh leibhéal sástachta 88% ann le cruinneas agus
cáilíocht na comhairle faoin nós imeachta sa Seomra.

7
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Beartas Poiblí
Grinnscrúdú ar Chúrsaí Airgeadais
Grinnscrúdú AE

An Cathaoirleach, Ailín Ó Fearghail, TD, agus comhaltaí den
Chomhchoiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige ag seoladh
thuarascáil an Choiste: Dul i nGleic le hOtracht Óige.

Grinnscrúdú Réamhreachtach
Grinnscrúdú ar Bhillí Comhaltaí Príobháideacha
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Shealbhóirí Oifige an Oireachtais (2018), taifeadadh
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Aithnítear gur rud casta atá san eolas ar nós
36

imeachta an Oireachtais. Bíonn dúshlán roimh
chomhaltaí nua agus a bhfoireann, roimh
Shealbhóirí Oifige nua agus roimh státseirbhísigh
nua rialacha agus coinbhinsiúin nóis imeachta
a chur chun feidhme. Is tosaíocht straitéiseach
de chuid na Seirbhíse é go bhforbrófar agus go
gcoimeádfar, ar bhonn leanúnach, foireann nóis
imeachta ag a bhfuil taithí agus saineolas ar nós
imeachta, rialuithe agus fasaigh an Oireachtais
agus atá in ann comhairle iontaofa chruinn a
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thabhairt do chomhaltaí agus dá bhfoireann.

Seachadadh feidhmchláir nua faoin gCóras Nóis Imeachta
Parlaiminteach.

Is é príomhaidhm an Chláir um Chlaochlú Digiteach
leas a bhaint as féidearthachtaí na dteicneolaíochtaí

Rinneadh an róta dualgais do Sheomra na Dála le

nua chun cur leis an gcumas ar fud na Seirbhíse, lena

haghaidh Cléirigh Shealadacha a athbhreithniú agus a

n-áirítear cumas nóis imeachta ar ardchaighdeán. Tá

thabhairt cothrom le dáta d’fhonn oiliúint a chur agus

tosaíocht tugtha do na tionscadail um chórais nóis

meantóireacht a dhéanamh ar Chléirigh Shealadacha

imeachta i bPlean Seachadta an Chláir um Chlaochlú

a sannadh le déanaí. Cuireadh Cléirigh de chuid Oifig

Digiteach trí chéile. Déantar na feidhmchláir nua a

na mBillí ar an uainchlár freisin le haghaidh dualgais

sheachadadh de réir a chéile agus beidh siad, in am

i Seomra na Dála i gcomhair Céimeanna Tuarascála

trátha, ina gCóras Parlaiminteach Digiteach lán-

Billí chun a gcuid eolais oibriúcháin a nascadh leis

chomhtháite don Dáil, don Seanad, agus do na Coistí.

an taithí atá acu sa Seomra.
D’iarr an Bord Bainistíochta ar an gCoiste
Straitéiseach um Dhaoine agus Eagraíocht Straitéis
Eolais ar an Nós Imeachta a fhorbairt lena breithniú
aige. Rinne an Coiste anailís agus taighde, lena
n-áirítear suirbhé ar pharlaimintí eile, chun eolas
a chur ar fáil d’fhorbairt na straitéise seo. Cuireadh
leis an taighde trí Thuarascáil Anailíse ar Riachtanais
Oiliúna agus Plean Oiliúna a cuireadh i gcrích
i gcaitheamh 2018 agus ina raibh moltaí sonracha
maidir le heolas ar an nós imeachta. Tá an Coiste
le tuairisciú ar ais chuig an mBord in 2019.
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Figiúr 12: Billí a Tionscnaíodh sa Dá Theach agus Billí
a Ritheadh

Clár oibre um athleasú na
parlaiminte curtha i ngníomh,
lena n-áirítear, tacaíocht
bhreise a bheith á tabhairt
do chomhaltaí i gcomhair
reachtaíocht comhaltaí
príobháideacha agus
grinnscrúdú buiséadach
ag an bParlaimint

140

Ba mhír nua do Phlean Straitéiseach na Seirbhíse le

40

Billí a tionscnaíodh i nDáil Éireann
Billí a tionscnaíodh i Seanad Éireann
Billí Rialtais a ritheadh

120

Billí Comhaltaí Príobháideacha
a ritheadh

100

80

60

haghaidh 2016 go 2018 tacú leis an gClár Ama um
Athleasú na Parlaiminte agus é a chur i ngníomh agus

20

ba mhír nua ann freisin an dúshlán arb éard é na
comhaltaí a éascú ó thaobh a gcuid gnó a sheoladh

0

faoi na comhshocraíochtaí don rialtas mionlaigh
nua. Le linn 2018, lean an tSeirbhís de mholtaí
na tuarascála ón bhFochoiste ar Athleasú na Dála,
ar glacadh léi in 2016, a dhaingniú agus a neartú.

2018

2017

2016

2015

Comhaontaíodh Meabhrán Tuisceana (MT) i ndáil
le Billí comhaltaí príobháideacha (BCPanna) idir an
Rialtas agus an Fochoiste ar Athleasú na Dála agus

Tacaíodh tuilleadh le Coiste Gnó na Dála, a bhfuil

ghlac an Dáil leis i Nollaig 20186. Tá cuspóir an MT

idir Theachtaí Rialtais agus Freasúra air, agus

leagtha amach anseo:

forbraíodh é tuilleadh, i gcaitheamh 2018. Tá an

próiseas cuimsitheach agus trédhearcach um

Coiste tar éis ról níos mó a thabhairt don Dáil ó

ghrinnscrúdú parlaiminteach le haghaidh BCPanna

thaobh a cuid gnó a sceidealú. Is é is cuspóir don

d’fhonn reachtaíocht comhaltaí príobháideacha a

Choiste níos mó trédhearcachta a chruthú i ndáil

achtú atá oiriúnach don fheidhm dá mbeartaítear

leis an bpróiseas pleanála reachtaíochta agus

í agus atá fónta ó thaobh dlí de; agus

féachaint chuige go mbeidh gach comhalta den
Teach páirteach sa phróiseas. Tháinig an Coiste

37

seoladh próiseas maidir le rannpháirtíocht ag an
Rialtas in iarrataí ar Theachtaireachtaí Airgid i dtaca

le chéile 41 bhabhta i gcaitheamh na bliana agus

le BCPanna chun a chinntiú go dtiocfadh freagra ón

rinne sé 109 dtuarascáil a chur i dtoll a chéile ar

Rialtas laistigh de thréimhse réasúnach ama tar éis

na socruithe gnó i gcomhair laethanta suí na Dála.

Tuarascáil Ghrinnscrúdúcháin ó Choiste a fhoilsiú.

6

Tuarascáil ón bhFochoiste ar Athleasú na Dála – Meabhrán Tuisceana
idir an Rialtas agus Dáil Éireann ar Bhillí Comhaltaí Príobháideacha.
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Ag éirí as an MT, rinneadh athbhreithniú ar

Tar éis gur cuireadh bearta an Fhochoiste ar

Bhuanorduithe na Dála chun próiseas a chódú trína

Athleasú na Dála i bhfeidhm in OCDP, tháinig

ndéanfaidh an Coiste earnála iomchuí BCPanna a

roinnt athruithe ar an mbealach ina ndéantar an

ghrinnscrúdú ó thaobh beartais, airgeadais agus

staidreamh don oifig a thomhas. Tá na hathruithe

dlí de. Dá réir sin, tá an Rialtas tar éis geallúint go

sin de dhíth chun léiriú níos cruinne a thabhairt

ndéanfaidh sé, i gcoitinne, Teachtaireacht Airgid nó

ar na sruthanna oibre éagsúla atá i ngníomh anois

freagra réasúnaithe a sholáthar do gach tuarascáil
ghrinnscrúdúcháin ó choiste laistigh de sé
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seachtaine ón iarraidh ar Theachtaireacht a fháil.

(i.e. Sruthanna Corparáideacha agus Parlaiminteacha,
Comhairle maidir le BCPanna, Dréachtú BCPanna).

Forbraíodh sásraí nua rianaithe agus tuairiscithe

Níl an tionchar a bhí ag an méadú ar an líon

i ndáil le torthaí nua a éiríonn as an MT, lena

BCPanna sa Dáil reatha ag teacht faoi réim

n-áirítear freagraí réasúnaithe ón Rialtas.

na bpríomhghníomhaíochtaí nóis imeachta

Le linn 2018 cuireadh breis dlúis le ról méadaithe

parlaiminteacha agus fágann an méadú sin go

Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha

bhfuil éilimh nua ar na feidhmeanna tacaíochta

ó thaobh tacú le comhaltaí cúlbhinse a gcuid

ar nós na seirbhísí sin a sholáthraíonn SLaT.

BCPanna a thionscnamh. Bhí béim ar earcaíocht,
oiliúint agus forbairt i ndáil leis an bpróiseas
reachtach sna Tithe. Rinneadh an tionscnamh
athleasaithe seo a dhaingniú tuilleadh nuair a
bunaíodh OCDP ar bhonn reachtúil agus nuair
a cruthaíodh Oifig Phríomh-Chomhairleoir Dlí an

Le linn 2018, d’ullmhaigh an tSeirbhís
Leabharlainne agus Taighde (SLaT) Ráiteas maidir
le Seirbhísí chun tacú leis na Tithe grinnscrúdú
a dhéanamh ar Bhillí Comhaltaí Príobháideacha
agus scrúdaigh sí na hacmhainní a theastódh

Oireachtais faoin Acht um Choimisiún Thithe

chun seirbhís taighde BCPanna iomlán a sholáthar.

an Oireachtais (Leasú), 2018. Sannadh ceithre cinn

Bheartaigh SLaT na hacmhainní a bhí ar fáil di

déag de thograí BCP do Sheirbhís Dréachtaithe

le haghaidh taighde ar BCPanna a úsáid chun

Reachtaíochta nua OCDP.

díriú ar ghrinnscrúdú BCPanna le haghaidh Coistí.

Tábla 5: Seirbhísí Dlí agus Reachtacha

2018

2017

2016

2015

336

543

517

420

255

339

433

336

81

204

84

84

42

56

33

–

Iarrataí BCP

32

53

33

–

Iarrataí agus Comhairle roimh Chéim an Choiste

10

3

0

–

14

24

15

4

Arna dTionscnamh ag Teachtaí

7

19

10

3

Arna dTionscnamh ag Seanadóirí

7

5

5

1

Líon babhtaí a tugadh Comhairle dlí
don tSeirbhís
do Choistí Parlaiminte
Comhairle dlí faoi Bhillí Comhaltaí Príobháideacha1

Billí Comhaltaí Príobháideacha a sannadh don tseirbhís
dréachtaithe reachtaíochta

1 Ba í Oifig na mBillí a bhainistigh an tseirbhís dréachtaithe reachtaíochta sular aistríodh chuig OCDP í i mí na Bealtaine 2016. Baineann na sonraí
a soláthraíodh i gcomhair 2016 leis an tréimhse ó Bhealtaine go Nollaig na bliana sin.
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D’ullmhaigh SLaT 25 mhionteagasc le haghaidh

an t-airgeadas poiblí a bhainistiú; agus

grinnscrúdú arna dhéanamh ag Coistí ar BCPanna agus

na himpleachtaí airgeadais atá ag tograí

d’fhoilsigh sí dhá leathanach Rianairí Billí do BCPanna.

a dhéanann difear don airgeadas poiblí.
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Soláthraíodh méid teoranta taighde ar éileamh do
acmhainní a bhí ag SLaT cheana. Chun freastal don
éileamh reatha agus chun a chinntiú go mbeifear in
ann freastal amach anseo don éileamh a d’fhéadfadh
a bheith ag Coistí go leanúnach ar thacaíocht chun
grinnscrúdú a dhéanamh ar BCPanna, d’iarr SLaT
acmhainn bhreise agus cumas breise ó chonraitheoir
seachtrach chun cur le hacmhainní na foirne BCP.
Tosaíodh an tseirbhís nua seo i mí Eanáir 2019.

Le linn 2018, d’ullmhaigh OBP 62 cheann de
mhionteagaisc, tráchtaireachtaí, agus foilseacháin
anailíse lena n-áirítear a tuarascáil Buiséad 2019, a
chabhraigh le comhaltaí sna Tithe na príomhphointí
a d’eascair as Buiséad 2019 a aithint. Rinneadh an
méid sin sa bhreis ar an réamh-athbhreithniú a
rinne OBP ar an mBuiséad, a cuireadh i dtoll a chéile
ar oíche an Bhuiséid. Tugadh aitheantas in óráidí
a thug comhaltaí i rith Bhuiséad 2019 don chion
a rinne OBP chun tacú le comhaltaí a bhfeidhm

Thacaigh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP),

bhunreachtúil a chomhlíonadh ó thaobh cúrsaí

ar sainaonad neamhspleách laistigh den tSeirbhís í,

fioscacha, lena n-áirítear moltaí buiséadacha.

le comhaltaí an Oireachtais trí anailís fhioscach agus
eacnamaíochta a sholáthar d’fhonn grinnscrúdú,
trédhearcacht agus cuntasacht buiséadach níos
fearr a chur chun cinn. D’aithin an Eagraíocht um
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta go raibh gá
leis an Oifig ina hathbhreithniú ar fhormhaoirsiú
buiséid ag Tithe an Oireachtais.
Is foinse bharrthábhachtach faisnéise airgeadais agus
buiséadaí í an Oifig do chomhaltaí agus go háirithe
don Choiste um Fhormhaoirsiú Buiséid maidir lena
ghrinnscrúdú ex ante ar chúrsaí buiséadacha uile.
Cuireadh bonn reachtúil faoi OBP le héifeacht ón
1 Eanáir 2019 tar éis an tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais (Leasú), 2018 a shíniú i mí na Nollag 2018.
Is é feidhm an OBP, mar a leagtar amach san Acht é,
faisnéis, anailís, agus comhairle fhioscach agus
eacnamaíochta atá neamhspleách neamhchlaonta
a sholáthar do na Tithe, sna réimsí seo a leanas:
na coinníollacha sonracha maicreacnamaíochta
sa Stát;
forbairtí a dhéanann difear don airgeadas poiblí;

Cuirtear gach foilseachán de chuid OBP ar shuíomh
gréasáin an Oireachtais agus tugtar cóip chlóite den
Tráchtaireacht Ráithiúil Fhioscach agus Eacnamaíochta
do gach comhalta chun a chinntiú go gcoinnítear
iad ar an eolas faoi fhorbairtí ar bhonn rialta.
Chuir OBP tacaíocht leanúnach ar fáil a bhí dírithe go
speisialta ar chabhrú leis an gCoiste um Fhormhaoirsiú
Buiséid, trí theacht i láthair i seisiún príobháideach
arna iarraidh sin agus trí chomhfhreagras rialta
i scríbhinn inar díríodh aird ar fhoilseacháin OBP
agus ar phríomh-shaincheisteanna a bhí ag teacht
chun cinn. Cuireadh anailís ar fáil freisin do Choistí
eile maidir le himpleachtaí buiséadacha a
bhaineann le réimse saincheisteanna lena n-áirítear
an Seimeastar Eorpach, an Comhbheartas
Talmhaíochta, agus beartas i dtaobh na haeráide.
Cuireadh réimse foilseachán ar fáil freisin mar
aon le tacaíocht do Rúnaíocht na gCoistí i ndáil le
hanailís ar Mheastacháin ar Chaiteachas a Vótáladh.
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chomhaltaí aonair d’obair forbartha BCPanna as
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Tábla 6: An Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP)1
2018

Lún.– Nol.
2017

62

11

5

3

Páipéir Eolais

16

3

Nótaí

28

3

Grafaicí Faisnéise

6

1

Eile

7

1

Mionteagaisc don Choiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

7

3

Cur i láthair ag Ócáidí seachtracha (Cainteoirí)

5

4

Foilseacháin
Tráchtaireachtaí
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1 Bunaíodh OBP i Lúnasa 2017 agus bunaíodh é go foirmiúil ar bhonn reachtúil faoin Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018.

Chomhaontaigh an Coimisiún go mbunófaí Gasra
Comhairleach Seachtrach (GCS) do OBP in Aibreán
2018 agus bhí a chéad chruinniú aige ar an 25
Meitheamh 2018. Tá saineolas leathan luachmhar
ag GCS agus tá meas mór ag comhghleacaithe
agus ag tráchtairí air de bharr go dtarraingíonn sé
ar an saol acadúil agus ar an earnáil phríobháideach
araon. Cabhraíonn GCS le OBP anailís fhioscach
Bhronn Fondúireacht an Léinn Fhioscaigh gradam
Ard-Mholta ar an Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

agus eacnamaíochta atá neamhspleách,

Fuair OBP gradam Ard-Mholta a chinn Fondúireacht

Le linn dó a ról a chomhlíonadh, cabhraíonn OBP

an Léinn Fhioscaigh i mí Dheireadh Fómhair 2018.

chun formhaoirsiú parlaiminteach ar bhainistiú an

Bronntar na gradaim orthu sin a dhéanann obair

gheilleagair agus an airgeadais phoiblí a láidriú,

úrnua i mbeartas fioscach a bhaineann le hÉirinn.

agus é mar aidhm aige a chinntiú go mbeidh aon

Tugadh cuireadh do chomhaltaí de OBP cur i láthair

mhéaduithe ar chaiteachas poiblí inmharthana

a dhéanamh ag imeachtaí buiséadacha agus

agus go ndéanfar iad a thuar ar theacht isteach

eacnamaíochta seachtracha, freisin, abhus agus

cobhsaí cánach.

go hidirnáisiúnta araon, chomh maith le bheith
mar chathaoirligh ar imeachtaí.

neamhpháirtíneach agus údarásach a sholáthar.
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An bonneagar agus na
seirbhísí lóistíochta a
theastaíonn ó Thithe an
Oireachtais i gcomhair
suíonna agus cóiríocht
do chomhaltaí agus don
fhoireann a sholáthar dóibh

Mar gheall ar an tábhacht a bhaineann leis an obair
pharlaiminteach a dhéantar i dTeach Laighean,
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rinneadh na hoibreacha athfheistiúcháin a sceidealú
sa dóigh is go ndéanfaí a laghad cur isteach is féidir
ar shuíonna na dTithe, agus ar chomhaltaí, ar an
bhfoireann agus ar an bpobal. Lean an Seanad
de bheith ag teacht le chéile le linn na bliana sa
seomra sealadach atá lonnaithe i bhfoirgneamh
Ard-Mhúsaem na hÉireann. De réir an sceidil,
tabharfar conradh na n-oibreacha foirgníochta chun
críche in 2019 agus cuirfear tús leis na hoibreacha

Dúshlán ar leith don Aonad Bainistithe Saoráidí
ba ea cóiríocht chuí a fháil do chomhaltaí agus
d’fhoireann na Seirbhíse. Lean an tAonad Bainistithe
Saoráidí freisin de thimpeallacht a chur ar fáil a bhí
glan, sábháilte agus cuí chun tacú le comhaltaí agus
leis an bhfoireann, agus le cuairteoirí chuig na Tithe.
Chuir an tSeirbhís a phlean bainistithe sláinte agus
sábháilteachta i bhfeidhm. Tháinig Coiste Sláinte
agus Sábháilteachta na Seirbhíse le chéile cúig
huaire in 2018.
Lean Seirbhís Uiséirí an Oireachtais de na bearta
slándála feabhsaithe a chur i ngníomh, is bearta a
cuireadh i bhfeidhm chun sábháilteacht comhaltaí
agus a bhfoireann, sábháilteacht fhoireann an
Oireachtais agus sábháilteacht na gcuairteoirí go léir
chuig Teach Laighean a chinntiú. De bhreis air sin,
Lean Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) ar aghaidh

comhlíonann na foirne Uiséirí dualgais a bhaineann

lena clár oibreacha foirgníochta agus caomhnaithe ar

leis na seomraí, le prótacal agus le hócáidí oifigiúla,

bhunfhoirgneamh Theach Laighean chun é a chosaint

agus fáiltíonn siad roimh ghrúpaí cuairteoirí.

agus chun a chinntiú go leanfaidh sé de bheith ag

Chabhraigh foirne tacaíochta, lena n-áirítear Oifigigh

fónamh mar cheannáras do Thithe an Oireachtais

Sheirbhíse an Oireachtais, Teileafónaithe, Póirtéirí

don tréimhse atá amach romhainn. Bíonn Grúpa

Parlaiminte, agus Glantóirí, leis na Tithe a reáchtáil

Stiúrtha, a bhfuil duine ar leibhéal Rúnaí Chúnta ina

mar ba chuí agus leis na seirbhísí tábhachtacha a

chathaoirleach nó ina cathaoirleach air, ag tuairisciú

sholáthar, mar ba chuí, do chomhaltaí agus don

gach mí don Choimisiún maidir leis an dul chun cinn

fhoireann chun a chumasú dóibh a gcuid oibre a

atá déanta leis an tionscadal.

dhéanamh ar mhodh éifeachtach sábháilte.
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feistiúcháin ansin ar bhonn céimnithe.
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Lean na Seirbhísí Lónadóireachta ag soláthar seirbhísí

Bhliantúil 2018 maidir leis an Earnáil Phoiblí, go bhfuil

itheacháin bia agus dí agus ócáidí intí ardchaighdeáin

feabhas 25.5% ar éifeachtacht fuinnimh bainte amach

do chomhaltaí, don fhoireann, agus do chuairteoirí

ag Seirbhís Thithe an Oireachtais ar an gCárta Scórála

ar na Tithe. Le linn 2018, leagadh béim sna seirbhísí

ó 2009 go dtí deireadh 2017, ar méadú ar 21% in 2016

lónadóireachta ar thionscnamh atá níos inmharthanaí,

é, i.e. go bhfuil an bhliain 2017 níos éifeachtaí ná

níos glaise agus níos inmhúirínithe i gcás tomhaltán

an bonnlíne agus gur dócha go mbainfear sprioc

(cupáin, babhlaí, agus soip) a sholáthar agus a chur

na bliana 2020 amach. Tá an ráta feabhsaithe

chun cinn agus leanfar den tionscnamh sin agus cuirfear

seo os cionn an mheáin do chomhlachtaí poiblí.

leis. Reachtáladh tráthnóna speisialta i mBialann na
gComhaltaí an 4 Iúil inar chuir táirgeoirí ar bhia de chuid
na hÉireann a gcuid táirgí i láthair. Tugadh faoi bhreis
cleachtaí sainfhála cuimsitheacha i gcaitheamh na
bliana chun a chinntiú go leanfar den leathnú amach
An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

leanúnach, atá á dhéanamh ar straitéis sainfhála, a chur

In 2018, thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt
tionscnamh a raibh sé mar aidhm acu leanúint
d’fheabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh,
lena n-áirítear:
iniúchtaí ar úsáid fuinnimh taobh amuigh de na

i ngníomh don lónadóireacht. Cuirfidh an straitéis

huaireanta oibre chun réimsí a shainaithint inar féidir

sainfhála leis an rialachas lónadóireachta trí chéile,

coigilteas ó thaobh fuinnimh de a bhaint amach;

agus déanfar dea-chleachtais i dtaca le bainistíocht

na huaireanta ar lena linn a bhaintear úsáid as

cheannaigh a dhaingniú ar fud réimse leathan táirgí

na córais teasa agus aeraithe a bharrfheabhsú

bia, deochanna, trealamh, agus uirlisí. Chomh maith

agus a ailíniú ionas go mbeidh siad ag teacht

leis sin, tugadh isteach na socruithe creidmheasa nua

le huaireanta oscailte Theach Laighean;

a cheadaigh an Coimisiún le haghaidh lucht úsáidte na

rinneadh athchóiriú iomlán ar choirí slisadhmaid ionas

seirbhísí lónadóireachta agus cuireadh i bhfeidhm iad

gur sholáthair siad timpeall 14% den mhéid teasa

le linn na bliana.

a bhí ag teastáil ó choimpléacs Theach Laighean.

Tá Bainistiú Fuinnimh i dTithe an Oireachtais bunaithe
ar thrí cholún: athrú ar iompar daoine; foirgnimh
a bhainistiú; agus teicneolaíocht a bheith curtha
i gcomhréir leis an Straitéis um Athchóiriú ar
Éifeachtacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí de chuid
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ).
Glacann Tithe an Oireachtais páirt sa scéim Optimising

Foinse fuinnimh inathnuaite atá sna coirí sin;
faireachán agus tuairisciú ar úsáid fuinnimh gach
mí agus cruinnithe den fhoireann fuinnimh go rialta;
tionóladh lá Gealltanais Fuinnimh i Meán Fómhair
2018; agus
rinneadh córais soilse i gcodanna de choimpléacs
Theach Laighean a uasghrádú.

Power at Work de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí,
agus oibríonn an tAonad Bainistithe Saoráidí go dlúth

Is ar chóras soilse atá níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh

le hOifig na nOibreacha Poiblí chun modhanna a chur

de a shuiteáil agus ar iniúchtaí fuinnimh a dhéanamh

i ngníomh trína ndéantar úsáid fuinnimh a laghdú agus

taobh amuigh de na huaireanta oibre a bheidh bearta

bailiú sonraí a fheabhsú.

bainistithe fuinnimh dírithe fós. Leanfaidh an fhoireann
de bheith rannpháirteach in ócáidí faisnéise agus

Tugann an tSeirbhís tuarascáil gach bliain do ÚFIÉ maidir

oiliúna chun cur le tuiscint na foirne ar éifeachtacht

le húsáid fuinnimh agus le gníomhaíocht. Soláthraíonn

fuinnimh. Ina theannta sin, déanfar iniúchadh i dtaobh

ÚFIÉ tuarascáil gach bliain maidir le Táscairí Feidhmíochta

úsáid fuinnimh ar choimpléacs Theach Laighean a chur

Fuinnimh agus maidir leis an dul chun cinn atá déanta ó

i gcrích in 2019, agus mar thoradh air sin, déanfar

thaobh sprioc eagraíochta na seirbhíse poiblí a bhaint

plean gníomhaíochta fuinnimh níos fearr a thabhairt

amach chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú 33%

i gcrích, a chomhaontú agus a chur i bhfeidhm.

faoin mbliain 2020. Tuairiscítear i suíomh gréasáin
ÚFIÉ de chuid na hEarnála Poiblí, agus i dTuarascáil
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STRAITÉIS 2: Tacaíocht a thabhairt do Chomhaltaí
agus iad i mbun a Ról Bunreachtúil
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TORADH: Soláthraítear an chomhairle agus na seirbhísí tacaíochta do
Chomhaltaí na dTithe a bhíonn de dhíth orthu chun cur ar a gcumas na
dualgais pharlaiminteacha atá orthu agus na dualgais atá orthu mar
ionadaithe poiblí a chomhlíonadh go héifeachtúil agus go héifeachtach.

STRAITÉIS 2: SPRIOC 1

mar ghrúpa comhairliúcháin ar shaincheisteanna

Na seirbhísí ardchaighdeáin a
theastaíonn ó chomhaltaí chun a
ndualgais pharlaiminteacha agus
ionadaíochta a chomhlíonadh a
chur ar fáil dóibh

um Dhínit agus Meas, agus ar na téarmaí agus

amhail an Ráiteas Prionsabal agus an Beartas
coinníollacha i gcomhair fhoireann na gcomhaltaí
atá fostaithe faoin Scéim.
Soláthraíonn an tAonad Acmhainní Daonna seirbhísí
freisin i ndáil le pinsin comhaltaí a riaradh faoi Scéim

Soláthraíodh réimse seirbhísí do na 158 gcomhalta

an Chiste Pinsean, agus is é an t-aonad sin a riarann

de Dháil Éireann agus don 60 comhalta de Sheanad

an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair freisin.

Éireann chun tacú lena gcuid oibre. Bhí 537 nduine

Tionóladh seimineáir do chomhaltaí agus dá

den fhoireann polaitíochta (450 Post Coibhéise

bhfoireann araon faoi chúrsaí pinsin. Bhí pinsin

Lánaimseartha) fostaithe ag comhaltaí agus páirtithe

iníoctha le 202 iarchomhalta foirne polaitíochta agus

faoin Scéim um Chúnamh Rúnaíochta. Bhí ráta

le 417 n-iarchomhalta ag deireadh na bliana 2018.

athraithe na foirne polaitíochta ard go leor; d’éirigh
63 dhuine den fhoireann polaitíochta as a bpost agus
ceapadh 85 dhuine chun na foirne polaitíochta in 2018.

Maidir leis an gClár Tacaíochta san Ionad Oibre, a
tugadh isteach i Meán Fómhair 2017 chun seirbhísí
tacaíochta agus faisnéis faoi shláinte agus dea-

Is iad na comhaltaí a fhostaíonn na comhaltaí foirne

bhail a sholáthar do chomhaltaí agus dá bhfoireann,

sin agus tá oibleagáidí áirithe orthu mar fhostóir,

ba í an bhliain 2018 an chéad bhliain iomlán aige i

ach cabhraíonn an tAonad Acmhainní Daonna

mbun oibríochta. Leagadh béim in 2018 ar Ráiteas

do Chomhaltaí de chuid na Seirbhíse le comhaltaí

Prionsabal agus Beartas um Dhínit agus Meas a

maidir le hoibriú éifeachtach na Scéime um

fhorbairt do chomhaltaí agus don fhoireann a

Chúnamh Rúnaíochta. Áirítear leis sin párolla agus

cheadaigh an Coimisiún agus a seoladh i Márta

coinníollacha don fhoireann atá fostaithe faoin
Scéim a riaradh, agus oiliúint agus seirbhísí eile
de réir mar is gá. Oibríonn an Fóram Riarthóirí/
Comhordaitheoirí Gasra, a cuireadh ar bun in 2018,

2019. Leagtar caighdeáin choiteanna amach sna
Prionsabail chun a chinntiú gur le dínit agus le meas
a chaitear le gach duine a oibríonn san Oireachtas.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Cheadaigh an Coimisiún Beartas maidir le Saoire

3,000 ordú cló a thabhairt chun críche i gcaitheamh

Mháithreachais agus Uchtaíoch freisin chun tacú le

na bliana. Cheadaigh an Coimisiún Comhaontú

comhaltaí ar mhaith leo cead a fháil chun bheith as

Leibhéil Seirbhíse athbhreithnithe lena rialaítear

láthair i gcás breith linbh nó i gcás leanbh a uchtáil.

úsáid na Saoráide Clódóireachta.

Bhí leasú ag teastáil ar mhodh Ionstraim Reachtúil
426 de 2018 chun éifeacht dlí a thabhairt do
chinneadh an Choimisiúin Cúntóir Rúnaíochta breise
a leithroinnt, faoin Scéim um Chúnamh Rúnaíochta,
lena dtabharfaí tacaíocht do chomhalta ar feadh
tréimhse saoire máithreachais nó saoire uchtála.
Cuireann an tSeirbhís Ilfhreastail, a riarann

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Seirbhísí do Chomhaltaí, aon phointe caidrimh
amháin ar fáil do chomhaltaí na dTithe ónar féidir
le comhaltaí faisnéis a fháil faoi na seirbhísí agus na
hacmhainní atá ar fáil dóibh, chun cuidiú leo a gcuid
feidhmeanna parlaiminte a chomhlíonadh. Cuireann
sí faisnéis ar fáil freisin faoi na beartais agus na
treoirlínte a bhaineann le hacmhainní den sórt
sin a úsáid. Úsáideann na Comhaltaí an tSeirbhís
Ilfhreastail chun faisnéis a fháil faoi aon liúntas
agus íocaíocht a bhaineann leis an bpost atá acu.
Déanann an tSeirbhís formhór na liúntas a bhíonn ag
dul do chomhaltaí a phróiseáil agus tugann sí treoir

Soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin Seirbhís
Aistriúcháin le haghaidh Comhfhreagrais do
chomhaltaí, i dteannta na seirbhíse nua do
chomhaltaí arb éard í Gluais na mBillí, a tionscnaíodh
le linn 2018 mar chuid de Straitéis na Gaeilge agus
a sheol an Ceann Comhairle i Márta 2018.
Cuireann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde
(SLaT) seirbhísí faisnéise agus taighde ar fáil do
chomhaltaí. D’iarr thart ar 83% de chomhaltaí ar SLaT
faisnéis nó mionteagaisc taighde a sholáthar dóibh.
Chríochnaigh an tSeirbhís 1074 fhiosrúchán faisnéise
agus 181 mhionteagasc taighde do chomhaltaí aonair
nó dá bhfoireann agus bhain an-chuid acu go díreach
le himeachtaí sna Tithe. Bhí na leabharlannaithe agus
na taighdeoirí ar fáil chun cabhrú le comhaltaí i
Seomra Léitheoireachta sealadach na gComhaltaí a
cuireadh ar fáil fad a bhí an Seomra Léitheoireachta
buan i dTeach Laighean Seoirseach á athchóiriú.

agus cúnamh dóibh maidir le costais inlamhála,

I dteannta na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar iad a

tuarastail agus saincheisteanna gaolmhara.

éileamh, fuair na comhaltaí go léir 54 fhoilseachán,
lena n-áirítear 38 nDíolaim Billí agus 12 Notes agus
Spotlights. Ina theannta sin, coimeádadh comhaltaí ar
an eolas trí 298 bhlagthuairisc. Tá SLaT tar éis úsáid
grafaicí faisnéise a dhaingniú tuilleadh ina cuid
táirgí taighde agus tá forbairt déanta aici freisin ar
tháirgí nua atá bunaithe ar ghrafaicí faisnéise. Chuir
SLaT foilseachán nua amach dar teideal Research
Matters Quarterly chun léargas a thabhairt do
chomhaltaí agus dá bhfoireann ar obair a rinne SLaT le
déanaí agus ar obair leanúnach a dhéanann sí. Anuas

Sheol an Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD,
Straitéis na Gaeilge i gcomhair na dTithe chun
ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge.

air sin, sholáthair SLaT 72 mhionteagasc taighde do

Rinne Saoráid Chlódóireachta an Oireachtais, a

Faisnéise a sheachadadh ar fhoireann na gcomhaltaí.

bhíonn ar fáil lena húsáid ag comhaltaí agus páirtithe

Seachadadh clár den tsamhail chéanna ar Chléirigh

incháilithe i dtaca lena ndualgais pharlaiminteacha,

Coistí agus ar Chomhairleoirí Beartais freisin.

Choistí Oireachtais agus fuair na comhaltaí go léir
cuid mhaith acu sin freisin. Rinne SLaT clár Scileanna
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Figiúr 13: Seirbhís Leabharlainne agus Taighde
an Oireachtais
Foilseacháin Taighde
60

50

trína gcuid seisiún oiliúna, agus trí sheoladh
ríomhphoist sainainmnithe do chomhaltaí chun
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fiosruithe faoi RGCS a dhéanamh. Eisíodh dhá
dhoiciméad dar teideal RGCS conas é a chomhlíonadh:

Díolamaí Billí

buntreoir do Chomhaltaí na dTithe agus RGCS agus an

Rianairí Billí

tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 – Ceisteanna

Notes agus Spotlights

Coitianta i dteannta teimpléid do chomhaltaí.

Grafaicí Faisnéise

Scaipeadh sé ráiteas, ceann amháin gach coicís,
40

faoi RGCS ar chomhaltaí sular tháinig RGCS i
bhfeidhm. Thug an Coimisinéir Cosanta Sonraí cur i
láthair mionsonraithe do Thithe an Oireachtais i mí

30

maidir le Cosaint Sonraí agus, go sonrach, maidir
20

leis na hoibleagáidí atá ar chomhaltaí Thithe an
Oireachtais agus iad ag próiseáil sonraí pearsanta
le linn a gcuid oibre ina dtoghcheantair.

10

D’eagraigh an tAonad Oiliúna agus Forbartha
0

oiliúint faoi RGCS do chomhaltaí, don fhoireann
2018

2017

2016

2015

Soláthraíonn an tSeirbhís Leabharlainne agus
Taighde Cláir Eolais Dáilcheantair trí shuíomh
gréasáin an Oireachtais. Faightear ar na Cláir Eolais
amharcléiriú idirghníomhach ar líne ar shonraí
daonáirimh i gcás gach ceann de na Dáilcheantair
agus sheol an Ceann Comhairle bunachar úr
nuashonraithe go foirmiúil go luath in 2018.

polaitíochta, agus d’fhoireann na Seirbhíse i
gcaitheamh 2018, agus cuireadh oiliúint ar líne faoi
RGCS i bhfeidhm de réir a chéile in 2019. I measc
na gclár oiliúna agus na seimineár faisnéise eile a
cuireadh ar fáil do chomhaltaí agus dá bhfoireann
bhí, oiliúint ar Bhunachair Sonraí na dToghlach,
oiliúint ar Shláinte agus Sábháilteacht, cúrsaí
Gaeilge, agus cúrsaí Microsoft Word agus Excel.

Is cuid shuntasach d’obair SLaT athbhreithniú agus
forbairt leanúnach a dhéanamh ar bhonneagar
teicniúil SLaT. Bíonn foireann na Seirbhíse
Leabharlainne agus Taighde ag obair go dlúth le
Foireann um Chlaochlú Digiteach an Oireachtais
chun tionscadail a bhaineann leis an gclaochlú
digiteach a sheachadadh ar fud na rannóige sin.
Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint
Sonraí (RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.
Thacaigh an tSeirbhís le comhaltaí maidir lena
n-oibleagáidí nua trína cuid foilseachán cuimsitheach
ar conas dul i ngleic le nithe a bhaineann le RGCS,

An Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD, ag bualadh le
comhaltaí de Ghrúpa Cairdis Pharlaimintigh na hÉireann
agus na Cóiré Theas le linn cuairt ar Thithe an Oireachtais.
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Iúil maidir le forfheidhmiú an Rialacháin Ghinearálta
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Tábla 7: Feidhmeanna Idirnáisiúnta agus Idirpharlaiminteacha1

2018

2017

2016

2015

Comhthionóil Ghinearálta an Aontais Idirpharlaimintigh agus cruinnithe gaolmhara

6

5

1

4

Cruinnithe iomlánacha agus cruinnithe coiste de chuid Thionól Parlaiminteach
Chomhairle na hEorpa

23

24

13

22

Tionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE)

6

6

5

5

14

9

8

8

Toscaireachtaí faoi cheannas Spéicéara

4

5

2

3

Cruinnithe déthaobhacha

7

10

8

11

An líon cuairteanna agus Grúpaí Cairdis Pharlaimintigh ag teacht ar cuairt

7

1

1

2

An líon cuairteanna agus Grúpaí Cairdis Pharlaimintigh ag dul ar cuairt

2

1

–

1

An líon cuairteanna agus toscaireachtaí parlaiminteacha ag dul ar cuairt

Toscaireachtaí faoi cheannas Spéicéara agus cruinnithe déthaobhacha
An líon cuairteanna agus toscaireachtaí parlaiminteacha ag teacht ar cuairt

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Cuairteanna ó Ghrúpaí Cairdis Pharlaimintigh

1 Ní áirítear sa tábla seo feidhmeanna idirnáisiúnta agus idirpharlaiminteacha a ghabh na Coistí Parlaiminte de láimh.

Tacaíonn an tAonad um Sheirbhís
Idirpharlaiminteach agus Taistil de chuid na
Seirbhíse le comhaltaí i bhforbairt leanúnach an
chaidrimh Idirpharlaimintigh. Chuir na Tithe fáilte
roimh sheacht nGrúpa Cairdis Pharlaimintigh
a tháinig ar cuairt agus thug Grúpaí Cairdis
Pharlaimintigh an Oireachtais dhá chuairt oifigiúla
ar pharlaimintí a nGrúpaí Cairdis comhpháirtíochta.
Chuir an Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD,
agus Cathaoirleach an tSeanaid, an Seanadóir
Donnacadha Ó Donnabháin, fáilte roimh ionadaithe
AE chuig Teach Laighean do Lá na hEorpa an 9
Bealtaine, nuair a ardaíodh bratach AE taobh
amuigh de Theach Laighean den chéad uair.

Bhí an Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD, i gceannas
ar thoscaireacht pharlaiminteach a thug cuairt oifigiúil ar
an tSín agus ar an Mongóil in Aibreán 2018.

Bhí Cathaoirleach an tSeanaid i gceannas ar shé
thoscaireacht thar lear, lena n-áirítear toscaireacht
chuig an 139ú Comhthionól Ginearálta de chuid an

Bhí an Ceann Comhairle i gceannas ar sheacht

Aontais Idirpharlaimintigh a tionóladh sa Ghinéiv agus

dtoscaireacht thar lear, lena n-áirítear cuairt

toscaireacht chuig Maracó. Sholáthair an tAonad um

dhéthaobhach 12 lá ar an tSín agus ar an Mongóil

Sheirbhís Idirpharlaiminteach agus Taistil tacaíocht

chun labhairt faoi na deiseanna atá ann don dá

leanúnach do thoscaireachtaí an Oireachtais a

thír comhpháirtíochtaí nua a chothú i réimsí TF,

ghlacann páirt i dTionól Parlaiminteach Chomhairle

na n-eolaíochtaí bitheacha, an bhia, agus na

na hEorpa agus i dTionól Parlaiminteach na

turasóireachta. Mar chuid den chuairt ar an Mongóil

hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.

síníodh meabhrán tuisceana an 4 Aibreán idir
parlaimintí an dá thír araon.
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D’imigh Coistí Parlaiminte ar cuairt oifigiúil 60 uair
le linn na bliana agus chuir siad fáilte roimh 36
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thoscaireacht Pharlaiminteacha a tháinig ar cuairt
trí idirchaidreamh foirmiúil agus neamhfhoirmiúil.
Ina measc sin, tionóladh trí chruinniú fhoirmiúla
le Coimisinéirí Eorpacha agus cruinniú
neamhfhoirmiúil amháin mar a leanas:
D’óstáil an Comhchoiste um Airgeadas,
Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus
an Taoiseach dhá chuairt:

Dombrovskis, Leas-Uachtarán an Choimisiúin
um an Euro agus Idirphlé Sóisialta, an
1 Feabhra; agus
Thug Cathaoirleach Sheanad Éireann, an Seanadóir
Donnacadha Ó Donnabháin, aitheasc do Chomhthionól
an Aontais Idirpharlaimintigh sa Ghinéiv, an Eilvéis i
nDeireadh Fómhair 2018.

zzAn Coimisinéir Eorpach, an tUas. Günther
Oettinger, An Coimisinéir um an mBuiséad
agus Acmhainní Daonna, an 6 Márta.
Thionóil an Comhchoiste um Thalmhaíocht, Bia
agus Muir, agus an Comhchoiste um Fhorbairt
Tuaithe agus Pobail, comhchruinniú leis an
gCoimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht agus
Forbairt Tuaithe, an tUas. Pilib Ó hÓgáin,
an 26 Aibreán chun plé a dhéanamh ar Brexit
agus ar Chomhbheartas Talmhaíochta AE.
D’fhreastail an tUas. Klaus-Heiner Lehne,
Uachtarán Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ar

Thug an Cathaoirleach, Breandán Mac Gabhann, TD, agus
comhaltaí den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha,
Trádáil agus Cosaint cuairt ar Cheanncheathrú an Aerchóir
ag Aeradróm Mhic Easmainn i Márta agus cuireadh ar an
eolas iad faoi obair an Aerchóir.

chruinniú neamhfhoirmiúil an 13 Samhain
le Cathaoirleach an Chomhchoiste um
Thalmhaíocht, Bia agus Muir agus le
Cathaoirleach an Chomhchoiste um Ghnóthaí
Eachtracha, agus le Leas-Chathaoirleach an
Chomhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí
agus Athchóiriú, agus an Taoiseach. Thug sé
cuairt chúirtéise freisin ar an gCeann Comhairle.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

zzAn Coimisinéir Eorpach, an tUas. Valdis
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Comhaltaí de Thionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann ag freastal ar an 56ú Cruinniú Iomlánach den
Tionól, a tionóladh i Sligeach i Meitheamh 2018.

I dteannta na ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha
a bhfuil achoimre orthu i dTábla 7, tháinig an 56ú
Tionól de Thionól Parlaiminteach na Breataine agus
na hÉireann le chéile i Sligeach i mí an Mheithimh.
Thug Bronagh Hinds, Uas., agus an Banbharún
May Blood aitheasc don Tionól i mbliain seo an
cheiliúrtha ar chothrom 20 Bliain ó síníodh
Comhaontú Aoine an Chéasta. Bhí an bheirt bhan
ar na comhaltaí a bhunaigh Comhghuaillíocht Ban
Thuaisceart Éireann ar pháirtí sna caibidlí í. Tháinig
an Chomhghuaillíocht le chéile arís i Londain i mí
Dheireadh Fómhair, nuair a bhí plé ar tharraingt siar
na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach mar
mhórthéarma sna himeachtaí. Bhí plé fairsing ag
roinnt Coistí Earnála le páirtithe leasmhara maidir
le nithe a bhaineann le Brexit, lena n-áirítear
Roghchoiste Speisialta an tSeanaid um an Ríocht
Aontaithe do Tharraingt Siar as an Aontas Eorpach.

Bhí an Leas-Cheann Comhairle, Pat the Cope Ó Gallachóir,
TD, i gceannas ar thoscaireacht pharlaiminteach a thug
cuairt oifigiúil ar Pharlaimint na hAstráile i Samhain 2018.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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STRAITÉIS 2: SPRIOC 2
Seirbhísí TFC níos solúbtha
agus níos éifeachtúla a
sholáthar do chomhaltaí
chun a chumasú dóibh a
gcuid oibre a dhéanamh

Cuireadh Córas nua Bainistithe Glaonna i bhfeidhm
ar Dheasc Seirbhíse TF na gComhaltaí d’fhonn córas
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níos éifeachtúla a sholáthar maidir le glaonna ó
chomhaltaí agus óna bhfoireann a phróiseáil agus
a fhreagairt. Cuireadh tacaíocht ar fáil i gcomhair
10,398 n-iarraidh ar thacaíocht ar Dheasc Chabhrach
TFC san iomlán ó chomhaltaí agus óna bhfoireann le
linn na bliana.

agus Cumarsáide (TFC) ó thaobh seirbhísí a
sheachadadh chun tacú le comhaltaí agus lena
bhfoireann. Tá an tSeirbhís tar éis díriú ar na nithe
seo a leanas d’fhonn an tacaíocht teicneolaíochta
oibriúcháin a theastaíonn ó na comhaltaí a sholáthar
dóibh: rochtain ar fhaisnéis agus ar acmhainní a
bheith ar fáil aon tráth, aon áit ar fheistí éagsúla;
ardáin a fhorbairt chun tacú le faisnéis a bhainistiú,
a mhalartú agus a chosaint, agus seirbhís tacaíochta
TFC a sholáthar do na comhaltaí agus dá bhfoireann.
Tá Clár um Chlaochlú Digiteach á chur i ngníomh
ag an tSeirbhís faoi láthair lena ndéanfar, i measc
tionscnaimh eile, digitiú ar phróisis pharlaiminteacha
atá ann faoi láthair agus ar bhealaí oibre agus freisin
lena ndéanfar uirlisí nua-aimseartha a sholáthar
chun tacú le comhaltaí agus lena bhfoireann agus iad
i mbun a ngníomhaíochtaí parlaiminteacha. Leanfar
de na tionscadail seo a sheachadadh thar thréimhse
an chláir. Rinneadh roinnt feabhsúcháin ar an gcóras
nóis imeachta san eagraíocht sa bhliain 2018. Áirítear
orthu sin seachadadh na bhfeidhmchlár arb éard iad
Riaradh na mBillí, Sceideal na gCoistí agus Bainistiú
Aighneachtaí. Tá obair ar fheidhmchlár na dTairiscintí
ar siúl faoi láthair agus tá seachadadh an chéanna
sceidealaithe do 2019.

Críochnaíodh uasghrádú suntasach ar an
mbonneagar Wi-Fi ar fud fhearann na parlaiminte.
Cuirtear rochtain agus soghluaiseacht fheabhsaithe
Wi-Fi ar fáil do chomhaltaí agus dá bhfoireann ar fud
fhoirgnimh an Oireachtais de bharr an uasghrádaithe.
Is léiriú an méid sin ar an éileamh méadaithe ar
leathanbhanda tapa, inrochtana agus slán chun tacú
le méadú san úsáid agus sa mhéid a bhraitheann
comhaltaí agus foireann ar fhearais shoghluaiste
chun a gcuid oibre a dhéanamh go héifeachtach.
Chomh maith leis sin, d’aistrigh an tSeirbhís chuig
Microsoft Outlook ag deireadh 2018. Fágann sin go
mbeifear in ann bogearraí nua uasghrádaithe agus
seirbhísí solúbtha agus acmhainn sholúbtha níos
fearr a sheachadadh le haghaidh comhaltaí agus
a bhfoireann, agus feabhsófar an rochtain a bheidh
ar fáil aon tráth, aon áit ar fhaisnéis agus ar
acmhainní ar fheistí éagsúla ar a leanann an
tSeirbhís d’fhorbairt a dhéanamh.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Gné thábhachtach atá sa Teicneolaíocht Faisnéise
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STRAITÉIS 3: Inrochtaineacht agus Rannpháirtíocht
an Phobail a Chur Chun Cinn
TORADH: Pobal atá go maith ar an eolas agus atá níos
rannpháirtí in obair na Parlaiminte
Tá dhá sprioc straitéiseacha againn chun an toradh sin a bhaint amach

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

STRAITÉIS 3: SPRIOC 1
Tuiscint, iontaoibh agus bród
an phobail i leith Thithe an
Oireachtais a neartú
Sa bhliain 2018, rinne na Tithe comóradh ar chothrom
100 bliain ó tugadh an vóta do mhná in Éirinn.
Bunaíodh Coiste comhaltaí ón dá Theach, a raibh an
Seanadóir Ivana Bacik ina Cathaoirleach air, d’fhonn
comóradh Vótáil 100 a dhéanann ceiliúradh ar 100
bliain de “Vótaí do Mhná” a fhorbairt agus a phleanáil.
Cuireadh an deis ar fáil trí Vótáil 100 tuiscint
an phobail i leith Thithe an Oireachtais a neartú
agus foghlaim faoi rannpháirtíocht na mban sa
pholaitíocht pharlaiminteach in Éirinn. Mar chuid de
Vótáil 100, reáchtáladh díospóireacht i seomra an
tSeanaid do dhaltaí Idirbhliana as áiteanna éagsúla
sa tír agus osclaíodh go hoifigiúil taispeántas Vótáil
100, dar teideal Vótaí do Mhná: Ceart Vótála agus
an tSaoránacht, san Fhorsheomra i Seomra an

Ar an 8 Márta, Lá idirnáisiúnta na mBan, rinneadh
portráid de na 53 bhean, ar comhaltaí reatha den
Dáil agus den Seanad iad, a bhronnadh i dTeach
Laighean. Feictear an Chuntaois Markievicz sa
phortráid chomh maith.

tSeanaid. In Olltoghchán 2016, toghadh 35 bhean

Comhdháil a bhí sa chéad imeacht de chuid Vótáil

chun Dháil Éireann ar ardú 40% é ar an olltoghchán

100, dar teideal Ionadaíocht, Inscne agus an

roimhe sin. Is mná iad 22% de chomhaltaí Dháil

Pholaitíocht: San Am atá Caite agus san Am i

Éireann anois agus is ionann sin agus an chomhréir

Láthair, a bhí ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann.

is airde i stair an Stáit go dtí seo.

Chuir daoine den lucht léinn náisiúnta agus
idirnáisiúnta páipéir i láthair. Mar chuid den chlár
Vótáil 100, sheol an Ceann Comhairle an taispeántas
Markievicz: Portráidí agus Bolscaireacht go hoifigiúil
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i nDánlann Náisiúnta na hÉireann. Thaisteal
comhaltaí de choiste Vótáil 100 chuig Westminster
chun pictiúr den Chuntaois Markievicz a bhronnadh
ar Spéicéir Theach na dTeachtaí.

Dáil 100, lena n-áirítear lánas físe agus fuaime,
ceachtanna oideachais agus ábhair stairiúla, le fáil
ar an suíomh gréasáin idirghníomhach. Is é is aidhm
do shuíomh gréasáin Dáil 100 eolas, rannpháirtíocht
agus tuiscint ar bhunú na chéad Dála a ardú.
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Cuspóir tábhachtach den Phlean Straitéiseach
le haghaidh 2016-2018 is ea tuiscint an phobail
a neartú agus an dearcadh i leith obair Thithe an
Oireachtais agus a gcomhaltaí a fheabhsú. Áirítear

Figiúr 14: Amhairc ar Bheoshruthanna Díospóireachtaí
Parlaiminte ar Shuíomh Gréasáin an Oireachtais, 2018
183,056

sa Phlean Straitéiseach bearta chun rochtain níos
513,437

fearr ag an bpobal ar Thithe an Oireachtais agus
rannpháirtíocht níos fearr acu i dTithe an Oireachtais
i ngníomh in 2018, an suíomh gréasáin agus Cainéal
Oireachtas TV a fhorbairt tuilleadh agus tionscnaimh

78,179
1,144,773

nua faoin gclár oideachais parlaiminte.
Seoladh suíomh gréasáin nua an Oireachtais go
hoifigiúil i mí Bealtaine 2018. Thug os cionn 1.5 milliún

Díospóireachtaí na Dála

duine cuairt ar an suíomh gréasáin i rith na bliana.

Díospóireachtaí an tSeanaid

Is mó teagmháil, rochtain ar fhaisnéis parlaiminte,

Díospóireachtaí na gCoisti Parlaiminte

trédhearcacht agus oscailteacht i ndáil le hobair

Oireachtas TV

na dTithe atá ann de bharr an tsuímh gréasáin.
Forbraíodh Oireachtas TV tuilleadh thar thréimhse
na bliana ó thaobh bonneagar teicniúil agus ábhar
na gclár de. Leanadh de rannpháirtíocht le hÚdarás
Craolacháin na hÉireann. Cuireadh maoiniú ar fáil
faoin gCiste Fuaime agus Físe d’fhonn dhá chlár
faisnéise aonair, a bhí dírithe ar mhná sa
pholaitíocht – “A Woman’s Place” agus “In Their
Own Words”, a choimisiúnú agus a léiriú chun
ceiliúradh a dhéanamh ar Vótáil 100. Chomh maith
leis sin, sa bhliain 2018 táirgeadh agus craoladh
Seoladh an suíomh gréasáin Dáil 100 chun ceiliúradh
a dhéanamh ar chothrom céad bliain na chéad Dála.

sraith beochaintí, atá dírithe ar an daonlathas
parlaiminteach, dar teideal “the Future is You”,
agus clár beochana aonair ina ndéantar ceiliúradh

Anuas ar shuíomh gréasáin an Oireachtais, cuireadh
forbairt suímh gréasáin nua suíomh gréasáin Dáil
100 i gcrích in 2018 agus seoladh é in Eanáir 2019.
Tá ábhar comórtha agus oideachais ón dTionscadal

ar chomóradh Céad Bliain na Dála – “Dáil Day One”.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

a chur chun cinn. Áirítear ar na bearta sin a cuireadh
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Reáchtáil Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn, a bhfuil Caitríona Ní Mháirtín, TD, ina Cathaoirleach air, an chéad
Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i Meán Fómhair 2018.

Chuir Oireachtas TV lena chuid ábhair léiriúcháin,
lena n-áirítear clár díospóireachta míosúil ar a
dtugtar “Oireachtas TV Debates” agus achoimre
mhíosúil ar imeachtaí san Oireachtas, “Around the
Houses”. Craoladh roinnt imeachtaí san Oireachtas
i rith na bliana, lena n-áirítear: Cácas Idirnáisiúnta
na mBanpholaiteoirí; searmanas na nGradam Gaile
Náisiúnta; léacht an Cheann Comhairle; léachtaí i
rith Sheachtain na Gaeilge; seoladh tuarascálacha ó
choistí; agus imeachtaí i gcomhar le hArd-Mhúsaem
na hÉireann.
Leagadh béim shuntasach i rith na bliana ar an
ullmhúchán do chomóradh Dáil 100 in 2019. Ba
thionscadail shuntasacha i rith 2018 iad na gnéithe
deartha, pleanála agus léirithe a bhaineann leis an
suí comórtha a chraoladh.

An Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD, agus an
tArd-Rúnaí, Peadar Ó Fionnagáin, ag seoladh na
Straitéise um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann,
2019-2021 do na Tithe.
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Ag tús na bliana 2018 chuir an tAonad Craolacháin
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tairiscint isteach ar chóras Taifeadta agus
Cartlannaithe le cur in ionad an tseanchórais.
Éascófar, tríd an gcóras nua, ábhar cartlainne
stairiúil a aistriú. Soláthraíodh saoráid nua
craolacháin lena n-áirítear ceithre sheomra
eagarthóireachta, stáisiún oibre don tionscadal
cartlainne stairiúla, agus stiúideo scáileáin ghlais
Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ). Tríd
an tsaoráid nua seo a sholáthar tacófar le haschur
a rinne Gasra Oibre an Oireachtais um Theanga

An Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD, ag glacadh
páirt i seisiún le daltaí le linn Ceann go Ceann.

Chomharthaíochta na hÉireann ina thuarascáil
chun na dTithe i mí na Nollag 2018.

Cuireadh tús le Clár Oideachais Parlaiminte in 2018.
Leagadh amach an clár chun tacaíocht a thabhairt

Figiúr 15: Ábhar de chuid Oireachtas TV, 2018

2%

9%

do mhic léinn agus do mhúinteoirí na Polaitíochta
agus na Sochaí. Is éard atá i gceist le Ceann go

13%

Ceann físchomhrá idir an Ceann Comhairle agus

9%

rang mac léinn atá ag déanamh staidéir ar an
15%

8%

bPolaitíocht agus an tSochaí mar chuid de
churaclam na hArdteistiméireachta.

10%

I mí Dheireadh Fómhair, tionóladh Comhdháil
Bhliantúil na Múinteoirí Oideachais Saoránach

34%

Craoltaí beo ar imeachtaí an Oireachtais
Athchraoladh ar Imeachtaí na Dála
Athchraoladh ar Imeachtaí an tSeanaid
Athchraoladh ar Imeachtaí Coistí
Craoltaí de chuid Theilifís Pharlaimint na hEorpa
Bunábhar de chuid Oireachtas TV
Sraith de Chraoltaí Stairiúla de chuid Oireachtas TV
Ábhar eile *
* Lena n-áirítear Díospóireachtaí i Stiúideo an Oireachtais, Cainteanna
Staire Theach Laighean, Preasráitis Laethúla, Seoladh Tuarascálacha ó
Choistí, ábhar ó Pharlaimint na Ríochta Aontaithe, ábhar ó Pharlaimint
na hEorpa, agus Billí agus Díospóireachtaí.

Shóisialta agus Pholaitiúil (OSSP) i dTeach
Laighean. D’fhreastail 80 múinteoir ar an
gcomhdháil agus bhí aoichainteanna agus
ceardlanna ar siúl freisin. Mar chuid den
chomhdháil, tugadh príomhóráid i Seomra an
tSeanaid agus reáchtáladh ceardlann faoin áit
atá ag OSSP i gclár scoile nua na Sraithe Sóisearaí.
Leanadh den obair ar fhorbairt creata chun Cartlann
Pharlaiminte a bhunú tar éis Cartlannaí agus
Oifigeach Taifead a earcú in 2018, lena n-áirítear
beartais i dtaobh cnuasach, fála agus rochtana.
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TCÉ ar Oireachtas TV, arbh é an príomh-mholadh
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STRAITÉIS 3: SPRIOC 2
Oireachtas Oscailte a
neartaíonn a rannpháirtí
is atá sé sa phobal
Dírítear i Straitéis Chumarsáide an Choimisiúin,
2017-2019 – Oireachtas Oscailte don Phobal: an
Pobal a Choimeád ar an Eolas agus a Rannpháirtíocht
a Chothú ar na meáin nua, lena n-áirítear líonraí na
meán sóisialta, le linn na tréimhse straitéise reatha.

Ghnóthaigh físeáin Twitter LIVE de na díospóireachtaí
sa Dáil, sa Seanad agus sna Coistí beagnach 350,000
amharc le bliain anuas.
Breathnaíodh ar fhíseáin Facebook, lena n-áirítear
beoshruthanna, os cionn 25,000 uair.
Tábla 8: Na Ceithre Phostáil Ba Mhó ar Facebook le
haghaidh 2018
Oireachtas TV – An Comhchoiste um Leanaí agus
Gnóthaí Óige: Rialachas agus Beartas um Chosaint
Leanaí: Gasóga na hÉireann
Tuairisciú beo ar Bhuiséad 2019

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Oireachtas TV – An Comhchoiste um Shláinte: An Clár
Náisiúnta Scagtha Ceirbheacs
Aitheasc óna Oirirceas, an tUasal Jean-Claude Juncker,
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, do chomhshuí
na dTithe

Seoladh an chláir comórtha Vótáil100.

D’éirigh leis na Tithe rannpháirtíocht níos mó sa
phobal a bhaint amach trí úsáid na meán sóisialta in
2018. Thacaigh ceiliúradh Vótáil 100 agus úsáid na
haischlibe #Vótáil100 leis an méid sin. Trí úsáid a
bhaint as beoshruthú díospóireachtaí parlaiminteacha
na feasachta poiblí i leith obair na dTithe.

Bhuaigh an tAonad Cumarsáide an gradam le haghaidh
‘an Facebook is Fearr ag Eagraíocht Stáit’ le linn na
nGradam Meán Sóisialta ‘Sockie’, 2018.

Tháinig méadú 11% ar an lucht leanúna ar Twitter

Bhuaigh an Leathanach Facebook Gradam Meán

agus Facebook ó 2017. (Bhí lucht leanúna 5,138

Sóisialta – Gradam ‘Sockie’ – le haghaidh ‘an

nduine ag Facebook agus 29,284 dhuine ag Twitter

Facebook is Fearr ag Eagraíocht Stáit’. Tháinig

faoi dheireadh 2018.) Bhí os cionn 16.5 milliún

méadú 183% ar an lucht leanúna ar Instagram agus

taispeáint (i.e. an líon uaireanta a thagann tvuít

méadú 80% ar lucht leanúna LinkedIn. Is acmhainn

ar Facebook agus Twitter, leantar de bheith ag ardú

aníos ar amlínte Twitter) ar chuntas Twitter
@OireachtasNews, arb ionann é agus 10 milliún
níos mó ná in 2017. Bhain formhór na dtvuíteanna
ba mhó in 2018 leis an bhfeachtas Vótáil 100.

lárnach é an cuntas LinkedIn chun deiseanna
gairme a fhógairt i Seirbhís an Oireachtais.
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Tábla 9: Suíomh gréasáin an Oireachtais1

2018

2017

2016

2015

Cuairteanna ar shuíomh gréasáin an Oireachtais

1,543,314

1,869,289

1,489,807

1,699,119

Amhairc leathanaigh ar an suíomh gréasáin

5,674,036

6,433,253

6,389,479

7,046,059

Amhairc ar bheoshruthanna díospóireachtaí parlaiminteacha

1,919,445

2,727,175

1,270,450

1,673,513

513,437

834,307

873,186

404,723

78,179

61,595

21,658

18,393

1,144,773

1,689,805

241,044

1,185,658

183,056

141,009

133,839

64,593

Díospóireachtaí na Dála
Díospóireachtaí an tSeanaid
Díospóireachtaí na gCoistí Parlaiminte
Oireachtas TV
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Lean an tSeirbhís de shonraí parlaiminte Thithe

Chun Bliain na Gaeilge a chomóradh sna Tithe

an Oireachtais agus faisnéis i bhformáidí Sonraí

in 2018, cheadaigh an Coimisiún straitéis chun

Oscailte a fhoilsiú, agus de bheith rannpháirteach

cabhrú le comhaltaí agus leis an bhfoireann dul

i ngníomhaíochtaí ar cuid de Thionscnaimh Sonraí

i ngleic leis an nGaeilge ar bhealach dearfach.

Oscailte iad. Tá na díospóireachtaí, CPanna agus

Tharla seachadadh na straitéise seo agus imeachtaí

torthaí na vótaí sna Tithe agus sna Coistí ar fáil don

Bhliain na Gaeilge in 2018 i gcomhthráth le Scéim

phobal anois trí shuíomh gréasáin Sonraí Oscailte

Teanga Sheirbhís Thithe an Oireachtais, agus chuir

an Oireachtais. Tá comhroinnt faisnéise níos fearr,

siad leis an Scéim. Foilsíodh Scéim nua faoi Acht na

inrochtaineacht faisnéise feabhsaithe, ábhar

dTeangacha Oifigiúla, 2003 don tréimhse 2018-2021.

sruthlínithe agus ardán atá dírithe ar an úsáideoir ar

Cuireann an Scéim le seirbhísí Oireachtais atá ar

fáil anois ar shuíomh gréasáin nua an Oireachtais.

fáil faoi láthair agus aithnítear réimsí le haghaidh

Déantar an próiseas daonlathach a oscailt do

seirbhísí feabhsaithe trí Ghaeilge.

chách tríd an suíomh gréasáin nua agus déantar
rannpháirtíocht an phobail leis an bparlaimint a neartú.

Tagann líon mór daoine ar cuairt chuig na Tithe
i gcónaí, cuairteoirí eachtrannacha, toscaireachtaí

Rinne an tAonad Bainistithe Taifead, agus é ag

parlaiminteacha, daoine i ndáilcheantair na

comhoibriú go dlúth le OCDP, pleanáil agus bainistiú

gcomhaltaí, oifigigh roinne, daoine den phobal

ar na hullmhúcháin chun an Rialachán Ginearálta

agus mic léinn ina measc, chun féachaint ar na

maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chur chun feidhme

Tithe. Bhí 99,197 gcuairteoir ann in 2018. I measc

sna Tithe i mí Bealtaine 2018. Soláthraíodh oiliúint

na n-imeachtaí speisialta i rith na bliana bhí Vótáil

shainordaitheach ar RGCS don fhoireann ar fad, agus

100, Lá an Bhuiséid, an 9ú Seimineár Bliantúil de

rinneadh Measúnachtaí Tionchair Cosanta Sonraí

Chumann Iar-Pharlaiminteoirí na hÉireann, Teach

ar fud na Seirbhíse. Glacann an tAonad Bainistithe

Oscailte agus an Oíche Chultúir.

Taifead ról comhairleach agus comhordúcháin,
agus déanann aonaid ghnó aonair a gcuid
gníomhaíochtaí a bhaineann le RGCS a bhainistiú.
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2018 mar gheall ar shlí éagsúil chomhairimh sna blianta roimhe sin, nuair a bhíodh roinnt suíomh gréasáin éagsúil i gceist le Oireachtas.ie. Cuireadh tús
le modh tomhais níos cruinne nuair a seoladh an suíomh gréasáin nua i mí Bealtaine 2018.
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D’óstáil Seanad Éireann díospóireacht daltaí, Díospóireacht na nÓg, faoin gclár imeachtaí Vótáil 100.

De dheasca chlár foirgníochta Theach Laighean
Seoirseach, cuireadh srian leis na turais ar Theach

Figiúr 16: Cuairteoirí chuig Teach Laighean
120,000

Laighean chun sábháilteacht na gcuairteoirí chuig
na Tithe a chinntiú. Chuaigh isteach agus amach

115,000
114,000

le 53,000 cuairteoir ar thurais threoraithe sa
bhliain 2018.
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TORADH: Eagraíocht ina leagtar béim ar fheabhas leanúnach,
ardfheidhmíocht agus foghlaim
Tá ceithre sprioc straitéiseacha againn chun an toradh sin a bhaint amach

Foireann ardfheidhmiúil,
rannpháirteach agus thiomanta
Sa bhliain 2018, níor tháinig aon athrú suntasach
ar an líon comhaltaí foirne státseirbhíse coibhéise
lánaimseartha a bhí fostaithe ag an gCoimisiún in
ainneoin feachtais earcaíochta leanúnacha i rith na
bliana. Ag deireadh Nollaig na bliana 2018, bhí 511
státseirbhíseach coibhéise lánaimseartha fostaithe
ag an gCoimisiún as 529 bpost ceadaithe coibhéise
lánaimseartha. Ina theannta sin, bhí ocht gcomhalta
foirne de chuid Sealbhóirí Oifige agus 44 chomhalta
foirne Tionscail Stáit fostaithe san Aonad
Lónadóireachta agus sa tSaoráid Chlódóireachta.
Líonadh trí phost is seasca sa tSeirbhís sa bhliain
2018 agus d’fhág 52 chomhalta foirne an tseirbhís.
Is 52% de mhná agus 48% d’fhir an briseadh síos ó
thaobh bhainistíocht shinsearach na Seirbhíse de
(i.e. leibhéal na bPríomhoifigeach agus níos airde) i
measc comhaltaí foirne státseirbhíse, tionscail stáit
agus Sealbhóirí Oifige. Tá isteach is amach le 9%
den fhórsa oibre faoi bhun 30 bliain d’aois agus tá
40% sa chatagóir aoise os cionn 50 bliain. D’imigh
cúig chomhalta foirne dhéag de chuid na Seirbhíse
ar scor sa bhliain 2018.
Tá oibleagáid reachtúil ar chomhlachtaí poiblí faoi alt
42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an
Duine agus Comhionannas, 2014 aird a bheith acu, le
linn dóibh a gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh, ar
an ngá atá ann idirdhealú a dhíchur, comhionannas

deiseanna agus córa do na daoine dá soláthraíonn siad
seirbhísí a chur chun cinn, agus cearta an duine atá
ag a bhfoireann agus úsáideoirí seirbhísí a chosaint.
Leanann Seirbhísí AD de dhul i ngleic le nithe a
bhaineann le Comhionannas agus Cearta an Duine
agus tá na gníomhartha sainiúla seo a leanas
aitheanta ag Seirbhísí AD lena gcur i ngníomh:
Straitéis ar an Éagsúlacht agus ar Chomhionannas
a áireamh sa Stráitéis acmhainní daonna;
forbairt bhreise a dhéanamh ar chlár Oibre
agus Foghlama an Oireachtais (OWL) do dhaoine
atá faoi mhíchumas intleachta, lena n-áirítear
an fhéidearthacht daoine a earcú faoin gclár
le haghaidh poist bhuana;
bearta breise faoi Straitéis TCÉ, lena n-áirítear
oiliúint ar Theanga Chomharthaíochta na
hÉireann a chur ar fáil; agus
an Beartas um Dhínit agus Meas a chur i ngníomh.
Sa bhliain 2018, d’fhorbair Seirbhísí AD Ráiteas
Prionsabal agus Beartas um Dhínit agus Meas
i gcomhair an Oireachtais agus sheol an Ceann
Comhairle agus an Cathaoirleach é i Márta 2019. Is é is
aidhm don bheartas dea-chleachtas a chinntiú maidir
le bullaíocht, ciapadh agus gnéaschiapadh in áit oibre
an Oireachtais a chosc agus gearáin a bhainistiú.
Cuirtear an Beartas i bhfeidhm i dteannta an Bheartais
um Dhínit ag an Obair a bhfuil feidhm aige maidir le
gach státseirbhíseach. Sa Ráiteas Phrionsabal agus
sa Bheartas um Dhínit agus Meas, leagtar síos na
caighdeáin maidir le meas, dínit, sábháilteacht,
agus comhionannas i bpobal na parlaiminte.
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Tá an tSeirbhís tar éis Oifigeach Idirchaidrimh

Ar leibhéal straitéiseach, tá Seirbhísí AD freagrach as

Míchumais a cheapadh a bhíonn ag obair le gach

beartas agus straitéis AD a fhorbairt chun tacaíocht

comhalta foirne de chuid na Seirbhíse atá faoi

a chur ar fáil i ndáil leis na cuspóirí eagraíochtúla a

mhíchumas agus a chuireann cóiríocht réasúnta ar

bhaint amach, lena n-áirítear Plean Athnuachana na

fáil chun tacú le comhaltaí foirne atá faoi

Státseirbhíse a chur i ngníomh, Athleasú na Seirbhíse

mhíchumas. Eisítear Suirbhé Míchumais chuig an

Poiblí, agus tacaí i gcomhair an athleasaithe

bhfoireann gach bliain. Fostaíonn an tSeirbhís

pholaitiúil. Is trí phleanáil don fhórsa oibre agus

Oifigeach Rochtana do na Tithe freisin.

bearta chun tacú le rannpháirtíocht agus dea-bhail

Rinne an Coimisiún Ráiteas um Choimirciú Leanaí i

foirne is mó a bhaintear na cuspóirí sin amach. Bíonn

gcomhair an Oireachtais a cheadú i bprionsabal de

feabhsuithe ar an bpróiseas gnó, eolas foirne agus

réir an Achta um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus

Straitéis Foghlama agus Forbartha na Seirbhíse mar

luaitear sa Ráiteas sin go ndéanfar Plean

thaca le cur i ngníomh na gcuspóirí sin chomh maith.

Forfheidhmithe don Ráiteas Coimircithe um Thús
Áite do Leanaí a chur i bhfeidhm. Cheadaigh an
Coimisiún Prótacal Ríomh-Ghrinnfhiosrúcháin
Sheirbhís Thithe an Oireachtais freisin mar an nós
imeachta grinnfhiosrúcháin i gcomhair comhaltaí atá
ag féachaint le seirbhís iomchuí a chur ar fáil faoin
Acht. Tá Oifigeach Idirchaidrimh Sainainmnithe agus
Leas-Oifigeach Idirchaidrimh Sainainmnithe ceaptha
ag an tSeirbhís chun a chinntiú go gcomhlíonfar an
tAcht agus chun aon sáruithe nó aon tuairiscí a
gheofar a chur in iúl do Tusla agus/nó do na Gardaí.
Chomh maith leis sin, leagtar amach san Acht an

Ba ar earcaíocht chun poist ríthábhachtacha a
líonadh a díríodh pleanáil don fhórsa oibre le linn na
bliana 2018, i dtreo is go mbeifear in ann tionscnaimh
athleasúcháin de chuid na Dála a chur i ngníomh
agus a leabú agus freastal ar an éileamh níos mó
ar fhoireann sa tSeirbhís uile. Rinneadh bainistiú ar
sheacht gcinn de chomórtais inmheánacha ardaithe
céime agus ar aon cheann déag de chomórtais
sheachtracha/próisis iasachta. Bhain Acmhainní
Daonna leas chomh maith as Beartas Soghluaisteachta
lárnach na Státseirbhíse agus as soghluaisteacht

fhreagracht atá ar an bhfoireann uile chun sáruithe

inmheánach chun poist a líonadh ina bhfuil gá le

amhrasta ar an Acht a chur in iúl don Oifigeach

scileanna agus taithí áirithe mar atá sainaitheanta

Idirchaidrimh nó don Leas-Oifigeach Idirchaidrimh

i mBunachar Sonraí na Seirbhíse ar Phróifílí Róil.

Sainainmnithe, do Tusla agus/nó do na Gardaí.

Chuir Acmhainní Daonna deiseanna oiliúna agus

Le linn na bliana 2018, dhírigh an tAonad Pinsean

forbartha ar fáil do chomhaltaí agus dá bhfoireann

ar phróisis agus nósanna imeachta a leabú chun

agus d’fhoireann na Seirbhíse. Díríodh sa bhliain

go gcomhlíonfar na ceanglais faoin reachtaíocht a

2018 ar Anailís ar Riachtanais Oiliúna a thabhairt

bhaineann le Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair

chun críche agus ar Straitéis Foghlama agus

agus Forálacha Eile) i gcomhair gach comhalta foirne

Forbartha a chur i dtoll a chéile ón Anailís sin,

nua. Eisíodh 116 Ráiteas faoin Scéim Aonair agus 26

lena háireamh sa Straitéis fhoriomlán ag AD.

Ráiteas d’Fhágálaí le linn na bliana. Áiríodh ar na
príomhghníomhaíochtaí sa bhliain 2018 feidhmeanna
pinsin áirithe a aistriú ón Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe chuig Seirbhís an Oireachtais.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Sprioc 1: Foireann ardfheidhmiúil, rannpháirteach agus thiomanta

Figiúr 17: Oiliúint agus Forbairt Foirne
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Cheadaigh an Coimisiún Clár Oibre agus Foghlama
an Oireachtais (OWL) mar chlár píolótach don bhliain

A seachadadh go hinmheánach
A seachadadh
go seachtrach

acadúil 2018/2019. Is iad na heagraíochtaí tacaíochta
míchumais WALK agus KARE a dhéanann urraíocht
ar an gclár seo agus is í an tSeirbhís atá á éascú.
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Féachann Clár OWL le timpeallacht shábháilte
foghlama agus oideachais a chur ar fáil do suas le
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deichniúr aosach atá faoi mhíchumas intleachta, chun
47

a chumasú dóibh a gcuid inniúlachtaí a fhorbairt agus
chun iad a ullmhú don timpeallacht oibre. Seoladh
an clár seo i Meán Fómhair 2018. Aithnítear gurb é

100
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bParlaimint ar bith agus faigheann sé tacaíocht ó
Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS) agus ó
Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha
Cliath. Is é taithí gach duine gur eispéireas an-

0

dearfach atá sa tionscnamh ó thaobh na
2018

2017

2016

2015

rannpháirtithe agus ó thaobh na Seirbhíse de.

Seoladh Clár Oibre agus Foghlama an Oireachtais (OWL) sna Tithe i Meán Fómhair 2018.
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Rinneadh athleasú suntasach ar Chlár Intéirneachta

Tharla roinnt tionscnamh freisin faoi Thionscnamh

an Oireachtais sa bhliain 2018. Rinneadh

um Fhorbairt Eagraíochta (TFE) na Seirbhíse.

meastóireacht ar an gclár agus rinneadh ainm

Ina measc, bhí seisiúin Comhroinnte Eolais,

nua, Clár Ionadúcháin an Oireachtais do Mhic Léinn,

Foghlama agus Faisnéise, agus seimineáir agus

a thabhairt air chun an ghné foghlama a chur i

gníomhaíochtaí a bhain le Sláinte agus Dea-Bhail.

gcuntas agus leathnaíodh an clár chun trí choláiste

Faoin tionscnamh um fhorbairt na Ceannaireachta

bhreise a áireamh. Déanann na Tithe an Foras

agus na Bainistíochta, cuireadh tús le Scéim

Riaracháin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha

Meantóireachta nua agus leanfar den scéim sin

Cliath, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil na

sa bhliain 2019. Chomh maith leis sin, athsheoladh

hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil Luimnigh a éascú

Club Sóisialta an Oireachtais agus d’eagraigh

anois agus mic léinn á n-ionadú acu le comhaltaí

comhaltaí foirne agus ghlac siad páirt i Lá

de na Tithe. De dheasca leathnú an chláir, tá líon

Saorálaíochta rathúil i Lúnasa na bliana 2018.

na socruithe ionadúcháin méadaithe chomh maith.
Déanann an tOireachtas 73 mhac léinn a ionadú
le comhaltaí ar feadh tréimhse foghlama feidhmí
anois. Aithníonn na coláistí an tréimhse foghlama
sin trí ghrád a dhámhachtain ar na mic léinn.

Foilsíodh torthaí Shuirbhé 2017 de chuid na Seirbhíse
ar Chomhpháirteachas Fostaithe sa Státseirbhís sa
bhliain 2018. Léiríonn na torthaí méadú 7% idir 2015
agus 2017 sna réimsí seo a leanas: Tiomantas don
Eagraíocht; Forbairt Gairme agus Soghluaisteacht;

Lean an tSeirbhís de pháirt a ghlacadh i gcláir

Tacaíocht Ghairme ó Bhainisteoirí; agus méadú 10%

malartaithe dhéthaobhacha um fhoireann

i ndáil le Ceannaireacht.

pharlaiminteach. Airíodh ar na cláir sin, Cuairt
Staidéir ag Rúnaíocht na gCoistí ar Institiúidí AE,
rannpháirtíocht sa chlár Young Programme de
chuid na hÉireann/na hAlban agus rannpháirtíocht
i gClár Malartaithe an Bundestag.

Foireann ó Sheirbhís Thithe an Oireachtais agus iad i mbun
obair dheonach i dTeach Cara Cheshire i Lúnasa 2018.
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Bhí 12 chruinniú ag an gCoimisiún i rith na bliana
agus d’fhreastail oifigigh shinsearacha sa tSeirbhís
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ar chruinnithe go rialta chun faisnéis a chur ar fáil
agus ceisteanna a fhreagairt, de réir mar ba chuí,

Ceapadh Creat Rialachais Chorparáidigh na Seirbhíse

maidir le beartais, cláir, agus nithe straitéiseacha

chun tacaíocht a thabhairt i ndáil leis na spriocanna

iomchuí eile sa tSeirbhís a chur i ngníomh.

Straitéiseach, a bhaint amach, agus chun oibleagáidí
reachtúla agus neamhreachtúla an Choimisiúin a
chomhlíonadh. Cuireadh tús leis an obair ar Phlean
Straitéiseach nua le haghaidh 2019 go 2021 a
fhorbairt agus ar athbhreithniú a dhéanamh ar an
gcreat árachais chorparáidigh a bheidh mar thaca le
seachadadh an phlean nua. Foilseofar an plean
agus an creat go luath sa bhliain 2019.
Achtaíodh an tAcht um Choimisiún Thithe an
Oireachtais (Leasú), 2018 an 27 Nollaig 2018 agus
tháinig an tAcht in éifeacht an 1 Eanáir 2019. Is é
príomhchuspóir an Achta leithroinnt maoiniúcháin an

Chuir an Coimisiún a Thuarascáil Bhliantúil don
bhliain 2017, lena n-áirítear a chuid cuntas bliantúil
iniúchta, faoi bhráid Thithe an Oireachtais de réir alt
6 (4) d’Achtanna an Choimisiúin. Chomh maith leis
sin, rinne an Coimisiún ráiteas bliantúil faoi
mheastacháin don bhliain 2018 a thíolacadh don
Dáil ar mhaithe lena thabhairt dá haire mar
thairiscint, de réir alt 13 d’Achtanna an Choimisiúin.
Tá míreanna a bhreithnigh an Coimisiún le linn dó a
chlár oibre a chur i ngníomh i gcaitheamh na bliana
seo caite leagtha amach ar leathanach 13 den
tuarascáil seo.

Choimisiúin don tréimhse trí bliana 2019 go 2021 a

Bhí cúig chruinniú ag Coiste Airgeadais an

chur ar fáil don Choimisiún faoi chomhair na gcostas

Choimisiúin agus bhreithnigh sé tuarascálacha

a ghabhann leis na Tithe a reáchtáil. Tá leithroinnt

ráithiúla airgeadais agus feidhmíochta, an dréacht-

€422.3 milliún curtha ar fáil faoin Acht nua. Áirítear

Ráiteas faoi Mheastacháin don bhliain 2019, togra

ann soláthar le haghaidh costais a bhaineann le

maoiniúcháin trí bliana le haghaidh na mblianta 2019

holltoghchán nach foláir a dhéanamh le linn

go 2021, agus iarraidh vírminte chun an Choimisiúin.

thréimhse trí bliana na straitéise ó 2019 go 2021;

Rinne Coiste Airgeadais an Choimisiúin faireachán

maoiniú a bheidh mar thaca le comhdhlúthú agus

ar fheidhmíocht airgeadais na Seirbhíse agus thug

cur chun cinn an chláir um athleasú na parlaiminte

sé tuarascáil don Choimisiún ar bhonn ráithiúil.

agus na heagraíochta; agus maoiniú le haghaidh
infheistíocht athnuaite sa teicneolaíocht faisnéise.

Tugann Oifig an Choimisiúin agus an Ard-Rúnaí
tacaíocht d’obair Choimisiún Thithe an Oireachtais

Bhí deis ann, agus an reachtaíocht leasaitheach á

agus d’obair Choiste Airgeadais an Choimisiúin,

hullmhú, leasuithe ar chreat reachtach an Choimisiúin

agus tugann an Oifig tacaíocht freisin d’obair an

a athbhreithniú agus a mholadh. Bhí foráil san Acht

Bhoird Bainistíochta. Tá an Oifig freagrach chomh

um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018

maith as seirbhísí do chustaiméirí, as an gcreat

chun an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) a bhunú

rialachais chorparáidigh don tSeirbhís, as comhordú

go foirmiúil ar bhonn reachtúil. Rinneadh Oifig na

a dhéanamh ar phleananna straitéiseacha trí bliana

gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha (OCDP) a bhunú

na Seirbhíse agus iad á gcur i dtoll a chéile, agus

ar bhonn reachtúil leis an reachtaíocht sin freisin.

as athbhreithniú agus tuairisciú feidhmíochta.
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Cuireann an tAonad Airgeadais comhairle, faisnéis

Déanann an Coiste Iniúchóireachta tuarascálacha

agus anailís ó thaobh cúrsaí airgeadais de ar fáil don

ar chur i ngníomh moltaí, a eascraíonn as

Ard-Rúnaí, don Bhord Bainistíochta, don Choimisiún

tuarascálacha iniúchóireachta inmheánaí,

agus do na rannóga líne. Tugann an tAonad cuntas i

a bhreithniú faoi dhó sa bhliain. Cuirtear

bhfeidhmíocht fhoriomlán airgeadais an Choimisiúin

tuarascálacha maidir le priacail a theacht i gcrích

trí shásraí éifeachtacha buiséadaithe, faireacháin,

faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta ar bhonn

tomhais agus tuairiscithe. Cuireann an tAonad
tuarascálacha airgeadais ráithiúla faoi bhráid an
Bhoird, an Choiste Airgeadais agus an Choimisiúin.
Phróiseáil an tAonad breis agus 6,000 sonrasc
le haghaidh earraí agus seirbhísí in 2018.
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Tugann an Coiste Iniúchóireachta comhairle don

rialta. Glacann an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí
páirt i bhFóram na gCeannasaithe Iniúchóireachta
Inmheánaí (Líonra Iniúchóireachta Inmheánaí
Státseirbhíse) agus i ngrúpa de Cheannasaithe
Iniúchóireachta Inmheánaí ar Pharlaimintí agus
Tionóil in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.

Ard-Rúnaí faoi chúrsaí airgeadais a bhaineann lena
fheidhm nó lena feidhm, tugann sé comhairle don
Choimisiún faoi chúrsaí rialachais chorparáidigh a
bhaineann lena fheidhmeanna, agus soláthraíonn sé

Figiúr 18: Rialachas Sheirbhís Thithe an Oireachtais
(Cruinnithe)
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2018

tuarascálacha i scríbhinn uair sa bhliain ar a laghad don
Choimisiún faoina ghníomhaíochtaí sa bhliain roimhe
sin. Déanann an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú
ar obair fheidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí freisin.
Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile ceithre

2017

16

2016
2015

14
12

huaire i rith na bliana. Tá Tuarascáil Bhliantúil an
Choiste don bhliain 2018 leagtha amach in Aguisín 3.

10

Rannchuidíonn feidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí

8

le formhaoirseacht agus cuntasacht na Seirbhíse. Is é
cuspóir an Aonaid Iniúchóireachta Inmheánaí deimhniú
neamhspleách a thabhairt don Ard-Rúnaí,
mar Phríomhfheidhmeannach agus Oifigeach
Cuntasaíochta an Choimisiúin agus Ceannasaí na

6
4
2

Seirbhíse, maidir le leordhóthanacht agus éifeachtacht
na gcóras rialaithe inmheánaigh sa tSeirbhís agus
moltaí a dhéanamh faoi fheabhas a chur orthu, de réir
mar is cuí. Tuairiscíonn Ceannasaí na hIniúchóireachta
Inmheánaí go díreach don Ard-Rúnaí. Chuir an tAonad
Iniúchóireachta trí thuarascáil iniúchóireachta
inmheánaí i gcrích sna réimsí seo a leanas:
Pleanáil Leanúnachais Gnó;
Beáir agus Bialanna an Oireachtais; agus
Meáin Shóisialta an Oireachtais a Úsáid.

0

An Coimisiún

An Bord
An Coiste
An Coiste
Bainistíochta Airgeadais Iniúchóireachta
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Sprioc 2: Dea-rialachas corparáideach

Tháinig Bord Bainistíochta na Seirbhíse le chéile 16

Díscaoileadh Fochoistí reatha an IarChoiste

huaire i rith na bliana 2018. Tar éis athbhreithniú a

Bainistíochta i mí Bealtaine na bliana 2018 agus

rinneadh ar an gCoiste Bainistíochta, athbhunaíodh

bunaíodh na ceithre Choiste Straitéiseacha seo

é mar chuid den Bhord Bainistíochta agus ceithre

a leanas chun tuairisciú don Bhord Bainistíochta:

Choiste Straitéiseacha ag tacú leis. Áirítear ar

An Coiste Straitéiseach um Rialachas,

Ard-Rúnaí (an Cathaoirleach), na Rúnaithe Cúnta,
Cléireach an tSeanaid, comhalta seachtrach arna
ainmniú nó arna hainmniú ag an Ard-Rúnaí, agus
Cathaoirleach Líonra na bPríomhoifigeach.
Is é cuspóir an Bhoird Bainistíochta, ag a bhfuil
struchtúr nua anois, ceannaireacht agus treoir a

Feidhmíocht agus Cuntasacht;
An Coiste Straitéiseach um Shaoráidí
agus Rannpháirtíocht;
An Coiste Straitéiseach um Dhaoine
agus Eagraíocht; agus
An Coiste Straitéiseach um Theicneolaíocht
agus um an gClaochlú Digiteach.

chur ar fáil don tSeirbhís, cur i ngníomh an Phlean
Straitéisigh a chur chun cinn, agus athbhreithniú
a dhéanamh ar phleananna agus iad a choigeartú
de réir mar is gá, trí chomhcheannaireacht agus
feidhmíocht agus cuntasacht.

Is é cuspóir na gCoistí Straitéiseacha a chinntiú
go mbeidh cur chuige comhordaithe ann i leith
saincheisteanna straitéiseacha agus oibriúcháin
inar gá plé le roinnt rannóga éagsúla. Tá Rúnaí Cúnta
nó comhalta seachtrach mar chathaoirleach ar gach

Thionóil an Bord cruinniú seachtrach ar mhaithe,

coiste, agus bíonn Príomhoifigeach ainmnithe ag tacú

go sonrach, le hathbhreithniú a dhéanamh ar a

leo. Is é nó is í Cathaoirleach gach coiste a dhéanann

shocruithe rialachais agus árachais agus ar an

minicíocht na gcruinnithe a chinneadh, i gcomhairle le

gcur chuige a d’fhéadfadh an Bord a úsáid chun an

comhaltaí an choiste. Faigheann an Bord nuashonrú

measúnú is fearr is féidir a dhéanamh ar shocruithe

ó bhéal ó gach Cathaoirleach ag cruinniú míosúil an

bainistithe priacal san eagraíocht. Cuirfear Creat

Bhoird agus faigheann sé tuarascálacha i scríbhinn

Bainistithe Priacal nua, lena n-áirítear ról nua arb éard

ó gach Coiste Straitéiseach ar bhonn ráithiúil.

é Príomhoifigeach Priacal, i bhfeidhm sa bhliain 2019.
Tá na feidhmeanna seo a leanas ag an mBord i
gcomhthéacs a róil mar atá leagtha amach thuas:
Pleanáil, Beartas agus Seachadadh Seirbhísí;
Tuairisciú Feidhmíochta agus Bainistiú Priacal;
Bainistiú Airgeadais, Buiséid agus Tionscadal;
Bainistiú Acmhainní Daonna; agus
Rialachas.
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chomhaltaí an Bhoird, Cléireach na Dála agus
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STRAITÉIS 4: SPRIOC 3
Réitigh nuálacha TFC
a fhorbairt chun tacú
lenár gcuid oibre
In 2018, lean An Clár um Chlaochlú Digiteach – An
Daonlathas a Chumasú ag an tSeirbhís d’infheistíocht
shuntasach a sheachadadh d’fhonn nuachóiriú ar
na próisis agus na córais a chur chun cinn chun tacú
le Tithe an Oireachtais. Tá Foireann um Bainistiú
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Athruithe ag tacú leis an gclár a sheachadadh.
Leanadh in 2018 d’fhorbairt agus de sheachadadh
céimnithe córais nóis imeachta pharlaimintigh

Rinneadh uasghrádú ar an teicneolaíocht sna seomraí
Coiste faoin gClár um Chlaochlú Digiteach.

chomhtháite – Parlaimint Dhigiteach – i gcomhair
na Dála, an tSeanaid, agus a gCoistí. Seachadadh na

Leanadh den uasghrádú teicneolaíochta sna Seomraí.

feidhmchláir le haghaidh Riaradh na mBillí, Sceideal

Críochnaíodh athsholáthar an chórais fuaime cúltaca

na gCoistí agus Bainistiú Aighneachtaí i gcaitheamh na

i Seomra na Dála. Rinneadh uasghrádú ar Sheomra

bliana. Tosaíodh ar fheidhmchlár na dTairiscintí agus

Coiste a hAon trí aonaid toscairí, micreafóin, córas um

tá seachadadh an chéanna sceidealaithe do 2019.

chur i láthair, agus saoráid aistriúcháin chomhuainigh

I mí Eanáir, tugadh isteach Córas Bainistithe Glaonna
(CBG) TFC nua i gcomhair dheasc chabhrach na
gcomhaltaí. Is é is cuspóir don chóras nua ná seirbhís
custaiméirí fheabhsaithe a sholáthar do na comhaltaí
agus dá bhfoireann. Ina theannta sin, d’aistrigh an

a chur isteach ann. Tá saoráidí aistriúcháin
chomhuainigh feistithe sna Seomraí Coiste go
léir. Ina theannta sin, cuireadh feidhmchlár nua
Aistriúcháin go Gaeilge i gcomhair Rannóg an
Aistriúcháin i ngníomh i gcaitheamh na bliana.

eagraíocht ó Lotus Notes go dtí Microsoft Outlook

Tosaíodh ar an obair ar chlár tionscadal na gCóras

i mí na Samhna agus déanfaidh an tAonad TFC

Tacaíochta Corparáideacha Comhtháite (CTCC).

bogearraí nua uasghrádaithe leithéidí Windows

Díreofar iontu sin ar réiteach uathoibrithe comhtháite

10, Office 365 agus Outlook 2016 a sheachadadh i

a sholáthar chun modúil Acmhainní Daonna,

gcaitheamh na bliana atá romhainn ar na comhaltaí

Airgeadais, Sainfhála, Foghlama agus Forbartha,

agus ar an bhfoireann. Críochnaíodh uasghrádú Wi-Fi

agus Ama agus Tinrimh a sholáthar. Seachadfar iad

ar fud choimpléasc Theach Laighean. Déanann an

sin ina gcéimeanna in imeacht na tréimhse 2019 go

córas uasghrádaithe leathanbhanda atá níos tapa

2020. Fuarthas córas bainistithe cásanna dlí freisin

agus slán a sholáthar d’úsáideoirí.

i gcomhair OCDP agus tá sé á chur i ngníomh.
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Sprioc 3: Réitigh nuálacha TFC a fhorbairt chun tacú lenár gcuid oibre

Seoladh suíomh gréasáin Oireachtais nua i mí

Figiúr 19: Cuairteanna ar shuíomh gréasáin an Oireachtais

na Bealtaine. Déantar socrú leis i gcomhair roinnt
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faisnéise níos fearr, breis rochtana ar shonraí, lánas
cuíchóirithe agus ardán atá dírithe ar an úsáideoir
a chruthú. Seoladh suíomh gréasáin Dáil 100
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1,600,000

nua i mí Eanáir 2019 chun cothrom céad bliain na
ghréasáin Vótáil 100 de chuid an Oireachtais 2018
ina ndearnadh comóradh ar chothrom 100 bliain
ó tugadh an vóta parlaiminte do mhná in Éirinn.
Leanfaidh aistear digiteach an Oireachtais
ar aghaidh ar fud na chéad tréimhse straitéise
eile. Beartaítear feabhsúcháin tosaíochta agus
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chéad Dála a chomóradh. Lean sé sin leathanaigh
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STRAITÉIS 4: SPRIOC 4
Úsáid bharainneach,
éifeachtúil agus éifeachtach
a bhaint as acmhainní

In 2018, bhí an tAonad AD dírithe ar a chinntiú go
raibh dóthain foirne ann, faoi réir an lín cheadaithe
foirne, chun tacú le príomhghnó na dTithe. Rinneadh
dhá Athbhreithniú Acmhainne Neamhspleácha in dhá
réimse ríthábhachtacha – Oifig na nDíospóireachtaí
agus Rannóg an Aistriúcháin. Cuireadh na

Déanann an tSeirbhís bainistiú ar acmhainní an

tuarascálacha maidir le hathbhreithniú faoi

Choimisiúin trí nósanna imeachta cuí i ndáil le

bhráid an Bhoird Bainistíochta i mí na Samhna.
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hacmhainní daonna, bainistiú airgeadais, bainistiú
sainfhála agus conarthaí, meastóireacht ar

Comhaontaíodh go gcuirfí ar bun Grúpa

éifeachtúlacht agus i ndáil le bainistiú tionscadal.

Forfheidhmiúcháin Oifig na nDíospóireachtaí agus

Déanann Coiste Airgeadais an Choimisiúin, a

teorainneacha ama aige chun moltaí na tuarascála ar

dhéanann faireachán ar chaiteachas leanúnach

Athbhreithniú Acmhainne Oifig na nDíospóireachtaí a

agus a bhreithníonn feidhmíocht mhionsonraithe

chur i ngníomh. Leanfar den obair sin isteach in 2019.

chaiteachais agus bhuiséadach, tuairisciú agus moltaí
de réir mar is cuí, don Choimisiún ar nithe airgeadais.

Is ionann An tAthbhreithniú ar Inniúlacht agus ar
Chultúr Láthair Oibre Rannóg an Aistriúcháin agus

Ba €363 mhilliún toradh an Choimisiúin do 20162018 agus ba €369 milliún an buiséad a bhí leagtha
síos. Ba €134 mhilliún an toradh do 2018 agus ba
€136 mhilliún an buiséad a bhí leagtha síos. Bhain
an €2.3 milliún den tearc-chaitheamh in 2018 le
folúntais foirne agus leis na tráthanna a chuathas
i mbun earcaíochta. Déantar cuntais iniúchta
Choimisiún Thithe an Oireachtais a thíolacadh
ar leathanach 69 den tuarascáil seo.

treoirphlean i gcomhair clár athruithe ar cuspóir dó
tacaíocht a thabhairt i ndáil le seirbhísí aistriúcháin
tráthúla éifeachtacha a sheachadadh fad a dhéanfar
soláthar seirbhísí ardchaighdeáin a chothabháil.
Cheadaigh an Bord Bainistíochta agus an Coimisiún
Plean Forfheidhmiúcháin i gcomhair 2019-2024
ar a dtugtar Rannóg 2024. Bunófar Grúpa Stiúrtha,
a mbeidh duine ar leibhéal an Ard-Rúnaí ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach air, chun

Déantar foráil maidir le buiséad an Choimisiúin
sa reachtaíocht ar bhonn trí bliana. Ba í an bhliain

formhaoirsiú a dhéanamh ar chur i ngníomh an phlean.

seo caite, 2018, an bhliain deiridh den bhuiséad

Tá an tSeirbhís ag leanúint de bheith ag baint a oiread

i gcomhair na tréimhse 2016-2018. Achtaíodh an

úsáide is féidir as na hacmhainní atá ar fáil agus

reachtaíocht ba ghá, An tAcht um Choimisiún Thithe

d’fheabhas a chur ar a hinniúlacht agus a cumas tríd

an Oireachtais (Leasú), 2018, an 27 Nollaig 2018

an Tionscnamh um Fhorbairt Eagraíochta (TFE) aici a

d’fhonn a leithroinnt maoiniúcháin a sholáthar don

chur i ngníomh. Is éard is cuspóir don tionscnamh seo

Choimisiún faoi chomhair na gcostas a ghabhann

ná méadú a dhéanamh ar an éifeachtacht, feabhas a

le Tithe an Oireachtas a reáchtáil i gcaitheamh na

chur ar inniúlacht na heagraíochta, agus a chumasú

dtrí bliana atá romhainn, 2019-2021.

don tSeirbhís í féin a fhorbairt mar eagraíocht

Leithroinneadh leithroinnt €422.3 milliún faoin

ardfheidhmíochta. Tá cuspóirí an TFE ag teacht leis na

reachtaíocht nua. Is ionann sin agus méadú 14%

gealltanais a rinneadh faoin gclár oibre um Athchóiriú

ar an leithroinnt trí bliana roimhe sin arbh fhiú

na Seirbhíse Poiblí agus faoi Phlean Athnuachana

€369 milliún í.

na Státseirbhíse.
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Sprioc 4: Úsáid bharainneach, éifeachtúil agus éifeachtach a bhaint as acmhainní

Rinneadh athbhreithniú ar Chreat Faisnéise

ar fáil d’aonaid ghnó agus earraí agus seirbhísí á

Bainistíochta (CFB) na Seirbhíse faoin gClár um

sainfháil agus bainistiú leanúnach á dhéanamh ar

Athbhreithniú ar Éifeachtacht ag an tSeirbhís agus

chonarthaí. I rith 2018, thacaigh an tAonad Sainfhála

cuireadh tuarascáil i dtaobh fhionnachtana na

le 62 phróiseas sainfhála poiblí. Ba Chreat-

tuarascála faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta.

Chomhaontuithe lárnacha fiche ceann de na próisis

Tá moltaí an athbhreithnithe á gcur i ngníomh agus

sin. Tháinig Coiste Conarthaí an Oireachtais le chéile

cabhróidh siad lena chinntiú go soláthróidh córas

naoi n-uaire i rith 2018 agus cuireadh a thuarascáil

tuairiscithe bainistíochta na Seirbhíse an fhaisnéis

bhliantúil faoi bhráid an Bhoird. Thionóil an tAonad

a theastaíonn d’fhonn bonn eolais a chur faoin

Sainfhála dhá sheisiún oiliúna i Sainfháil Phoiblí agus

gcinnteoireacht maidir le leithroinnt agus úsáid

Bainistiú Conarthaí, agus d’fhreastail comhaltaí

acmhainní agus d’fhonn faisnéis ar fheidhmíocht

foirne de chuid réimse leathan aonad gnó orthu.

a sholáthar de réir mar is gá. Ina theannta sin,
rinneadh athbhreithniú ar Úsáid Fuinnimh agus ar

Figiúr 20: Bainistiú Sainfhála Poiblí, 2018

2018 agus cuirfear iad sin faoi bhráid an Bhoird
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Bainistíochta go luath in 2019.
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Tairiscintí os cionn Thairseach AE
Tairiscintí Náisiúnta
Iarrataí ar Mheastacháin
Creataí na hOifige um Shainfháil Rialtais:
Iarrataí Forlíontacha ar Thairiscintí
Creataí na hOifige um Shainfháil Rialtais:
Íostarraingtí Díreacha
Fiosruithe margaidh

Chonradh na Seirbhísí TF Bainistithe i gcaitheamh

67

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Leanann an tAonad Sainfhála de thacaíocht a chur

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Feidhmíocht Airgeadais le linn thréimhse Chreat Buiséid
Trí Bliana an Choimisiúin, 2016-2018
68

Faisnéis Airgeadais
Cuireadh, leis an Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015, maoiniú €369 milliún ar fáil don
tréimhse trí bliana 2016-2018. Is é €363 milliún, mar a shonraítear thíos, an toradh iomlán le haghaidh
2016-2018 agus fágann sin go bhfuil tearc-chaitheamh €6 mhilliún ann.
Catagóir

Toradh
2016
€000

Toradh
2017
€000

Toradh
2018
€000

Dáil Éireann

43,710

41,595

43,699

8,431

8,745

9,050

Coistí an Oireachtais

105

351

123

Parlaimint na hEorpa

783

771

780

Pinsin agus Iomarcaíocht

18,678

13,765

12,802

Riarachán – Pá

26,684

28,455

31,087

Riarachán – neamhphá

17,496

19,006

36,812

€115,887

€112,688

€134,353
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Seanad Éireann

Iomlán
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Cuntais Choimisiún Thithe an Oireachtais
don Tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2018
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(arna gcoimeád de réir na nAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003-2015)
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Réamhrá
Mar Oifigeach Cuntasaíochta do Choimisiún Thithe
an Oireachtais (an Coimisiún), ceanglaítear orm
an Cuntas Leithreasa a ullmhú gach bliain agus

Déantar maoiniú deontais €11,795,576 i leith Chiste
Pinsean Thithe an Oireachtais a mhuirearú faoi
fho-mhírcheann 2(i). Déanann triúr iontaobhaithe
an ciste pinsin a rialú agus tá siad freagrach as
cuntas a ullmhú agus as rialtacht na n-idirbheart

an Cuntas sin a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire

a áirithiú. Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas

Cuntas agus Ciste lena iniúchadh.

agus Ciste iniúchadh ar leith ar an gcuntas.

De réir an cheanglais sin, d’ullmhaigh mé an cuntas
atá ag gabháil leis seo ar an méid a caitheadh sa
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 i gcomhair
thuarastail agus chaiteachais an Choimisiúin,
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lena n-áirítear deontais áirithe, agus i gcomhair
caiteachais áirithe i dtaca le Parlaimint na hEorpa.

An Ráiteas ar Bheartais agus ar
Phrionsabail Chuntasaíochta
Rinneadh na beartais agus na prionsabail
chaighdeánacha chuntasaíochta, mar atá leagtha
amach i gCiorclán 24 de 2018 ón Roinn Caiteachais

Déantar toradh an chaiteachais a chur i gcomparáid

Phoiblí agus Athchóirithe, a chur chun feidhme le linn

leis an ráiteas faoi na meastacháin, arna ullmhú

na cuntais agus nótaí 1 go 7 lena mbaineann a ullmhú.

agus arna fhoilsiú ag an gCoimisiún de réir na
nAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
2003 go 2015 (“na hAchtanna”), ar na méideanna
airgid a theastaíonn ón gCoimisiún i leith caiteachas
leanúnach don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018.

An Ráiteas ar Rialú Airgeadais
Inmheánach
Freagracht as Córas Rialaithe Airgeadais

Maoinítear an Coimisiún de réir timthriall reachtúil trí

Inmheánaigh

bliana faoi na hAchtanna. Leagtar amach go sonrach

Mar Oifigeach Cuntasaíochta, admhaím an fhreagracht

formáid na gcuntas i Sceideal 1 a ghabhann leis na

atá orm a chinntiú go gcothabhálann agus go n-oibríonn

hAchtanna. I gcás go mbíonn difríochtaí le sonrú idir

Seirbhís Thithe an Oireachtais (“an tSeirbhís”) córas

formáid Chuntais an Choimisiúin agus na ciorcláin ón

éifeachtach rialaithe airgeadais inmheánaigh.

Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA)

Feidhmítear an fhreagracht sin i gcomhthéacs na

lena rialaítear rialacha agus formáid na gcuntas,

n-acmhainní atá ar fáil dom agus na n-oibleagáidí

táim faoi oibleagáid dhlíthiúil cloí le hAchtanna

eile atá orm mar Ard-Rúnaí agus Cléireach na Dála.

an Choimisiúin mar go bhfuil tosaíocht ag an

De bhreis air sin, ní féidir le haon chóras rialaithe

reachtaíocht phríomha seo ar chiorcláin riaracháin

airgeadais inmheánaigh ach dearbhú réasúnta,

na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

seachas dearbhú iomlán, a thabhairt go

Bhí barrachas €1,331,095 ann don bhliain.

slánchoimeádtar acmhainní, go n-údaraítear
agus go dtaifeadtar idirbhearta go cuí, agus

Tíolactar na cuntais ar an deontas i leith

go gcoisctear earráidí nó mírialtachtaí ábhartha,

gníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha, ar an deontas

nó go mbraithfí go tráthúil iad. Próiseas leantach

i leith Thionól Parlaiminteach na Breataine agus na

is ea cothabháil an chórais rialaithe airgeadais

hÉireann agus cuntais Sheirbhísí Lónadóireachta

inmheánaigh agus déantar athbhreithniú leanúnach

agus Beáir an Oireachtais i Nóta 7.

ar an gcóras féin agus ar éifeachtacht an chórais.
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Is mar a leanas atá an staid i ndáil leis an timpeallacht

déanann an bhainistíocht shinsearach

rialaithe airgeadais, an creat nósanna imeachta

athbhreithniú rialta ar thuarascálacha airgeadais

riaracháin, tuairisciú bainistíochta agus

tréimhsiúla agus bliantúla lena léirítear feidhmiú

iniúchóireacht inmheánach:

airgeadais i gcomparáid le réamhaisnéisí;
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cuirtear córas bainistithe priacal i bhfeidhm

Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i
bhfeidhm ina bhfuil na heilimintí seo a leanas:
sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal na
bainistíochta leis an gcuntasacht chomhfhreagrach;
bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal ar
ar sannadh an fhreagracht as bainistiú airgeadais;
bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun
cásanna suntasacha mainneachtana rialaithe
a thuairisciú, agus a chinntiú go nglactar an
beart ceartaitheach cuí;
tá Coiste Iniúchóireachta ann chun comhairle

sa tSeirbhís;
tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras
TFC a chinntiú;
tá treoirlínte rialaithe infheistíochta caipitil cuí agus
disciplíní bainistithe tionscadal foirmiúla ann;
cinntíonn an tSeirbhís go bhfuil fócas cuí ar
dhea-chleachtas maidir le ceannach agus go bhfuil
nósanna imeachta i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú
go gcomhlíontar na treoirlínte iomchuí go léir.
Thuairiscigh mé i dtuairisceán bliantúil 2018 a
cheanglaítear faoi chiorclán 40/2002 go ndearnadh
12 chonradh, a raibh luach iomlán €1,989,707 orthu,

a chur orm agus mo chuid freagrachtaí á

a ghabháil de láimh gan próiseas iomaíoch ach go

gcomhlíonadh agam maidir leis an gcóras

bhfuil siad de réir na dtreoirlínte iomchuí maidir le

rialaithe airgeadais inmheánaigh;

sainfháil. Ba le soláthraithe aonair/dílseánaigh a

rinneadh na nósanna imeachta a ghabhann
leis na próisis ghnó go léir a dhoiciméadú;
tá córais i bhfeidhm chun na hacmhainní

bhí 11 cheann (€1,957,307) de na conarthaí agus
cuireadh síneadh le conradh amháin (€32,400)
chun go n-éascófaí aistriú chuig seirbhís láraithe.

a shlánchoimeád.
Seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir an Oireachtais
Rialuithe Riaracháin agus Tuairisciú Bainistíochta

Rinne an tSeirbhís, sa chlár athchóirithe agus feabhais

Deimhním go bhfuil creat nósanna imeachta

leanúnaigh dá cuid atá ag leanúint ar aghaidh i gcónaí,

riaracháin agus tuairisciú bainistíochta rialta

timpeallacht rialaithe, bainistiú airgeadais agus

i bhfeidhm lena n-áirítear deighilt dualgas agus

bainistiú sainfhála na Seirbhísí Lónadóireachta

córas tarmligin agus cuntasachta. Áirítear air

agus Beáir a fheabhsú agus a fhorbairt tuilleadh

sin na heilimintí seo a leanas:

de réir chaighdeáin na Seirbhísí mar seo a leanas:

tá córas buiséadaithe cuí ann le buiséad

1) Struchtúr bainistíochta neartaithe – Bainisteoir

bliantúil a choimeádtar faoi athbhreithniú

Bialainne, foireann Seirbhíse agus

ag an mbainistíocht shinsearach;

Leabharchoimeádaí, agus rochtain aige nó aici
ar Chuntasóir Bainistíochta na Seirbhíse.
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An Timpeallacht Rialaithe Airgeadais
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2) Déantar cuntais Sheirbhísí Lónadóireachta agus
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Beáir an Oireachtais a thíolacadh ar bhonn

Déanann Tionól Parlaiminteach na Breataine

ráithiúil don Bhord Bainistíochta, don Choiste

agus na hÉireann (TPBÉ) cistí a tharraingt anuas

Airgeadais agus don Choimisiún.

ón mbuiséad leithroinnte atá i Meastachán an

3) Comhlíonadh sainfhála – Déantar mionsonraí a
thabhairt san aguisín, a ghabhann le tuairisceán
bliantúil 2018 faoi Chiorclán 40/02, i dtaobh 8
gconradh leagáide a bhfuil luach iomlán
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Cuntais na nDeontas

Choimisiúin. Déanann Cléireach Choiste TPBÉ
(Príomhoifigeach Cúnta) an caiteachas go léir
de chuid TPBÉ a cheadú i dtosach agus déanann
an Príomhoifigeach é a cheadú ansin.

€259,628 orthu, a rinneadh a shainfháil gan

Déanann Ceannaire an Aonaid Idirpharlaimintigh

próiseas iomaíoch, ach a fadaíodh ar mhaithe

agus Taistil (Príomhoifigeach Cúnta) an caiteachas go

le leanúnachas seirbhísí agus tacaíochta fad

léir de chuid Chumann Parlaiminteach na hÉireann a

a bhí na próisis sainfhála iomaíocha ag dul ar

cheadú i dtosach, agus déanann an Príomhoifigeach

aghaidh. Cuireadh conarthaí nua in ionad 5

nó an tArd-Rúnaí, de réir mar is cuí, é a cheadú ansin.

chonradh (€160,927) tar éis iad a chur amach

Tá córas mionsonraithe coimeádta taifead agus

ar thairiscint iomaíoch, is conradh le soláthraí

imréitigh bainc i bhfeidhm agus déantar é a

aonair conradh amháin (€30,288) agus tá an 2

chothabháil ar bhonn míosúil agus a chomhardú

chonradh (€68,413) eile sa phróiseas sainfhála,

ag deireadh na bliana le haghaidh an Chuntais

agus meastar go mbeidh siad curtha i gcrích

Bhliantúil. Coimeádtar taifead míniúcháin

agus i gconradh sa bhliain 2019.

mionsonraithe i leith gach íocaíochta (lena n-áirítear

4) Tá an beartas creidmheasa nua a cheadaigh an
Coimisiún á chur i ngníomh, lena n-éascaítear

íocaíochtaí cárta creidmheasa). Coinnítear taifid
dheimhnithe i leith an chaiteachais go léir.

asbhaintí uathoibríocha ó chártaí creidmheasa/
dochair nó asbhaintí uathoibríocha as tuarastail.
5) Rinneadh iniúchadh inmheánach in 2018 inar
tugadh dearbhú réasúnach agus tíolacadh
don Bhord Bainistíochta agus don Choiste
Iniúchóireachta é. Breithníodh moltaí an iniúchta
agus cuireadh i ngníomh iad mar ba chuí i
gcaitheamh 2018.
6) Tá achoimre ar thorthaí airgeadais

Iniúchóireacht Inmheánach
Deimhním go bhfuil feidhm iniúchóireachta
inmheánaí ag an tSeirbhís, ag a bhfuil pearsanra ar
cuireadh oiliúint chuí orthu, agus go n-oibríonn an
fheidhm sin de réir cairt scríofa atá ceadaithe ag an
gCoiste Bainistíochta. Tá obair na feidhme bunaithe
ar anailís a dhéantar ar na priacail airgeadais agus ar
na priacail eile a bhfuil an tSeirbhís faoina lé, agus
rinneadh a pleananna bliantúla um iniúchóireacht

ghníomhaíochtaí an Bheáir agus na Bialainne i

inmheánach, atá ceadaithe agam agus ag an gCoiste

Nóta 7.3. Tá seirbhísí gnólachta iniúchóireachta

Iniúchóireachta, a bhunú ar an anailís sin. Is é

sheachtraigh faighte ag an gCoimisiún chun

cuspóir na bpleananna sin na príomhrialuithe

iniúchadh airgeadais a dhéanamh ar Chuntas

a chlúdach ar bhonn leanúnach thar thréimhse

2018 na Seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir.

réasúnach. Déanaim féin agus an Coiste
Iniúchóireachta an fheidhm iniúchóireachta
inmheánaí a athbhreithniú go tréimhsiúil.
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An Coiste Iniúchóireachta

Faireachán agus Athbhreithniú Leanúnach

Oibríonn an Coiste Iniúchóireachta de réir na

Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe chun

dtéarmaí tagartha atá leagtha amach sna hAchtanna.

faireachán a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus

Tá obair an Choiste faoi rialú ag cairt scríofa freisin,

cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá

a cheadaíonn an Coiste Bainistíochta agus an Coiste

freagrach as gníomh ceartaitheach a ghlacadh

Iniúchóireachta agus ar a ndéantar athbhreithniú

agus don Bhord Bainistíochta agus don Choiste

thabhairt faoi fhoirm chuntais an Choimisiúin agus
faoi bhainistiú priacal, iniúchóireacht inmheánach
agus rialuithe inmheánacha.
Tá nósanna imeachta curtha ar bun agam lena

Iniúchóireachta, más iomchuí, ar bhonn tráthúil.
Deimhním gur aithníodh na príomhphriacail agus
na rialuithe gaolmhara agus go bhfuil próisis curtha
i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar mar
a oibríonn na príomhrialuithe sin agus chun aon
easnaimh aitheanta a thuairisciú.

chinntiú go gcuirfear na moltaí go léir a éiríonn
as iniúchóireacht inmheánach i ngníomh agus

Athbhreithniú ar Éifeachtacht

go ndéanfar tuairisciú go rialta domsa, don Bhord

Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag Seirbhís

Bainistíochta agus don Choiste Iniúchóireachta araon

Thithe an Oireachtais chun faireachán a dhéanamh ar

maidir leis an dul chun cinn atá déanta ina dtaobh.

na nósanna imeachta a bhaineann le bainistiú priacal
agus rialú. Is é atá mar bhonn leis an bhfaireachán

Creat Priacail agus Rialaithe
Tá córas bainistithe priacal curtha i ngníomh ag
Seirbhís Thithe an Oireachtais ina ndéantar na

agus leis an athbhreithniú a dhéantar sa tSeirbhís
ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais
inmheánaigh ná obair na n-iniúchóirí inmheánacha
agus seachtracha, obair an Bhoird Bainistíochta agus

príomhphriacail agus na gníomhartha bainistithe

an Choiste Iniúchóireachta, a dhéanann maoirsiú ar

arna nglacadh chun dul i ngleic leis na priacail sin

obair na n-iniúchóirí sin, agus obair na bainistíochta

agus, a mhéid is féidir, chun na priacail sin a mhaolú,

sinsearaí i Seirbhís Thithe an Oireachtais, atá

a aithint agus tuairisc a thabhairt ina dtaobh.

freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais

Tá clár priacal i bhfeidhm lena n-aithnítear na
príomhphriacail a mbíonn Seirbhís Thithe an
Oireachtais ag dul i ngleic leo agus tá siad seo
aitheanta, meastóireacht agus grádú déanta orthu de
réir a dtábhachta. Déanann an Bord Bainistíochta an
clár a athbhreithniú agus a mheas ar bhonn ráithiúil.
Úsáidtear toradh na measúnuithe seo chun acmhainní
a phleanáil agus a leithroinnt chun a chinntiú go

inmheánach a fhorbairt agus a chothabháil.
Saincheisteanna Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
Rinne mé cás calaoise líomhnaithe a nochtadh i Nóta
6.2. Tá an cás sin á imscrúdú ag an nGarda Síochána
faoi láthair. Neartaíodh na rialuithe sa réimse sin
tuilleadh de dhroim athbhreithniú a rinneadh ar
bhearta rialaithe airgeadais na Seirbhíse.

mbainistítear priacail de réir leibhéal inghlactha.
Déantar na rialuithe agus na gníomhartha a mbíonn
gá leo chun priacail a mhaolú agus an fhreagracht

Peadar Ó Fionnagáin

as oibriú rialuithe arna sannadh do chomhaltaí

Oifigeach Cuntasaíochta

foirne áirithe a shonrú sa chlár priacal.

Coimisiún Thithe an Oireachtais
11 Meitheamh 2019
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rialta. Áirítear ar a chuid freagrachtaí comhairle a
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Beartais agus Prionsabail
Chuntasaíochta

Na Seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir –
Fostaíonn an Coimisiún comhaltaí foirne
a oibríonn sa bheár agus sa bhialann agus

An Bonn atá leis na Cuntais
Déantar cuntais an Choimisiúin a ullmhú de réir na
nAchtanna agus rialacha agus nósanna imeachta
cuntasaíochta arna leagan síos ag an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Ceanglaítear leis na

a ndéantar na costais pá lena mbaineann
a mhuirearú faoi fho-mhírcheann 2(a), agus
faigheann sé ranníoc ó oibriú na seirbhísí
lónadóireachta agus beáir. (Nóta 4). Áirítear na
mionsonraí a bhaineann le hoibriú na saoráidí

hAchtanna go gcoimeádfaidh an Coimisiún na cuntais

mar nóta a ghabhann leis na cuntais seo (Nóta

i cibé foirm a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí

7.3). Déantar cuntais na seirbhísí lónadóireachta

agus Athchóirithe. Tá sé ordaithe ag an Aire go

agus beáir a ullmhú ar bhonn fabhruithe.
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gcoimeádfar na cuntais i bhfoirm cuntas leithreasa.
Is é atá sna cuntais, dá réir sin, taifead airgeadbhunaithe ar fháltais agus ar íocaíochtaí na bliana
i gcomparáid leis na méideanna airgid a luaitear

An Tréimhse Thuairiscithe
Is í an tréimhse thuairiscithe an bhliain dar chríoch
an 31 Nollaig 2018.

sa ráiteas faoi mheastacháin (a) a ullmhaíonn agus
a fhoilsíonn an Coimisiún (b) a thíolactar do Dháil

Fáltais

Éireann agus (c) a thugtar don Aire Caiteachais

Úsáideann an Coimisiún fáltais an Choimisiúin a

Phoiblí agus Athchóirithe de réir na nAchtanna.

shonraítear i Sceideal 2 a ghabhann leis na hAchtanna

Cuireann an Coimisiún maoiniú agus tacaíocht ar

d’fhonn a fheidhmeanna a chomhlíonadh (Nóta 4).

fáil do roinnt eintiteas nach ndéantar na torthaí
lena mbaineann a chomhdhlúthú i gcuntais an

Íocaíochtaí

Choimisiúin, mar seo a leanas:

Is iad na híocaíochtaí na suimeanna sin a tháinig chun

Tionól Parlaiminteach na Breataine agus na

bheith iníoctha i rith na bliana. Meastar suimeanna

hÉireann – Déanann an Coimisiún deontas a

a bheith tagtha chun bheith iníoctha i gcás gur

sholáthar don tionól faoi fho-mhírcheann 2(e)

tabhaíodh an dliteanas, go bhfuil íocaíocht dlite agus

agus déantar mionsonraí an ioncaim agus an

go ndearnadh an t-ordú íocaíochta a chur i bhfeidhm.

chaiteachais a tabhaíodh a áireamh mar nóta a
ghabhann leis na cuntais seo (Nóta 7.1). Déantar
na cuntais a ullmhú ar bhonn airgead tirim.
Cumann Parlaiminteach na hÉireann – Déanann

I gcás gur tabhaíodh dliteanas agus go bhfuil
íocaíocht dlite (i.e. gur aibigh an dliteanas), ba
cheart an íocaíocht a dhéanamh roimh dheireadh
na bliana d’fhonn sláine an Chuntais a áirithiú. I

an Coimisiún deontas a sholáthar faoi fho-

gcásanna nach bhfuil íocaíocht déanta agus go

mhírcheann 2(d) agus déantar mionsonraí an

bhfuil dliteanais aibithe nár íocadh ann ag deireadh

ioncaim agus an chaiteachais a tabhaíodh a

na bliana, déantar méid na ndliteanas sin a thabhairt

thaispeáint mar nóta a ghabhann leis na cuntais

i nóta a ghabhann leis an gCuntas (Nóta 2).

seo (Nóta 7.2). Déantar na cuntais a ullmhú ar
bhonn airgead tirim.
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Fabhruithe

Ioncam fabhraithe – ioncam atá dlite don

Is sna nótaí a ghabhann leis an gCuntas a fhaightear

Choimisiún ag deireadh na bliana cuntais

faisnéis a bhaineann le fabhruithe, lena n-áirítear

agus atá le fáil fós.

na nithe seo a leanas:
ráiteas ar chostas oibríochta (Nóta 1), ina
léirítear an méid iomlán acmhainní atá ídithe
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Ioncam iarchurtha – is é atá i gceist leis seo
ioncam a fuair an Coimisiún i rith na bliana cuntais
ar earraí/ar sheirbhísí atá le soláthar aige fós.

ag an gCoimisiún le linn na bliana,
Sócmhainní Caipitiúla

sócmhainní agus dliteanais an Choimisiúin

Is í Oifig na nOibreacha Poiblí a dhéanann Teach

ag deireadh na bliana (Nóta 2), agus

Laighean, agus gach áitreabh eile atá á áitiú ag

nótaí míniúcháin a sholáthraíonn mionsonraí

foireann agus comhaltaí an Oireachtais, seachas

maidir le sócmhainní caipitiúla, sócmhainní

na hoifigí Dáilcheantair, a bhainistiú agus na cuntais

caipitiúla atá á bhforbairt, an glandliteanas

a sholáthar ina leith, agus, dá bhrí sin, níl siad ar

don Státchiste, agus gealltanais.

áireamh sna cuntais seo.

Áirítear sa ráiteas ar staid an airgeadais an staid ag

Déantar luachanna tosaigh agus deiridh na sócmhainní

deireadh na bliana i ndáil leis na nithe seo a leanas:

caipitiúla ar chlár an Choimisiúin agus mionsonraí

Caiteachais fhabhraithe – léiríonn siad seo na
dliteanais go léir ag an dáta deireadh bliana

faoi dhímheas a thaispeáint mar nóta a ghabhann
leis an ráiteas ar staid an airgeadais. (Nóta 2).

seachas dliteanais i ndáil le luach saothair agus

Ní áirítear iad seo a leanas sa ráiteas ar

pinsin. I gcás earraí agus seirbhísí, aithnítear

shócmhainní caipitiúla:

dliteanas 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
iniúchóireacht déanta orthu agus nár tugadh
isteach sa stoc iad, déileáiltear leo mar dhliteanas.
I gcás deontas, aithnítear dliteanas nuair a

sócmhainní a chosnaíonn níos lú ná €318 a
fuarthas ón 1 Eanáir 1995 go dtí an 31 Nollaig
2003, nó sócmhainní a chosnaíonn níos lú
ná €1,000 a fuarthas ón 1 Eanáir 2004.
sócmhainní oidhreachta, ar an mbonn nach
féidir a luach a mhíniú go leordhóthanach
i dtéarmaí airgeadais.

chomhlíonann an deontaí gach ceanglas den
scéim deontais ach nach bhfuil íocaíocht faighte
aige nó aici fós. Aithnítear dliteanais taistil agus
chothaithe nuair a bhíonn an taisteal déanta.
Réamhíocaíochtaí – íocaíochtaí a rinneadh
i rith na bliana cuntais chun íoc as caiteachais
a eascróidh go hiomlán nó go páirteach i mbliain
airgeadais ina dhiaidh sin.

Luacháil Sócmhainní
Déantar na sócmhainní ar fad a luacháil de réir costais.
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Dímheas

Glanmhéid atá dlite den Státchiste

Déantar trealamh, troscán agus feistis a dhímheas

Léirítear sa nóta maidir leis an nglanmhéid atá dlite

de réir méid cothrom le linn a saoil úsáidigh

den Státchiste staid mhaoinithe an Choimisiúin

mheasta de réir na rátaí bliantúla seo a leanas:

ag deireadh na bliana, agus na saincheisteanna

Troscán agus feistis, agus trealamh
teileachumarsáide – 10%.
Trealamh TF agus bogearraí, trealamh eolaíochta
agus saotharlainne agus innealra eile oifige – 20%.

ón Státchiste á gcur i gcuntas ar bhonn carnach/
rollach. Tugtar miondealú ar an bhfigiúr sin freisin
i dtéarmaí iarmhéideanna bainc/airgid thirim,
i dtéarmaí fháltais dhlite na bhféichiúnaithe
agus i dtéarmaí dliteanais reatha. (Nóta 2.8).

Mórchórais oibríochtúla bogearraí – 10%.
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Gealltanais
Sócmhainní Caipitiúla atá á bhForbairt

Is ionann gealltanas agus oibleagáid chonarthach

Déantar sócmhainní caipitiúla atá á bhforbairt a

nó dhlíthiúil chun íoc (as earraí agus seirbhísí atá

áireamh i measc sócmhainní caipitiúla sa ráiteas

fós le soláthar, ar iad a sheachadadh) arb ann di

ar staid an airgeadais.

ag deireadh na bliana.
Cuirtear figiúirí ar fáil i nóta i leith na ngealltanas

Banc agus Airgead Tirim

conarthach (domhanda) go léir is dócha a bheidh

Áirítear ar an iarmhéid “Banc agus Airgead Tirim”

ann sna blianta ina dhiaidh sin faoi (a) shainfháil

gach iarmhéid i gcuntais le bainc tráchtála (cuntais
párolla agus cuntais ghaolmhara eile), atá ar

agus (b) fho-mhírchinn deontais, gan gealltanais
faoi bhun €10,000 a áireamh. (Nóta 2.9).

coimeád ag deireadh na bliana agus atá maoinithe

Soláthraítear nóta ar leithligh ina dtugtar mionsonraí

ag an Státchiste, nó fáltais a choinníonn an

i dtaobh gealltanais ilbhliantúla ar bith os cionn

Coimisiún (mar atá leagtha amach i Nóta 4.1). Faoi

€6,350,000.

na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais,
2003-2015, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún

I gcás go mbeidh athrú is mó ná €500,000 i gcomparáid
leis an mbliain roimhe sin, ar an leibhéal gealltanais

gach fáltas a choinneáil. Déantar sa nóta cuntais an

a tuairiscíodh nó ar an gcostas réamh-mheasta

Phá-Mháistir Ghinearálta a shainaithint ar leithligh

tionscadail, ba chóir míniú a thabhairt ar an athrú sin.

ó chuntais le bainc tráchtála (Nóta 2.3). Tá iarmhéid
mionairgid ar áireamh san iarmhéid freisin.

Dliteanais Theagmhasacha
Eascraíonn dliteanas teagmhasach in aon chás ina

Stoic

gcruthaítear, trí ghníomhaíochtaí nó ócáidí reatha

Luaitear tomhaltáin de réir costais nó de réir

nó san am a caitheadh, priacal go gcaithfí dul in

luacháil an Choimisiúin, cibé acu is ísle (Nóta 2.4).

iontaoibh chistí an Státchiste sa todhchaí. Ní
aithnítear dliteanais theagmhasacha sa ráiteas
ar staid an airgeadais ach nochtar iad ar mhodh
nóta mura rud é gur beag seans go dtarlódh
eis-sreabhadh acmhainní. (Nóta 2.11).
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Aoisliúntas

Má bhíonn méideanna is lú ná na luachanna

Maidir le híocaíochtaí aoisliúntais i leith

tairsí i gceist, soláthraítear nótaí freisin i gcás

iarchomhaltaí de Thithe an Oireachtais, iarchúntóirí

go n-eascraíonn saincheist thromchúiseach

rúnaíochta a bhí fostaithe ag comhaltaí de na Tithe

phrionsabail nó má mheasann an tArd-Reachtaire

nó ag páirtithe polaitíochta agus iarchomhaltaí de

Cuntas agus Ciste nó an Roinn Caiteachais Phoiblí

chuid Pharlaimint na hEorpa, íocann an Coimisiún

agus Athchóirithe gur chóir nóta a sholáthar.
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iad ar bhonn reatha.

ar scor agus comhaltaí foirne lónadóireachta agus
beáir ar scor, déantar iad a íoc ar bhonn reatha ó
Vóta 12- Aoisliúntas agus Liúntais Scoir.

Difríochtaí ó Dheontas – Nóta 3
(Difríochtaí i gCaiteachas)
Tugtar míniú i Nóta 3 ar dhifríochtaí idir an toradh
agus an soláthar meastacháin bunaidh. Soláthraítear
nóta i gcás, maidir leis an difríocht i dtaobh soláthar

Idirbhearta Airgeadraí Coigríche
Déantar idirbhearta a eascraíonn in airgeadraí
coigríche a aistriú go 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 Euro
de réir na rátaí malairte ag deireadh na bliana.

meastacháin bunaidh:
gur €100,000 nó níos mó í; agus
gurb ionann í agus 5% nó níos mó den fhomhírcheann (25% i gcás fo-mhírchinn riaracháin);
nó
gur difríocht shuntasach í ón soláthar
meastacháin bunaidh nach gcomhlíonann na
critéir thuas ach a bhfuil míniú uirthi riachtanach.

Nótaí eile a ghabhann leis
an gCuntas

Ba chóir go ndéanfaí, leis an míniú, idirdhealú idir an
chúis leis an difríocht sa mhéid a caitheadh, agus na
himpleachtaí maoiniúcháin e.g. teastaíonn meastachán

Prionsabail Ghinearálta
Tá de chuspóir leis na nótaí eile a ghabhann leis an
gCuntas, trí chéile, aird Dháil Éireann agus an Choiste

forlíontach nó vírmint i gcás tearc-chaithimh/
róchaithimh. Áirítear nótaí i ndáil le difríochtaí sna
catagóirí leithreasaí-i-gcabhair ar an gcaoi chéanna.

um Chuntais Phoiblí a dhíriú ar nithe a bhaineann
le rialú parlaiminteach, nó faisnéis níos iomláine

Liúntais agus Íocaíochtaí Ragoibre – Nóta 5

a sholáthar maidir le hidirbhearta ábhartha de

(Soláthar Foirne agus Luach Saothair)

chineál neamhghnách a thaifeadtar sa chuntas

Maidir le liúntais agus le híocaíochtaí ragoibre,

e.g. caillteanais, íocaíochtaí speisialta nó ex gratia,

tá ar áireamh sna mionsonraí a thugtar i Nóta 5

agus luach saothair breise. Seachas sna cásanna

an líon iomlán faighteoirí liúntas agus íocaíochtaí

a shonraítear thíos, soláthraítear nótaí in idirbheart

ragoibre in aon chatagóir amháin nó níos mó, líon

aonair, nó i gcatagóir idirbheart arna nglacadh le

na bpearsan aonair a fuair €10,000 nó níos mó

chéile i gcás suim is mó ná €50,000 a bheith i gceist.

agus an íocaíocht uasta a rinneadh le pearsa aonair,
más mó ná €10,000 í.
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Maidir le híocaíochtaí aoisliúntais i leith státseirbhísigh
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Íocaíochtaí Téarfa agus Ró-Íocaíochtaí Párolla

Calaois nó Calaois Líomhnaithe

– Nóta 5 (Soláthar Foirne agus Luach Saothair)

– Nóta 6 (Ilghnéitheach)

Déantar méid na n-íocaíochtaí téarfa/iomarcaíochta

Maidir le caillteanais de bharr calaoise nó calaois

agus na ró-íocaíochtaí párolla a nochtadh, más

líomhnaithe, soláthraítear faisnéis:

ábhartha.

I gcás gur €100,000 nó níos mó iomlán na
gcaillteanas le linn na tréimhse cuntasaíochta;

Cúiteamh agus Costais Dlí – Nóta 6 (Ilghnéitheach)
Ba chóir na codanna de na costais dlí i leith cásanna
a bhfuil nó a raibh baint ag an gCoimisiún leo a
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nochtadh i Nóta 6.1. Ní áirítear air sin an costas

nó
I gcás gur €10,000 nó níos mó aon chaillteanas
aonair; nó
I gcás caillteanais faoi €10,000, i gcás go

a bhaineann le comhairle dlí a tugadh lasmuigh

n-eascraíonn saincheist thromchúiseach

d’imeachtaí dlí. I gcásanna áirithe, inar mó ná

phrionsabail nó má mheasann an tArd-

€50,000 na costais dlí charnacha a tabhaíodh

Reachtaire Cuntas agus Ciste nó RCPA

i mbliain an chuntais (i.e. in imthosca inar mó

gur chóir nochtadh a dhéanamh.

ná €50,000 costais dlí san iomlán, nó in imthosca
inar mó ná €50,000 an costas i leith cás aonair),
déantar nóta a sholáthar ina ndéantar miondealú
ar iomlán na gcostas, mar seo a leanas:
Costais dlí,
Costais dlí a dámhadh, agus
Cúiteamh a dámhadh.

Íocaíochtaí Déanacha – Nóta 6 (Ilghnéitheach)
Maidir le híocaíochtaí úis faoi na Rialacháin maidir
le hÍocaíocht a Dhéanamh Déanach in Idirbhearta
Tráchtála, 2012 (arna leasú in 2013), soláthraítear
faisnéis (Nóta 6.3) más rud é:
gur €10,000 nó níos mó iomlán na n-íocaíochtaí
a bhí dlite; nó
gur €10,000 nó níos mó aon íocaíocht aonair.

Cuntais na nDeontas agus Cuntais Ilghnéitheacha
– Nóta 7
Déantar, nuair is cuí, cuntais ar chistí deontais arna
maoiniú as an gCoimisiún agus ar chuntais
ilghnéitheacha eile a léiriú i Nóta 7.
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Deimhniú ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le tíolacadh do
Thithe an Oireachtais

Tuarascáil ar fhaisnéis seachas an cuntas
leithreasa, agus ar chúrsaí eile
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Thíolaic an tOifigeach Cuntasaíochta faisnéis áirithe

Tuairim ar an gcuntas leithreasa
Tá iniúchadh déanta agam ar chuntas leithreasa
Choimisiún Thithe an Oireachtais don bhliain dar
chríoch an 31 Nollaig 2018, mar a cheanglaítear faoi
fhorálacha alt 14 den Acht um Choimisiún Thithe
an Oireachtais, 2003 (arna leasú). I mo thuairimse,
maidir leis an gcuntas leithreasa,

eile mar aon leis an gcuntas. Folaíonn sin tuarascáil
bhliantúil an Choimisiúin, an réamhrá ón Oifigeach
Cuntasaíochta agus an ráiteas ar rialú airgeadais
inmheánach. Déantar cur síos ar na freagrachtaí atá
orm tuairisciú i ndáil le faisnéis den sórt sin, agus
le nithe áirithe eile ar a dtugaim tuairisc ar bhonn
eisceachta, san aguisín ag deireadh na tuarascála seo.
Níl aon ní le tuairisciú agam ina thaobh sin.

léirítear go cuí ann fáltais agus caiteachas
Choimisiún Thithe an Oireachtais don bhliain
dar chríoch an 31 Nollaig 2018, agus
ullmhaíodh é san fhoirm arna forordú ag an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

An Bonn atá leis an tuairim
Sheol mé m’iniúchadh ar an gcuntas leithreasa
de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht atá fógartha ag an Eagraíocht
Idirnáisiúnta um Uasfhorais Iniúchóireachta.
Mínítear na freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin
sin san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo.
Táim neamhspleách ar Choimisiúin Thithe an
Oireachtais agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla
eile comhlíonta agam de réir na gcaighdeán.
Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta
atá faighte agam chun gur féidir bonn a chur faoi
mo thuairim.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
14 Meitheamh 2019
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Coimisiún Thithe an Oireachtais
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An tAguisín a ghabhann leis an tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
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Freagrachtaí an Choimisiúin agus
an Oifigigh Cuntasaíochta
Tá an Coimisiún freagrach as an gcuntas leithreasa
a ullmhú. Tá an tOifigeach Cuntasaíochta freagrach
as an gcuntas leithreasa agus an ráiteas ar rialú
airgeadais inmheánach a shíniú agus iad a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
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faoin 31 Márta tar éis dheireadh na bliana cuntais.

le hIniúchóireacht, go ndéanfar leis míráiteas
ábhartha a bhrath nuair is ann dó. Eascraíonn
míráitis as calaois nó earráid agus meastar gur
míráitis ábhartha iad más rud é, maidir le míráitis
a dhéantar go haonarach nó go comhiomlán, go
bhféadfaí a bheith ag súil leis, le réasún, go mbeadh
tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha úsáideoirí
arna nglacadh ar bhonn an chuntais.

Ní mór don chuntas leithreasa ceanglais na

Mar chuid d’iniúchadh de réir na gCaighdeán

Nósanna Imeachta um Airgeadas Poiblí de chuid

Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht, cuirim

na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

breithiúnas gairmiúil i bhfeidhm agus cloím

a chomhlíonadh, agus déanamh de réir ordacháin

le sceipteachas gairmiúil l i rith an iniúchta.

eile ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Le linn dom déanamh amhlaidh,

Tá an tOifigeach Cuntasaíochta freagrach chomh

aithním agus déanaim measúnú ar na priacail a

maith as cistí agus maoin phoiblí atá faoina chúram

bhaineann le míráiteas ábhartha ar an gcuntas

nó faoina cúram a shlánchoimeád, ar mhaithe le

cibé acu calaois nó earráid is cúis leis; ceapaim

héifeachtúlacht agus barainneacht an Choimisiúin

agus comhlíonaim nósanna imeachta iniúchta

san úsáid a bhaineann sé as a chuid acmhainní

a fhreagraíonn do na priacail sin; agus faighim

agus ar mhaithe le rialtacht agus cuibheas gach

fianaise iniúchta ar leor agus ar cuí í chun bonn a

idirbheart atá taifeadta sa chuntas leithreasa.

chur faoi mo thuairim. Tá an priacal a bhaineann
le gan míráiteas ábhartha de dheasca calaoise

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste

a bhrath níos tromchúisí ná gan míráiteas de
dheasca earráide a bhrath, mar go bhféadfadh
claonpháirteachas, brionnú, neamhghníomhartha

Ceanglaítear orm faoi alt 14 den Acht um Choimisiún

intinneacha, mífhaisnéisí nó sáraíocht ar rialú

Thithe an Oireachtais, 2003 (arna leasú) cuntas

inmheánach a bheith san áireamh le calaois.

leithreasa an Choimisiúin a iniúchadh agus tuarascáil
a thabhairt do Thithe an Oireachtais ar an gcéanna.

faighim tuiscint ar rialú inmheánach a bhaineann
leis an iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta

An cuspóir atá agam le linn dom an t-iniúchadh a

iniúchta a cheapadh atá cuí sna himthosca, ach

dhéanamh deimhniú réasúnach a fháil i dtaobh an

ní ar mhaithe le tuairim a léiriú ar éifeachtúlacht

amhlaidh atá an cuntas saor ó mhíráiteas ábhartha

na rialuithe inmheánacha a dhéantar sin.

de dheasca calaoise nó earráide. Is ionann

déanaim measúnú ar an amhlaidh a rinneadh

deimhniú réasúnach agus leibhéal ard deimhnithe,

de réir fhorálacha cuntasaíochta na Nósanna

ach ní ráthaíocht atá ann, maidir le hiniúchadh a

Imeachta um Airgeadas Poiblí de chuid na

sheoltar de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir

Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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i dtaobh, i measc nithe eile, raon beartaithe
agus uainiú an iniúchta agus fionnachtana
suntasacha ón iniúchadh, lena n-áirítear aon
easnamh suntasach sa rialú inmheánach a
aithnítear le linn an iniúchta.
Ar an iniúchadh a chur i gcrích, táim faoi oibleagáid
deimhniú a cheangal leis an gcuntas ina luafar an
amhlaidh, i mo thuairim, a léiríonn an cuntas na
fáltais agus an caiteachas a bhaineann le Coimisiún
Thithe an Oireachtais go cuí agus tagairt a
dhéanamh d’aon chás ábhartha
inar mhainnigh an Coimisiún caiteachas arna
thaifeadadh sa chuntas a chur chun feidhme
chun na gcríoch a beartaíodh lena aghaidh, nó
nach bhfuil idirbhearta arna dtaifeadadh sa
chuntas ag teacht de réir an údaráis faoina
n-airbheartaítear gur seoladh iad.

Faisnéis seachas an cuntas leithreasa
Ní chumhdaítear an fhaisnéis eile a tíolacadh leis
an gcuntas leithreasa sa tuairim atá tugtha agam
ar an gcuntas leithreasa agus ní léirím, mar thátal,
go bhfuil dearbhú de chineál ar bith á thabhairt
agam i leith na faisnéise sin.
I dtaca leis an iniúchadh ar an gcuntas leithreasa,
ceanglaítear orm faoi na Caighdeáin Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchóireacht an ráiteas ar rialú
airgeadais inmheánach a léamh agus, le linn dom
déanamh amhlaidh, a bhreithniú an amhlaidh atá
an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha leis an
gcuntas leithreasa nó leis an eolas a fuarthas le linn
an iniúchta, nó an dealraitheach thairis sin gur
míráiteas ábhartha atá ann. Más rud é, bunaithe ar
an obair a rinneadh, go mbainim mar thátal aisti go
bhfuil míráiteas ábhartha i dtaobh na faisnéise eile
seo, ceanglaítear orm an fíoras sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar nithe eile
Seolaim an t-iniúchadh atá ar bun agam faoi threoir
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na gcúinsí speisialta a ghabhann le comhlachtaí
Stáit i ndáil lena mbainistiú agus lena n-oibriú.
Tuairiscím má bhíonn nithe ábhartha ann a
bhaineann leis an modh ar ar seoladh gnó poiblí.
Tuairiscím chomh maith ar bhonn eisceachta más
rud é, i mo thuairim,
nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe
go léir a theastaigh uaim don iniúchadh, nó
nár leor na taifid chuntasaíochta chun go
bhféadfaí an cuntas leithreasa a iniúchadh
go héasca agus go cuí, nó
nach bhfuil an cuntas leithreasa i gcomhréir
leis na taifid chuntasaíochta.
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téim i dteagmháil leis an Oifigeach Cuntasaíochta
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Coimisiún Thithe an Oireachtais – An Cuntas Leithreasa, 2018

1.

Riarachán

(a)

Tuarastail, pá agus liúntais i leith fhoireann Sheirbhís Thithe
an Oireachtais.

2018
Soláthar
meastacháin
€000

2018
Toradh
€000

2017
Toradh
€000

31,741

29,410

26,882

490

362

293

1,924

1,128

862

808

786

587

14,632

22,737

9,760

(b)

Taisteal agus cothú.

(c)

Oiliúint agus forbairt agus caiteachais theagmhasacha.

(d)

Seirbhísí postais agus teileachumarsáide.

(e)

Trealamh oifige agus seirbhísí seachtracha TF.

(f )

Caiteachais áitreabh oifige.

3,310

3,504

2,418

(g)

Seirbhísí sainchomhairle agus athbhreithniú ar luach ar airgead
agus ar bheartas.

3,372

1,481

524

(h)

Clódóireacht pharlaiminteach.

1,177

614

526

(i)

Seirbhísí leabharlainne agus taighde.

1,602

651

609

(j)

Caidreamh poiblí agus cumarsáid.

487

254

77

2.

Seirbhísí eile

(a)

Íocaíocht i leith foireann lónadóireachta agus beáir.

1,665

1,677

1,573

(b)

Caiteachais toscairí chuig tionóil pharlaiminteacha eile.

195

128

111

(c)

Teilifísiú imeachtaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann agus
seirbhísí eile.

5,497

4,869

2,975

(d)

Deontas i leith gníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.

310

218

152

(e)

Deontas do Thionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann.

125

70

100

(f )

An Cumann Idirpharlaiminteach Thuaidh/Theas.

51

–

2

(g)

Liúntais foirceanta i leith iarchomhaltaí Thithe an Oireachtais.

56

34

69

(h)

Deontas do Chumann Parlaiminteach (iarchomhaltaí) na hÉireann.

10

10

10

(i)

Deontas i leith Chiste Pinsean Thithe an Oireachtais.

13,780

11,796

12,808

(j)

Scéim pinsean do chúntóirí rúnaíochta.

921

972

888

3.

Comhaltas Dháil Éireann

(a)

Tuarastail comhaltaí (lena n-áirítear Sealbhóirí Oifige agus
Cathaoirligh Coistí).

15,279

15,250

14,529

(b)

Íocaíochtaí i leith cúnamh rúnaíochta do chomhaltaí.

19,303

20,432

19,009

(c)

Liúntas Taistil agus Cóiríochta.

3,169

2,920

2,934

(d)

An Liúntas Ionadaíochta Poiblí.

3,085

2,939

2,933

(e)

Liúntais eile.

2,501

2,158

2,190
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2018
Toradh
€000

2017
Toradh
€000

4.

Comhaltas Sheanad Éireann

(a)

Tuarastail comhaltaí (lena n-áirítear Sealbhóirí Oifige agus
Cathaoirligh Coistí).

4,127

4,159

4,055

(b)

Íocaíochtaí i leith cúnamh rúnaíochta do chomhaltaí.

2,384

2,813

2,585

(c)

Liúntas Taistil agus Cóiríochta.

1,218

1,143

1,151

(d)

An Liúntas Ionadaíochta Poiblí.

734

628

655

(e)

Liúntais eile.

310

307

299

5.

Comhaltas de Choistí Oireachtais

(a)

Caiteachais taistil.

212

85

62

(b)

Caiteachais eile a bhaineann le Coistí.

428

38

289

6.

Comhaltas Pharlaimint na hEorpa

(a)

Tuarastail comhaltaí de chuid Pharlaimint na hEorpa.

93

94

89

(b)

Pinsin iarchomhaltaí Pharlaimint na hEorpa.

917

686

682

135,913

134,353

112,688

Caiteachas Comhlán
ASBHAIN
Fáltais an Choimisiúin (Nóta 4.1)
Glanchaiteachas

Barrachas don bhliain

7.

(3,000)
132,913

(2,771)

(2,494)

131,582

110,194

2018
€

2017
€

1,331,095

13,438,866

Barrachas le tabhairt suas
De réir an Achta um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015, fuair an Coimisiún leithroinnt maoiniúcháin
trí bliana €369 milliún do na blianta 2016, 2017 agus 2018. Ba ionann caiteachas comhlán agus €115.887
milliún sa bhliain 2016, €112.688 milliún sa bhliain 2017 agus €134.353 milliún sa bhliain 2018; is ionann sin
agus €363 mhilliún ar an iomlán. Ba é €6 mhilliún an leithroinnt nár caitheadh don tréimhse 2016-18 agus ní
thugtar ar aghaidh é. De réir an Achta um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018, fuair an Coimisiún
leithroinnt maoiniúcháin nua trí bliana arb ionann é agus €422 mhilliún don tréimhse 2019 -21.

Peadar Ó Fionnagáin
Oifigeach Cuntasaíochta – Coimisiún Thithe an Oireachtais
11 Meitheamh 2019
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2018
Soláthar
meastacháin
€000
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Na Nótaí a ghabhann leis an gCuntas Leithreasa
1. An Ráiteas ar Chostas Oibríochta, 2018
2018
€000

2017
€000

Pá

87,323

83,169

Neamhphá

47,030

29,519

134,353

112,688

Nóta

€000

Caiteachas comhlán
Asbhain
Leithreasaí-i-gcabhair

(2,771)
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Glanchaiteachas
Athruithe ar shócmhainní caipitiúla

131,582

(2,494)
110,194

2.2

Ceannacháin in Airgead Tirim

(8,568)

Dímheas

1,667

Caillteanas ar dhiúscairtí

11

(6,890)

572

(4,862)

255

Athruithe ar ghlansócmhainní reatha
Laghdú ar fhabhruithe deiridh
Méadú ar stoc

(4,781)
2.4

Caiteachas díreach

(81)

119,830

111,021

Caiteachas arna iompar in áit eile
Glanchaiteachas ar sheirbhísí gaolmhara (Airgead tirim)

1.1

30,441

25,862

Measchíosanna (Nach airgead tirim)

1.2

5,423

5,165

155,694

142,048

Glanchostas an Chláir
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1.1 Glanchaiteachas ar Sheirbhísí Gaolmhara
Tá méid an ghlanchaiteachais ar sheirbhísí gaolmhara comhdhéanta de na méideanna seo a leanas i ndáil
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le Coimisiún Thithe an Oireachtais arna n-iompar in áit eile.
2018
€000

2017
€000

90

75

Vóta 9

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

e

Vóta 12

Aoisliúntas agus Liúntais Scoir

4,054

3,813

Vóta 13

Oifig na nOibreacha Poiblí

11,608

7,084

Liúntais Gníomhaíochtaí Parlaiminteacha do Cheannairí

8,600

8,654

Íocaíochtaí le páirtithe cáilithe faoi na hAchtanna Toghcháin,
1992 go 2015

5,964

5,964

Aisíocaíochtaí i ndáil le Caiteachais Toghcháin

61

Pinsin i ndáil le hIarChinn Comhairle (Uimh. 38 de 1938, etc.)

125

211

30,441

25,862

Cuirtear in iúl le “e” gur luach measta nó costas cionroinnte an uimhir.

1.2 Measchíosanna
Baineann an figiúr i leith measchíosanna thuas le cóiríocht atá faoi úinéireacht an Stáit agus á háitiú
ag Tithe an Oireachtais agus leis an méid cíosa a mheasann Oifig na nOibreacha Poiblí a d’fhéadfaí
a ghearradh ina leith bunaithe ar luachanna an mhargaidh cíosa ar chóiríocht den sórt sin.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

An Príomh-Chiste:
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2. An Ráiteas ar Staid an Airgeadais
86

Sócmhainní Caipitiúla

Nóta

2018
€000

2017
€000

2.2

8,603

1,713

Sócmhainní Reatha
Glanmhaoiniú atá dlite den Státchiste

2.8

1,728

705

Banc agus Airgead Tirim

2.3

400

1,069

Stoic

2.4

296

215

Réamhíocaíochtaí

2.5

5,757

1,303

577

619

715

731

9,473

4,642

1,230

1,599

2,843

2,505

Dliteanais Reatha Iomlána

4,073

4,104

Glansócmhainní Reatha

5,400

538

14,003

2,251

14,003

2,251
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Ioncam fabhraithe
Iarmhéideanna dochair eile

2.6

Sócmhainní Reatha Iomlána

Lúide Dliteanais Reatha
Caiteachais fhabhraithe
Iarmhéideanna sochair eile

2.7

Glansócmhainní
Arb é atá iontu:
An Cuntas Cistithe Stáit

2.1
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2.1 An Cuntas Cistithe Stáit
Nóta
Iarmhéid ar an 1 Eanáir

2018
€000

2017
€000

2,251

3,078

131,582

110,194
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Eisíocaíochtaí ag an gCoimisiún
Cuntas*

Barrachas

Cuntas*

Glansoláthar

132,913
(1,331)

Caiteachas (airgead tirim) arna iompar in áit eile

Nóta 1

30,441

25,862

Caiteachas nach caiteachas airgid thirim – measchíos

Nóta 1

5,423

5,165

Glanchostas an chláir

Nóta 1

Iarmhéid ar an 31 Nollaig
* Nóta: Tagraíonn “Cuntas” d’aghaidh an Chuntais Leithreasa

(155,694)

14,003

(142,048)

2,251
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Soláthar meastacháin
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2.2 Sócmhainní Caipitiúla
88
Trealamh
TF
€000

Troscán
agus
Feistis
€000

Trealamh
Oifige
€000

Sócmhainní
atá á
bhForbairt
€000

Iomlán*
€000

Costas nó luacháil ar an 1 Eanáir 2018

6,694

2,731

3,685

–

13,110

Breisithe

4,365

2

526

3,675

8,568

Sócmhainní Comhlána

Diúscairtí
Sócmhainní comhlána ar an
31 Nollaig 2018

(168)

(144)

(543)

–

(855)

10,891

2,589

3,668

3,675

20,823

Iarmhéid oscailte ar an 1 Eanáir 2018

5,695

2,474

3,228

–

11,397

Dímheas don bhliain

1,273

40

354

–

1,667

(144)

(541)

–
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Dímheas Carntha:

Dímheas ar dhiúscairtí

(159)

(844)

Dímheas carnach ar an 31 Nollaig 2018

6,809

2,370

3,041

–

12,220

Glansócmhainní ar an 31 Nollaig 2018

4,082

219

627

3,675

8,603

Glansócmhainní ar an 31 Nollaig 2017

999

257

457

–

1,713

2018
€000

2017
€000

400

1,060

–

9

400

1,069

* Slánú na gcomhfhigiúirí is cúis le haon neamhréireachtaí dealraitheacha sna hiomláin.

2.3 Banc agus Airgead Tirim

ar an 31 Nollaig
Iarmhéideanna an Phá-Mháistir Ghinearálta
Cuntais le Bainc Tráchtála
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Cuntais Eile le Bainc Tráchtála
89

Baineann na cuntais le bainc tráchtála dá dtagraítear thuas le cistí cuntais leithreasa. Tá dhá chuntas
bhreise le bainc tráchtála á sealbhú ag an Oireachtas. Is é an tOireachtas a dhéanann airgead sna
cuntais sin a bhainistiú agus a riar chun na saoráidí beáir agus lónadóireachta a sholáthar agus a oibriú.
Ní dhéantar aon airgead a íoctar ón gCoimisiún a tharchur trí na cuntais bainc sin, cé go ndéantar roinnt
airgid a thabhairt suas don Choimisiún faoi Sceideal 2 a ghabhann leis na hAchtanna um Choimisiún
Thithe an Oireachtais, 2003-2015 mar atá leagtha amach ina míreanna i Nóta 4. Is é €243,166 an méid
atá á shealbhú ag deireadh 2018 agus níl sé ar áireamh sa chuntas (2017: €253,284).

2018
€000

2017
€000

27

30

190

150

79

35

296

215

2018
€000

2017
€000

5,757

1,303

ar an 31 Nollaig
Stáiseanóireacht
Tomhaltáin TF
Eile

2.5 Réamhíocaíochtaí*

ar an 31 Nollaig

* Áirítear ar réamhíocaíochtaí 2018 costais €1.793 milliún i leith trealamh caipitiúil, a ceannaíodh in 2018 ach nach
mbeidh coimisiúnaithe go hiomlán go dtí 2019, mar a shonraítear thíos:

Trealamh Clódóireachta – €1.169 milliún – cuireadh moill ar an trealamh clódóireachta a sheachadadh
agus a shuiteáil toisc gur ghá (rud nach rabhthas ag súil leis ag an tús) an seomra clódóireachta a
uasghrádú chun caighdeáin sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh. Críochnófar an obair sin i
mí Iúil 2019.
Ríomhairí Glúine – €0.612 milliún – ceannaíodh iad i Samhain agus i Nollaig 2018 mar chuid den chlár
athnuachana crua-earraí. Cuireadh tús leis na ríomhairí glúine a chumrú in Eanáir 2019. Cuireadh tús
lena gcur ar fáil de réir a chéile don fhoireann uile, do na comhaltaí uile agus dá bhfoireann uile ag
deireadh mhí Aibreáin 2019 agus tá an próiseas sin le críochnú faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair 2019.
Ceamara agus Scáileán Teilifíse – €0.012 milliún – ar dtús bhí siad le cur isteach i Seomra an tSeanaid
agus i Seomra Coiste faoi seach sa chéad ráithe de 2019, ach cuireadh siar go dtí sos an tsamhraidh
iad mar chuid de na hoibreacha athchóiriúcháin ar Theach Laighean.
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2.4 Stoic
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2.6 Iarmhéideanna Dochair Eile
90

2018
€000

2017
€000

7

7

Forchúiteamh ar scéimeanna taistil

261

271

Míreanna dochair eile

447

453

715

731

2018
€000

2017
€000

1,036

1,058

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa

551

599

Cáin Iarchoimeádta Seirbhísí Gairmiúla

326

80

Cáin Bhreisluacha

266

103

Ranníocaí Pinsin

198

207

Muirear Sóisialach Uilíoch

215

229

7

–

2,599

2,276

244

229

2,843

2,505

ar an 31 Nollaig
Tuarastail infhorchúitithe
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2.7 Iarmhéideanna Sochair eile

ar an 31 Nollaig
Méideanna atá dlite don Stát
Cáin ioncaim

Míreanna Sochair Eile

Asbhaintí párolla a choimeádtar ar fionraí
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2.8 Glanmhéid atá dlite den Státchiste
2018
€000

2017
€000

1,331

13,439

Deontas Státchiste nár tarraingíodh

(2,354)

(14,146)

Glanmhaoiniú Státchiste atá Dlite

(1,023)

(706)

Nóta

91

ar an 31 Nollaig
Barrachas

Iarmhéid a tugadh ar aghaidh an 1 Eanáir

(705)
(1,728)

1
(705)

Arb é atá ann:

Banc

2.3

400

1,069

Iarmhéideanna Dochair eile

2.6

715

731

1,115

1,800

Creidiúnaithe
Dlite don Stát

2.7

(2,599)

(2,276)

Iarmhéideanna Sochair eile

2.7

(244)

(229)

(2,843)

(2,505)

(1,728)

(705)
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Féichiúnaithe
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2.9 Gealltanais
92

2018
€000

2017
€000

Fo-mhírchinn sainfhála

253

38

Fo-mhírchinn deontais

–

–

7,765

5,259

ar an 31 Nollaig
Gealltanais dhomhanda

Gealltanais ilbhliantúla*
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* Baineann an figiúr seo le 16 chonradh ilbhliantúla i ndáil le Craolachán, Saoráidí agus TFC nach mó ná €6,350,000 aon
cheann ar leith acu.

2.10 Dliteanais Aibithe

ar an 31 Nollaig

2018
€000

2017
€000

1,230

1,599

Meastachán ar dhliteanais aibí nár urscaoileadh ag deireadh na bliana.

2.11 Dliteanais Theagmhasacha
Tá baint ag an gCoimisiún le roinnt imeachtaí dlí agus d’fhéadfadh dliteanais éirí astu ag brath ar an toradh.
Tá an Chúirt Uachtarach tar éis a breithiúnas a thabhairt i ndáil le modúl a haon d’imeachtaí Kerins.
Dhearbhaigh an Chúirt Uachtarach gur ghníomhaigh an Coiste um Chuntais Phoiblí go neamhdhleathach
i ndáil le ceistiú an Uas. Kerins ag an gCoiste agus rinne sí costais Mhodúl 1 (gan follasú a áireamh) a
dhámhachtain don Uas. Kerins, amhail i gcoinne Dháil Éireann. Níor tugadh méid an dliteanais seo fós.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

3. Difríochtaí i gCaiteachas
Bhí an toradh comhlán deiridh i ndáil leis an gCoimisiún €1.3 milliún níos lú ná an Ráiteas faoi Mheastachán.
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Tugtar míniú anseo thíos i gcás gach fo-mhírchinn caiteachais ina raibh difríocht ba mhó ná €100,000 agus
ba mhó ná 5% (25% i gcás fo-mhírchinn riaracháin) idir an toradh agus an méid a soláthraíodh nó i gcás go
bhfreagraíonn an difríocht do dhifríocht shuntasach ón soláthar meastacháin bunaidh nach gcomhlíonann
na critéir thuas ach a bhfuil míniú uirthi dlite. I gcásanna ina raibh róchaitheamh, rinne an Coimisiún agus
an tArd-Rúnaí vírmint a cheadú go foirmiúil.
FoMhírcheann

(Níos lú)/níos
mó ná an méid
a soláthraíodh
€000

Míniú

Riarachán
Tuarastail, pá agus
liúntais i leith fhoireann
Sheirbhís Thithe an
Oireachtais

1(a)

Taisteal agus Cothú

1(b)

(128) Bhain an tearc-chaitheamh le costais taistil níos lú ná
mar a rabhthas ag súil leo, go háirithe i gCoistí agus i
ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.

Oiliúint agus forbairt
agus caiteachais
theagmhasacha

1(c)

(796) Baineann an tearc-chaitheamh le soláthar teagmhasach
€0.5 milliún nár úsáideadh agus a soláthraíodh i gcomhair
cuspóirí eisceachtúla, agus le caiteachas níos lú ná mar a
rabhthas ag súil leis ar shaineolaithe AD agus ar sheirbhísí
seachtracha aistriúcháin.

Trealamh oifige agus
Seirbhísí Seachtracha TF

1(e)

8,105

Caiteachas Áitribh Oifige

1(f )

194

Seirbhísí sainchomhairle
agus athbhreithniú ar
luach ar airgead agus
ar bheartas

1(g)

Clódóireacht
pharlaiminteach

1(h)

(563) Tháinig ann don tearc-chaitheamh de bharr éileamh níos lú
ná mar a rabhthas ag súil leis ar chlódóireacht agus de bharr
moill ar imleabhair cheangailte a chur i dtoll a chéile.

Seirbhísí Leabharlainne
agus Taighde

1(i)

(951) Ba é ba chúis leis an tearc-chaitheamh den chuid ba mhó
ná tionscadail a bhí sceidealaithe ach a cuireadh siar go dtí
2019, lena n-áirítear tionscadal cartlannaithe an Oireachtais
(€300k), córas nua bainistithe leabharlainne (€135k) agus
córas nua bainistithe taifead (€275k).

Caidreamh poiblí agus
cumarsáid

1(j)

(233) An phríomhchúis ar tháinig ann don tearc-chaitheamh ná
soláthar le haghaidh comórthaí céad bliain nár úsáideadh
lena n-áirítear costais deartha.

(2,331) Baineann an tearc-chaitheamh le moill ar 31 fholúntas
d’fhostaithe coibhéise lánaimseartha a líonadh in imeacht
na bliana, a raibh 18 bhfolúntas acu gan líonadh ag deireadh
na bliana.

Baineann an difríocht le caiteachas breise ceadaithe i leith
tionscadail claochlaithe dhigitigh agus nuachóirithe agus
le ceadúnais bogearraí a athnuachan go ceann trí bliana.
Tháinig ann don róchaitheamh de dhroim costais bhreise
a tabhaíodh i ndáil leis an Seanad a athlonnú go dtí ArdMhúsaem na hÉireann.

(1,891) Tháinig ann don tearc-chaitheamh de bharr soláthar
teagmhasach €2 mhilliún nár úsáideadh i leith costais
dlí agus éileamh níos lú ná mar a rabhthas ag súil leis ar
sheirbhísí sainchomhairle.
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Tuairisc
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Tuairisc

FoMhírcheann

(Níos lú)/níos
mó ná an méid
a soláthraíodh
€000

Míniú

Seirbhísí Eile
Teilifísiú imeachtaí Dháil
Éireann agus Sheanad
Éireann agus Seirbhísí
Eile

2(c)

(628) Ba é ba chúis leis an tearc-chaitheamh den chuid ba mhó
ná tionscadail cartlannaithe agus ionadaithe trealaimh
a bhí sceidealaithe ach nár cuireadh i gcrích in 2018.

Deontas i leith Chiste
Pinsean Thithe an
Oireachtais

2(i)

(1,984) Tháinig ann don tearc-chaitheamh de bharr ranníocaí níos
airde ná mar a rabhthas ag súil leo agus toisc nach raibh
gá le soláthar teagmhasach i leith aisce báis i seirbhís
agus scor de dheasca easláinte.
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Comhaltas Dháil Éireann
Íocaíochtaí i leith
cúnamh rúnaíochta
do Chomhaltaí nach
sealbhóirí oifige iad

3(b)

1,129

Tháinig ann don róchaitheamh de bharr tearcsholáthar
sna meastacháin ar bhreisithe pá agus ragobair.

An Liúntas Taistil agus
Cóiríochta

3(c)

(249) Baineann an tearc-chaitheamh le ceanglas soláthar
a dhéanamh do tharraingt anuas iomlán ar an Liúntas
Taistil agus Cóiríochta (LTC), rud nár éilíodh.

Liúntais eile

3(e)

(343) Baineann an tearc-chaitheamh le ceanglas soláthar a
dhéanamh do tharraingt anuas iomlán ar liúntais áirithe,
rud nár éilíodh, go háirithe i dtaca leis an Liúntas Rúnaíochta
Speisialta agus le Deontas na nOifigí Dáilcheantair.

Comhaltas Sheanad Éireann
Íocaíochtaí i leith cúnamh
rúnaíochta do chomhaltaí

4(b)

429

Tháinig ann don róchaitheamh de bharr tearcsholáthar
sna meastacháin ar bhreisithe pá agus ragobair.

An Liúntas Ionadaíochta
Poiblí

4(d)

(106) Baineann an tearc-chaitheamh le ceanglas soláthar a
dhéanamh do tharraingt anuas iomlán ar an Liúntas
Ionadaíochta Poiblí, rud nár éilíodh.

Comhaltas de Choistí Oireachtais
Caiteachais taistil

5(a)

(127) Tháinig ann don tearc-chaitheamh de bharr níos lú taistil
a bheith ar bun ag na coistí ná mar a ndearnadh soláthar
ina leith.

Caiteachais a bhaineann
leis na Coistí

5(b)

(390) Tháinig ann don tearc-chaitheamh de bharr éileamh níos
lú ná mar a rabhthas ag súil leis ar shainchomhairle.

Comhaltas Pharlaimint na hEorpa
Pinsin iarChomhaltaí

6(b)

(231) Baineann an tearc-chaitheamh le soláthar cnapshuime
do phinsinéir nua nach raibh gá leis.
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4. Fáltais
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4.1 Fáltais an Choimisiúin
De réir fhorálacha an Achta um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015, úsáidfidh an Coimisiún na fáltais
dá chuid a shonraítear i Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht d’fhonn a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh.
Tá fáltais iomlána €2,778,133 a choinnigh an Coimisiún agus a fritháiríodh i gcoinne a chaiteachais chomhláin
taifeadta i ráitis airgeadais 2018. Baineann fáltais €6,284 le seirbhísí Craoltóireachta, baineann fáltais
€196,767 le seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir. Tá fuílleach na bhfáltas sna hearnálacha seo a leanas,
fáltais €2,567,693 a bhaineann le hasbhaintí i leith pinsin ar luach saothair na seirbhíse poiblí agus
choinnigh an Coimisiún an fuílleach €755 a fuarthas in 2018 agus fritháiríodh é i gcoinne a chaiteachais
déantar iad a fhritháireamh i gcoinne Pinsin iarChomhaltaí de chuid Pharlaimint na hEorpa.

Measta
€000

2018
Réadaithe
€000

2017
Réadaithe
€000

6

9

197

129

1

Díol sheirbhísí an Aonaid Craolacháin

2

Glanioncam ó sheirbhísí lónadóireachta agus beáir (Nóta 6.9)

3

Fáltais a fuair an Coimisiún le linn dó a fheidhmeanna a
chomhlíonadh (seachas fáltais maidir le caiteachais a d’íoc an
Coimisiún thar ceann a chuid comhaltaí nó a chuid comhaltaí
foirne a ghnóthaigh an Coimisiún ó na comhaltaí nó ó na comhaltaí
foirne lena mbaineann).

3,000

2,568

2,356

Fáltais a aithnítear sa Chuntas Leithreasa

3,000

2,771

2,494

–

7

5

3,000

2,778

2,499

4

Ranníocaí Comhaltaí faoi Scéim Pinsean Pharlaimint na hEorpa
(Ionadaithe na hÉireann), 1979
Fáltais Iomlána

Nótaí
Ní áirítear ranníocaí Comhaltaí faoi Scéim Pinsean Pharlaimint na hEorpa (Ionadaithe na hÉireann), 1979 mar fháltas
toisc go ndéantar iad a fhritháireamh i gcoinne pinsean a íoctar le hiarChomhaltaí de chuid Pharlaimint na hEorpa faoi
fho-mhírcheann 6(b) den chuntas.

Difríochtaí Suntasacha (+/- 5%)
Bhí luach €221,867 níos lú ar na fáltais fhoriomlána ón gCoimisiún ná an meastachán.
Tugtar míniú ar na difríochtaí thíos:
3. Fáltais a fuair an Coimisiún le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh (seachas fáltais maidir le caiteachais
a d’íoc an Coimisiún thar ceann a chuid comhaltaí nó a chuid comhaltaí foirne a ghnóthaigh an Coimisiún ó
na comhaltaí nó ó na comhaltaí foirne lena mbaineann). Tháinig ann don difríocht de bharr an rósholáthair
le haghaidh fáltas, an asbhaint a bhaineann le pinsin sa bhliain 2018 ach go háirithe.
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chomhláin. Baineann fáltais €6,634 le ranníocaí pinsin de chuid comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa agus
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5. Soláthar Foirne agus Luach Saothair
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Seirbhís Thithe an Oireachtais*
5.1 An Líon Fostaithe
2018

2017

564

546

2018
€000

2017
€000

26,856

24,402

Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise

249

359

Liúntais eile

206

204

1,186

1,077

478

456

2,251

2,023

–

–

31,226

28,521

2018

2017

450

445

€000

€000

17,791

17,401

Líon na foirne ag deireadh na bliana (fostaithe coibhéise lánaimseartha)

5.2 Pá
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Pá

Ragobair
Liúntais sealoibre agus eile
ÁSPC Fostóra
Íocaíochtaí Téarfa
Pá iomlán

An Scéim um Chúnamh Rúnaíochta do Chomhaltaí agus do Pháirtithe

Líon na foirne ag deireadh na bliana (fostaithe coibhéise lánaimseartha)

Pá
Íocaíochtaí iomarcaíochta
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise

119**

(18)

–

–

Ragobair agus freastal breise

3,196

2,333

ÁSPC Fostóra

2,203

2,041

23,309

21,757

Pá iomlán
* Ar phárolla Sheirbhís Thithe an Oireachtais
** Féach Nóta 5.6, Íocaíochtaí Téarfa/Iomarcaíochta
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5.3 Liúntais agus Íocaíochtaí Ragoibre
An líon
faighteoirí

Faighteoirí
a fuair
€10,000 nó
níos mó

An íocaíocht
aonair is mó
2018
€

An íocaíocht
aonair is mó
2017
€

Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise

79

5

19,317

25,992

Liúntais eile

92

1

49,010

48,864

195

53

29,641

28,967

Liúntais sealoibre agus eile

73

–

7,839

7,702

Líon na bpearsan aonair a fuair luach saothair breise
i níos mó ná aon chatagóir amháin

119

79

32,497

48,864

–

–

–

–

486

123

18,998

18,661

–

–

–

–
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Ragobair

An Scéim um Chúnamh Rúnaíochta do Chomhaltaí agus do Pháirtithe
Liúntais ard-dualgas, dualgas speisialta nó dualgas breise
Ragobair agus freastal breise
Líon na bpearsan aonair a fuair luach saothair breise
i níos mó ná aon chatagóir amháin

5.4 Comhshocraíochtaí Eile maidir le Luach Saothair
Íocadh €35,932 san iomlán le státseirbhísigh atá ar scor agus a fostaíodh ar bhoird agallaimh éagsúla
agus chun saintascanna parlaiminteacha agus rialachais a dhéanamh. Bhí na híocaíochtaí a rinneadh
de réir phrionsabail an Achta um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012.
Cuireadh téarmaí an Chomhaontaithe Athstruchtúraithe 1% maidir leis an gClár um Iomaíochas agus
Obair de chuid AHCPS/IMPACT i ngníomh agus íocadh €96,050 san iomlán i 49 gcás dá réir.
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Seirbhís Thithe an Oireachtais
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5.5 Ró-íocaíochtaí Párolla
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Sa bhliain 2018, d’aithin an Coimisiún 42 phearsa aonair ar íocadh ró-íocaíochtaí pá rolla leo a raibh luach
€35,500 san iomlán orthu. As na cásanna sin, amhail ar an 31 Nollaig 2018:
Bhí 27 gcinn acu a raibh luach iomlán €15,964 orthu aisíoctha go hiomlán
Bhí comhshocraíochtaí gnóthúcháin i bhfeidhm i gcás 5 cinn acu a raibh luach iomlán €7,535 orthu
Ní raibh aon chomhshocraíocht gnóthúcháin i bhfeidhm i gcás 10 gcinn acu a raibh luach iomlán
€12,001 orthu
Tugadh iarmhéid €66,272 ar aghaidh an 1 Eanáir 2018 a bhaineann le 23 phearsa aonair. Cuireadh coigeartú
€1,988 chun feidhme a bhaineann le hathmheas ar mhéideanna atá dlite ar chásanna roimh 2018 ionas gurb

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

é €68,260 an t-iomlán. As na cásanna sin, amhail ar an 31 Nollaig 2018:
Bhí 11 cheann acu a raibh luach iomlán €13,261 orthu aisíoctha go hiomlán
Bhí comhshocraíochtaí gnóthúcháin i bhfeidhm i gcás 5 cinn acu a raibh luach iomlán €6,292 orthu
Ní raibh aon chomhshocraíocht gnóthúcháin i bhfeidhm i gcás 6 cinn acu a raibh luach iomlán
€12,122 orthu
Bhí ceann amháin dar luach €36,585 le comhairleoirí dlí
De réir beartais, tá an Coimisiún ag leanúint den airgead atá gan íoc a ghnóthú.
Níor aistríodh aon fhiacha ró-íocaíochta ná pleananna gnóthúcháin chuig aon Roinn eile in 2018.
2018
€

2017
€

Iarmhéid gan íoc ar an 1 Eanáir

66,272

82,913

Ró-íocaíochtaí a tháinig chun solais sa bhliain

35,500

43,609

Aisíocaíochtaí/Coigeartuithe

(27,237)

(60,250)

Iarmhéid gan íoc an 31 Nollaig

74,535

66,272

27

23

Líon na gcásanna amhail ar an 31 Nollaig
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5.6 Íocaíochtaí Téarfa, Iomarcaíochta agus Foirceanta
Íocadh €51,004 san iomlán in íocaíochtaí iomarcaíochta le 6 chomhalta foirne polaitíochta. Íocadh €47,542

99

le 4 chomhalta foirne polaitíochta faoin Scéim do Chúntóirí Rúnaíochta. Anuas ar a gcuid íocaíochtaí
iomarcaíochta fuair na 4 chomhalta foirne seo íocaíochtaí cnapshuime pinsin dar luach €27,145 chomh
maith. Íocadh €3,462 le 2 chomhalta foirne polaitíochta faoin Scéim d’Fhostaithe Sealadacha Deimhnithe.
Tar éis do RCPA athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim um Luathscor Deonach, agus le héifeacht ón
1 Feabhra 2018, leasaíodh beartas na scéime chun a fhoráil nach gceanglaítear a thuilleadh ar chomhaltaí
foirne polaitíochta a fhilleann ar an bhfostaíocht tar éis bliana aon íocaíocht téarfa a fuair siad a aisíoc. Faoin
socrú nua seo agus le cead RCPA, rinneadh €51,012 ar an iomlán a aisíoc le 8 gcomhalta foirne polaitíochta
a bhí tar éis airgead a aisíoc leis an gCoimisiún. Bhíothas tar éis aisíocaíochtaí dar luach €5,644 ar an

Rinneadh aisíocaíocht €616 a ghnóthú ó chomhalta foirne polaitíochta amháin a d’fhill tar éis tréimhse
is lú ná bliain.
Tá na gnóthúcháin ar fad faoin Scéim um Luathscor Deonach socraithe anois.
Féadfaidh iarchomhaltaí de Thithe an Oireachtais nach bhfuil sé i gceist acu seasamh sa toghchán do
Sheanad Éireann nó nach dtugann a dtoiliú a bheith ainmnithe mar chomhalta de Sheanad Éireann, liúntas
foirceanta a fháil, ar a dtugtar íocaíochtaí foirceanta. Ceanglaíodh ar Chomhaltaí a toghadh nó a ainmníodh
chun an tSeanaid ina dhiaidh sin na híocaíochtaí a aisíoc. Tá €375 gan íoc ar an 31 Nollaig 2018 agus
comhshocraíochtaí gnóthúcháin ar bun.
Íocadh íocaíochta foirceanta dar luach €45,914 ar an iomlán le beirt Seanadóirí a d’éirigh as a gcuid
suíochán in 2017 agus 2018.
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iomlán a ghnóthú uathu in 2018 agus d’fhág sé sin go raibh glaníocaíocht €45,368 i gceist.
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6. Ilghnéitheach
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6.1 Cúiteamh agus costais dlí

Líon
Cásanna

Costais dlí
ar íoc an
Coimisiún Costais Dlí a
astu
dámhadh
€000
€000

Cúiteamh a
dámhadh
€000

2018
Iomlán
€000

2017
€000
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Éilimh arna ndéanamh ag:
fostaithe

6

62

–

–

62

daoine den phobal

3

485

–

–

485

547

–

–

547
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6.2 Calaois nó Calaois Líomhnaithe
In 2018, cuireadh an tOireachtas ar an eolas faoi chás amháin calaoise líomhnaithe, i ndáil le héileamh ar
chreidmheas breisíoch tuarastail thar thréimhse 18 mí, ar cás é atá á imscrúdú ag an nGarda Síochána faoi
láthair. Níl dóthain faisnéise ar fáil chun an méid a tharla a chur faoi chatagóir áirithe ná chun meastachán
airgeadais a sholáthar fad atá imscrúduithe ag leanúint ar aghaidh.
Leanfaidh an tSeirbhís de gach iarracht a dhéanamh chun cistí státchiste a ghnóthú áit ar tharla calaois
nó mírialtachtaí.

6.3 Ús ar Íocaíocht Dhéanach agus Cúiteamh

Iomlán an úis agus an chúitimh a íocadh

2018
€

2017
€

1,710

1,264
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7. Cuntais na nDeontas agus Cuntais Ilghnéitheacha
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7.1 Deontas do Thionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann
Bunaíodh Tionól Parlaiminteach na Breataine agus na hÉireann sa bhliain 1990. Tá parlaiminteoirí de chuid
na Breataine Móire agus na hÉireann, mar aon le Parlaiminteoirí ó gach ceann de na Tionóil i dTuaisceart
Éireann, sa Bhreatain Bheag, in Albain, i nGeirsí, i nGeansaí agus in Oileán Mhanann ina gcomhaltaí de.
Cuirtear maoiniú ar fáil ó Státchistí RA agus na hÉireann agus reáchtáiltear seisiúin Iomlánacha dhá uair
sa bhliain, in Éirinn agus in RA, ceann i ndiaidh an chinn eile.

2018
€

2017
€

Iarmhéid ar an 1 Eanáir

33,807

36,709

Deontas [fo-mhírcheann 2(e)]

70,000

100,000

Fáltais ilghnéitheacha

191

450

Seic nár briseadh

249

237

70,440

100,687

Seisiúin Iomlánacha

66,188

81,390

Coistí

11,731

20,522

Ilghnéitheach

1,490

1,677

Iomlán na nÍocaíochtaí

79,409

103,589

Iarmhéid amhail ar an 31 Nollaig

24,838

33,807

Fáltais Iomlána
Íocaíochtaí
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An Cuntas ar fháltais agus íocaíochtaí don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018
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7.2 Cumann Parlaiminteach na hÉireann
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Deontas i leith gníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha
Oibríonn Cumann Parlaiminteach na hÉireann faoi shainchúram Choimisiún Thithe an Oireachtais. Déanann
Coiste Feidhmiúcháin ar a bhfuil an Ceann Comhairle, Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus cúig
chomhalta dhéag den Oireachtas cumhachtaí Chumann Parlaiminteach na hÉireann a fheidhmiú. Is é ról
an Chumainn tuiscint agus teagmhálacha idir Parlaiminteoirí na hÉireann agus parlaiminteoirí i dtíortha
eile a chur chun cinn.
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An Cuntas ar fháltais agus íocaíochtaí don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018
2018
€

2017
€

30,896

54,218

217,408

151,588

2,013

2,737

219,421

154,325

Caiteachais thoscaireachtaí na hÉireann ar chuairteanna coigríche

67,193

41,731

Caiteachais toscaireachtaí coigríche ar chuairteanna chuig Éirinn

70,076

49,363

Caiteachais Chomhdháil an Aontais Idirpharlaimintigh

39,515

39,216

Caiteachais eile

49,628

47,337

226,412

177,647

23,905

30,896

Iarmhéid ar an 1 Eanáir

Deontas [fo-mhírcheann 2(d)]
Suibscríobhanna na gComhaltaí
Fáltais Iomlána
Íocaíochtaí

Iomlán na nÍocaíochtaí
Iarmhéid amhail ar an 31 Nollaig
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7.3 Cuntais na Seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir
103

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018
2018
€

2017
€

Díolacháin

1,301,711

1,250,458

Costas na nDíolachán

(766,519)

(736,553)

535,192

513,905

(406,968)

(374,858)

128,224

139,047

2018
€

2017
€

23,760

38,145

Stoc

43,778

38,133

Féichiúnaithe

46,482

45,174

CBL agus réamhíocaíochtaí

30,015

55,859

243,166

253,284

363,441

392,450

(183,483)

(158,323)

203,718

272,272

1,011,368

872,321

128,224

139,047

(935,874)

(739,096)

203,718

272,272

Barrachas Comhlán
Caiteachais
Glanbharrachas

Sócmhainní Dochta
Sócmhainní Reatha

Banc agus airgead tirim

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe trádála
Glansócmhainní iomlána
Arna maoiniú ag:
Barrachas carnach/(Easnamh) arna Choinneáil gan fo-mhírcheann 2(a) a áireamh
Barrachas/(Easnamh) don bhliain reatha gan fo-mhírcheann 2(a) a áireamh
Méid carnach a íocadh go dtí seo le Tithe an Oireachtais

Nótaí a ghabhann leis na cuntais
i) Íocann an Coimisiún costais párolla na foirne Lónadóireachta agus Beáir go díreach agus léirítear na costais
sin ag fo-mhírcheann 2(a) den Chuntas Leithreasa arb é €1,676,976 a bhí orthu. (2017: €1,572,940).
ii) Déantar méid ó na cuntais lónadóireachta agus beáir a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún ar bhonn
bliantúil agus déantar é a thaifeadadh mar fháltas i gcuntais an Choimisiúin (Nóta 4.1). Déantar an méid a
ríomh ar bhonn iarmhéid bainc a bheith coimeádta sa chuntas arb ionann é agus meánmhéid íocaíochtaí
dhá mhí le soláthraithe. Ba é €196,767 an méid a cuireadh ar aghaidh sa bhliain 2018 (2017: €128,631).
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An Clár Comhardaithe amhail ar an 31 Nollaig 2018
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An Tuarascáil ar Chomhlíonadh Fhorálacha an Achta um Íoc
Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íocaíocht a Dhéanamh Déanach in Idirbhearta Tráchtála),
2012 (I.R. Uimh. 580 de 2012)
104

Leis an ionstraim reachtúil seo tugtar éifeacht do

Íocaíochtaí a bhí dlite faoi théarmaí an

Threoir 2011/7/AE maidir le Cur i gCoinne Íocaíocht

Achta laistigh den tréimhse iomchuí

a Dhéanamh Déanach in Idirbhearta Tráchtála.

Sa tréimhse atá á hathbhreithniú, rinneadh 8,758
n-íocaíocht a phróiseáil lenar bhain luach iomlán
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An tréimhse lena mbaineann an
t-athbhreithniú seo: An 1 Eanáir
2018 go dtí an 31 Nollaig 2018

de €40.7 milliún. As na híocaíochtaí sin, gearradh
pionóis agus ús faoin Acht ar 25 díobh arb ionann a
n-iomlán agus €1,710.10. Bhain sonraisc ar mhó a
luach ná €317 le sé cinn déag de na híocaíochtaí sin.

An Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Comhlíonann Seirbhís Thithe an Oireachtais forálacha

An tréimhse íocaíochta a laghdú go dtí 15 lá

an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin

Rinne an tSeirbhís an spriocthréimhse uasta le

na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht a Dhéanamh

haghaidh íocaíochtaí le soláthraithe a laghdú ó 30 lá

Déanach in Idirbhearta Tráchtála), 2012 (I.R. Uimh.

go 15 lá, le héifeacht ón 15 Meitheamh 2009, le teacht

580 de 2012).

leis an athrú atá tagtha ar bheartas Rialtais. Dá

Tá an tAcht á chur i ngníomh go hiomlán sa tSeirbhís
ón 10 Bealtaine 2002 i leith. Is é beartas na Seirbhíse
é gach sonrasc a ghlanadh go pras ag féachaint
go cuí do théarmaí conarthacha, más infheidhme,

mbeadh an sprioc 15 lá i bhfeidhm ar bhonn reachtúil,
thabhófaí ús íoca phrais ar 626 íocaíocht eile, is é
sin 7% de líon iomlán na n-íocaíochtaí tráchtála a
próiseáladh ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018.

do dhea-chleachtais bainistíochta airgeadais agus
airgid thirim agus d’fhorálacha na reachtaíochta.
D’eisigh an tAonad Airgeadais treoracha chuig gach

Michael Errity,

duine den fhoireann a phróiseálann íocaíochtaí chun a

Rúnaí Cúnta,

chinntiú go gcomhlíontar forálacha na reachtaíochta.

Seirbhísí Corparáideacha agus

Cé gur ceapadh na nósanna imeachta chun a chinntiú

Seirbhísí do Chomhaltaí

go gcomhlíonfar an tAcht, ní féidir leo ach deimhniú
réasúnach, agus ní deimhniú iomlán, a thabhairt in
aghaidh neamhchomhlíonadh ábhartha an Achta.

11 Aibreán 2019
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Cairt Eagraíochtúil Sheirbhís Thithe an Oireachtais

Cléireach Dháil Éireann
agus
Ard-Rúnaí
PEADAR Ó FIONNAGÁIN
Oifig an Choimisiúin
agus an Ard-Rúnaí,
Rialachas Corparáideach
MÁIRÍN DEVLIN

Rúnaí Príobháideach
BRIGID MCGLYNN

Rúnaí Cúnta,
Rannóg na Seirbhísí
Parlaiminteacha agus LeasChléireach Dháil Éireann
ELAINE GUNN

Cléireach
Sheanad
Éireann
MARTIN GROVES

Leas-Chléireach
Sheanad
Éireann
BRIDGET DOODY

Rúnaíocht
na gCoistí (lena
n-áirítear Tionól
Parlaiminteach
na Breataine agus
na hÉireann agus
an Cumann
Idirpharlaiminteach
Thuaidh-Theas)
CHARLES HEARNE

Rúnaí Cúnta,
Cumarsáid, Caidreamh
Idirnáisiúnta, agus an Oifig
Buiséid Pharlaiminteach
ANNETTE CONNOLLY

Rúnaí Cúnta,
Rannóg na Seirbhísí
Corparáideacha agus
Seirbhísí do Chomhaltaí
MICHAEL ERRITY

Rúnaí Cúnta,
Príomh-Chomhairleoir
Dlí an Oireachtais
MELLISSA ENGLISH

Seirbhísí
Tí

An Oifig
Buiséid
Pharlaiminteach

Seirbhísí do Chomhaltaí,
Lónadóireacht, Seirbhísí
Clódóireachta

Airgeadas,
Sainfháil
Priacal

An Comhairleoir Dlí
Parlaiminteach agus
Corparáideach

NOREEN BANIM

DENISE O’CONNELL

CIARAN SMITH

MÁIRÍN DEVLIN

RAMONA QUINN

Taighde, Leabharlann
agus Cartlann,
Bainistiú Taifead

Cumarsáid, Craoladh
agus Gréasán,
Caidreamh Idirnáisiúnta

Oibríochtaí
TFC

Seirbhísí AD,
Tuarastail, Oiliúint

An Comhairleoir Dlí
um Billí Comhaltaí
Príobháideacha

BARRY COMERFORD

DEREK DIGNAM

BRIAN HICKEY

MARGARET CRAWLEY

SINÉAD O’BRIEN

Rannóg
an
Aistriúcháin

Córais
TFC

Seirbhísí AD do
Chomhaltaí,
Pinsin

An Dréachtóir
Reachtach
Parlaiminteach

VIVIAN UÍBH EACHACH

FINN DE BRÍ

BRÍD DUNNE

KIERAN MOONEY

MICHELLE GRANT
TOM MALONE
(Féach Oireachtas.ie
maidir le Coistí
atá sannta do
Phríomhoifigigh
ar leith)

Oifig na
nDíospóireachtaí
ANNE MAXWELL

Rannóg an Mhaoirseora,
lena n-áirítear Slándáil,
Prótacal, Imeachtaí,
Sláinte agus
Sábháilteacht, Cóiríocht
PAUL CONWAY
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Oifig an Chléirigh
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An Ráiteas maidir le hAcmhainní, 2018 (Foireann Státseirbhíse amháin)

Achoimre ar Líon na gComhaltaí Foirne de réir Gráid
Líon
Ceadaithe
2018

Líon Iomlán
comhaltaí
Nollaig 2018

Ard-Rúnaí

1

1

Rúnaí Cúnta

4

4

Príomhoifigeach (ardghrád)

1

1

Príomhoifigeach

18

21

Príomhoifigeach Cúnta

67

67

Cléireach Sinsearach

57

56

Oifigeach Riaracháin

19

18

Cléireach Sóisearach

61

63

Oifigeach Cléireachais

81

78

Abhcóide Comhairleach

9

10

Abhcóide Parlaiminteach Cúnta

2

2

Leas-Eagarthóir

3

3

Eagarthóir Cúnta

7

7

41

38

0

1

Taighdeoir Sinsearach

12

11

Taighdeoir

16

10

Leabharlannaí Cúnta

7

7

Aistritheoir – Grád 1

2

4

Aistritheoir – Grád 2

10

5

Aistritheoir – Grád 3

12

9

Uiséir – Grád I

4

4

Uiséir – Grád II

8

8

Uiséir – Grád III

46.5

46.5

2

2

Oifigeach Seirbhísí

16

17

Freastalaí Seirbhísí

2

2

Póirtéir Parlaiminte

3

3

Teileafónaí

3

0.25

Glantóir

9

8

Sainfhoireann, Foireann Shealadach agus Foireann Eile*

5

5

529

511**
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Gráid

Tuairisceoir
Tuairisceoir (Cumarsáide)

Príomhoifigeach Seirbhísí/Leas-Phríomhoifigeach Seirbhísí

Líon Iomlán na gComhaltaí Foirne Státseirbhíse
* Cartlannaí, Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Iniúchóir Sinsearach, Oifigeach Oideachais, Treas Rúnaí
** Tá slánú déanta ar na huimhreacha
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Aguisín III:

An Tuarascáil Bhliantúil ó Choiste Iniúchóireachta an Choimisiúin, 2018

1. Bunú agus Comhaltas an Choiste

Cyril Maybury, Uas, (comhalta seachtrach)

Cuireadh bonn reachtúil faoin gCoiste

Noreen Fahy, Uas, (comhalta seachtrach)

Iniúchóireachta in 2010 faoi alt 14A den Acht um

Charles Hearne, Uas, (comhalta d’fhoireann

Bíonn idir cúigear agus ochtar comhaltaí ar an gCoiste
agus ceapann an Coimisiún iad mar a leanas:
a) comhalta amháin de Choimisiún Thithe an
Oireachtais;
b) comhalta amháin ar a laghad, ach líon nach mó
ná triúr comhaltaí eile, de cheachtar Teach den
Oireachtas nach comhaltaí den Choimisiún iad;
c) beirt ar a laghad, ach líon nach mó ná triúr, ar
daoine seachtracha iad arna n-ainmniú ag an
Ard-Rúnaí, agus a bhfuil duine amháin díobh
ainmnithe ag an gCoimisiún mar Chathaoirleach
ar an gCoiste; agus
d) comhalta amháin d’fhoireann na Seirbhíse arna

Sheirbhís Thithe an Oireachtais)

3. Ról an Choiste Iniúchóireachta
Is é ról an Choiste:
a) comhairle a chur ar an Ard-Rúnaí maidir le cúrsaí
airgeadais a bhaineann lena chuid feidhmeanna
nó lena cuid feidhmeanna;
b) comhairle a chur ar an gCoimisiún maidir le
cúrsaí rialachais chorparáidigh a bhaineann
lena chuid feidhmeanna; agus
c) teacht le chéile ceithre huaire ar a laghad sa
bhliain agus tuarascáil, i scríbhinn, a thabhairt
don Choimisiún uair sa bhliain ar a laghad maidir
lena chuid ghníomhaíochtaí sa bhliain roimhe sin.

ainmniú nó arna hainmniú ag an Ard-Rúnaí.
Áirítear ar dhualgais an Choiste comhairle a chur ar

2. Comhaltas an Choiste don Bhliain
2018
Pat McLoughlin, Uas., (An Cathaoirleach)
An Seanadóir Éamonn Ó Súilleabháin
(comhalta den Choimisiún)
An Seanadóir Caitríona Árdacha (comhalta
de Sheanad Éireann)
An Seanadóir Victor Ó Buacháin (comhalta
de Sheanad Éireann)
An Seanadóir Ciarán Ó Domhnaill (comhalta
de Sheanad Éireann)

an Ard-Rúnaí maidir le cúrsaí airgeadais a bhaineann
lena chuid feidhmeanna nó lena cuid feidhmeanna,
lena n-áirítear 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;
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Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2009.
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c) feiliúnacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht
108

nósanna imeachta an Choimisiúin a bhaineann

Bialanna an Oireachtais

le sainfháil phoiblí, cead a lorg i leith caiteachais

Rinneadh measúnú agus measúnacht san iniúchadh

agus déanamh de réir an cheada sin, sócmhainní

ar leordhóthanacht, iontaofacht, agus éifeachtúlacht

a fháil, a choimeád agus a dhiúscairt, bainistiú

na bpróiseas bainistithe, rialaithe agus rialachais

priacal, tuairisciú airgeadais, iniúchóireacht

priacal atá i bhfeidhm sa Bheár agus sa Bhialann.

inmheánach agus rialuithe inmheánacha; agus

Chomh maith leis sin, rinneadh athbhreithniú

d) an fhoirm ina mbeidh cuntais an Choimisiúin
lena gceadú ag an Aire Airgeadais.
Freastalaíonn an Ceannasaí Iniúchóireachta
Inmheánaí agus an tIniúchóir Inmheánach ar
An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

(ii) An tIniúchadh Inmheánach ar Bheáir agus

chruinnithe an Choiste, ach amháin sa chás go
gcinneann an Coiste a mhalairt. Féadfaidh an Coiste
cuireadh a thabhairt freisin don té atá freagrach
as cúrsaí airgeadais sa tSeirbhís (nó d’aon duine
eile is cuí leis) freastal ar chruinnithe áirithe.

airgeadais mar chuid den iniúchadh chun a shuíomh
cá mhéad a thugtar léiriú cruinn ceart i dTuarascálacha
Airgeadais Bliantúla agus i gCuntais Bhliantúla na
Seirbhísí Lónadóireachta agus Beáir ar shócmhainní,
dliteanais, agus staid airgeadais Bheáir agus
Bhialanna an Oireachtais amhail ón 31 Nollaig 2017.

(iii) An tIniúchadh Inmheánach ar Úsáid
na Meán Sóisialta
Ba é príomhaidhm an iniúchta seo athbhreithniú

4. An Tréimhse Tuairiscithe
Is ar bhonn bliain féilire atá an tréimhse tuairiscithe
le haghaidh na tuarascála seo chun go mbeidh

agus measúnú a dhéanamh ar na rialuithe a
bhaineann le leordhóthanacht, iontaofacht agus
éifeachtúlacht an leasa a bhaineann an eagraíocht
as na meáin shóisialta.

sí ar aon dul le tréimhse tuairiscithe Thuarascáil
Bhliantúil an Choimisiúin a fhoilsítear léi.

Tuarascálacha eile a bhreithnigh an Coiste:

5. Gníomhaíochtaí an Choiste le Linn 2018

(i) Tuarascálacha Iniúchóireachta ón Ard-

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile ceithre
huaire i rith na bliana 2018.
Bhreithnigh an Coiste na Tuarascálacha

Reachtaire Cuntas agus Ciste
Bhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta Tuarascáil 2017
ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais
airgeadais Choimisiún Thithe an Oireachtais.

Iniúchóireachta Inmheánaí seo a leanas in 2018:
(ii) Moltaí ó Iniúchtaí Inmheánacha a chur
(i) An tIniúchadh Inmheánach ar an bPleanáil
Leanúnachais Gnó

i ngníomh
Chuir an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí

Rinneadh measúnú san iniúchadh i dtaobh an

tuarascálacha i láthair i mí Iúil agus i mí na Nollag

ndéantar soláthar le Pleanáil Leanúnachais Gnó

maidir le cur i ngníomh moltaí ó iniúchtaí

reatha na Seirbhíse chun go leanfadh gnó an

inmheánacha a d’éirigh as tuarascálacha

Oireachtais ar aghaidh i gcás géarchéime.

Iniúchóireachta Inmheánaí a rinneadh roimhe sin.
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Bhreithnigh an Coiste ceithre Thuarascáil maidir

6. Ionadaíocht ar Líonraí
Iniúchóireachta Inmheánaí

le Priacal a Theacht i gCrích.

Thug an Coiste dá aire go nglacann an tAonad

(iii) Bainistiú Priacal
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Iniúchóireachta Inmheánaí páirt i bhFóram na
(iv) An tIniúchadh ar an Liúntas Ionadaíochta Poiblí

gCeannasaithe Iniúchóireachta Inmheánaí (líonra

Bhreithnigh an Coiste an Tuarascáil ar an Liúntas

Iniúchóireachta Inmheánaí don tseirbhís phoiblí)

Ionadaíochta Poiblí don bhliain 2016 ón iniúchóir

agus i ngrúpa de Cheannasaithe Iniúchóireachta

neamhspleách. Tá an Liúntas Ionadaíochta Poiblí

Inmheánaí ar Pharlaimintí agus Tionóil in Éirinn

iníoctha le gach TD, Aire agus Seanadóir de réir rátaí is

agus sa Ríocht Aontaithe.

infheidhme maidir le gach oifig. Féadfaidh Comhaltaí
míosúil níos ísle a roghnú. Féadfaidh Comhalta rogha
a dhéanamh an liúntas go léir a tharscaoileadh.
Ba é príomhchuspóir an iniúchta a shuíomh an raibh
dearbháin, admhálacha, agus billí mar fhianaise
bhailí ag Comhaltaí i leith an mhéid a íocadh leo,
i gcomhair caiteachais a thagann faoi réim na
gcatagóirí inlamhála sna Rialacháin atá mar thaca
leis an Liúntas Ionadaíochta Poiblí.

(v) Tuarascálacha ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste ar an gCiste Pinsean, 2016 agus 2017
Luadh i dTuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste le haghaidh 2016 agus 2017 gur tugadh
léiriú cuí sna cuntais ar na hidirbhearta ar an
gcuntas do gach bliain agus níor tháinig aon
saincheisteanna chun cinn i gceachtar bliain leis
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ghá iad
a chur in iúl ar mhodh Litir Bhainistíochta.

(vi) Prótacal maidir le Socruithe nua
Creidmheasa le haghaidh Comhaltaí
Thug an Coiste dá aire prótacal maidir le socruithe
nua creidmheasa le haghaidh comhaltaí, a tháinig
in éifeacht ón 23 Aibreán 2018, i ndáil le nithe a
cheannaíonn siad sa Bheár agus sa Bhialann.
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an méid a bheidh deimhnithe go hiomlán nó méid
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Aguisín IV:
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Na Billí a Tionscnaíodh i dTithe an Oireachtais in 2018

Uimh. Teideal an Bhille

Uimh. Teideal an Bhille

1

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

21

2

An Bille um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach
agus Malartú Uathoibrithe), 2018 [Seanad]

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí
Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú),
2018 [BCP]

3

An Bille um Ionadaíocht Cheardchumainn
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2018 [BCP]

22

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
(Leasú), 2018 [BCP]

4

An Bille Luachála (Leasú), 2018 [BCP]

23

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí
de Thithe an Oireachtais), 2018 [BCP]

5

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú),
2018 [BCP]

24

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht
Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018 [BCP]

6

An Bille um Ghníomhaíocht Eacnamaíochta a Rialú
(Críocha faoi Fhorghabháil), 2018 [Seanad] [BCP]

25

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú)
(Uimh. 2), 2018 [Seanad] [BCP]

7

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta)
(Leasú), 2018 [BCP]

26

An Bille um Rialú Cearrbhachais, 2018 [BCP]

8

Bille an Bhainc Ceannais (Leasú), 2018 [BCP]

27

An Bille um an Dlí Coiriúil (Leanaí a Earcú chun
Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2018 [BCP]

9

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile
(Leasú) (Bearta Éigeandála Aeráide), 2018 [BCP]

28

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2018 [BCP]

10

An Bille um Chosaint Sonraí, 2018 [Seanad]

29

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an
mBunreacht, 2018

11

An Bille um Thithíocht Róphlódaithe, 2018 [BCP]

30

12

An Bille um Thoirmeasc ar Rásaíocht Sulcaithe,
2018 [BCP]

An Bille um Thoirmeasc ar Fhéinfhostaíocht
Bhréige, 2018 [BCP]

31

13

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra
agus Cáblaí), 2018 [Seanad]

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile
de chuid an Dlí Maoine Intleachtúla, 2018

32

14

An Bille Airgeadais (Oifig um Shimpliú Cánach),
2018 [BCP]

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (An Bord
um Thionóntachtaí Cónaithe) (Leasú), 2018 [BCP]

33

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú),
2018 [BCP]

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil
agus a Sholáthar) (Leasú), 2018 [BCP]

34

16

An Bille um Adhaimsir (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2018 [BCP]

An Bille um Oideachas Gnéis Oibiachtúil
a Sholáthar, 2018 [BCP]

35

17

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta
chun Cur i gCoinne Bréag-Féinfhostaíochta),
2018 [Seanad] [BCP]

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Ráthaíocht
Tionachta Níos Mó agus Cinnteacht Cíosa), 2018
[BCP]

36

An Bille um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

37

An Bille um Bonneagar Náisiúnta, 2018 [BCP]

38

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2018 [BCP]

39

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin,
2018 [Seanad] [BCP]

15

18

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí
(Leasú), 2018

19

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

20

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht
Dífhibrileoirí), 2018 [BCP]
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40

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus
Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

61

An Bille um Fhaoiseamh i leith Táillí
Bainistíochta (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2018 [BCP]

41

An Bille um Chuntasacht Rialtais Áitiúil, 2018
[Seanad] [BCP]

62

An Bille um Dhliteanas Sibhialta agus
Cúirteanna (Leasú), 2018 [BCP]

42

An Bille um Ligin Ghearrthéarma, 2018
[Seanad] [BCP]

63

An Bille um Athbheochan Uirbeach agus Tithe
(Leasú), 2018 [BCP]

43

An Bille Caidrimh Thionscail
(Comhghníomhaíocht), 2018 [Seanad] [BCP]

64

An Bille um Údarás Gharda Cósta na hÉireann,
2018 [BCP]

44

An Bille um Gharchabhair agus
Meabhairshláinte i Scoileanna (Oiliúint Tosaigh
ar Mhúinteoirí), 2018 [Seanad] [BCP]

65

An Bille Oideachais (Feistí Digiteacha i
Scoileanna), 2018 [Seanad] [BCP]

66

45

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cíosanna,
Cearta agus Cosaintí do Mhic Léinn), 2018 [BCP]

An Bille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí
Ginearálta), 2018 [Seanad]

67

46

An Bille um Shábháilteacht Feithiclí Uile-ThírRaoin, 2018 [BCP]

An Bille um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na
Coireachta) (Leasú), 2018 [BCP]

68

47

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar
Tháillí agus ar Mhuirir), 2018 [Seanad] [BCP]

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú)
(Uimh.3), 2018 [Seanad] [BCP]

69

48

An Bille um Gharchabhair agus
Meabhairshláinte i Scoileanna (Múinteoirí
Reatha), 2018 [Seanad] [BCP]

An Bille fá Choiste Comhairleach um Athchóiriú
agus Códú an Dlí Cánach, 2018 [BCP]

70

An Bille um Chumainn Tionscail agus Soláthair
(Leasú), 2018 [BCP]

71

An Bille um Chultúr agus Stair an Lucht Siúil
san Oideachas, 2018 [Seanad] [BCP]

72

An Bille um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) (Leasú)
(Cuideachtaí Bainistíochta a Rialáil), 2018 [BCP]

49

An Bille Craolacháin (Leasú), 2018 [Seanad] [BCP]

50

Bille na Séadchomharthaí Náisiúnta (Machaire
Catha Shráid an Mhúraigh), 2018 [BCP]

51

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le
Cóireáil), 2018 [Seanad] [BCP]

73

52

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe
(Criosanna Brú Cíosa agus Cóiríocht do Mhic
Léinn) (Leasú), 2018 [BCP]

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha
Pearsanta (Leasú), 2018 [BCP]

74

An Bille Rialtais Áitiúil (Comhairlí Baile a
Aisiriú), 2018 [BCP]

53

An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2018
[BCP]

75

An Bille um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh
(Leasú), 2018

54

An Bille um Easpa Dídine a Chosc, 2018 [BCP]

76

55

An Bille um Chosaint agus Rialachas Sonraí,
2018 [Seanad]

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí
(Aois Scoir), 2018 [Seanad]

77

56

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2018
[BCP]

An Bille um Thithíocht Incheannaithe agus
Cóirmhorgáiste, 2018 [BCP]

78

57

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú) (Uimh.
2), 2018 [BCP]

An Bille Foraoiseachta (Cead Pleanála) (Leasú),
2018 [BCP]

79

58

An Bille um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann,
2018

An Bille fán nGníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach (Formhaoirsiú Cúraim Altrama),
2018 [BCP]

59

An Bille Árachais (Leasú), 2018

80

An Bille um Shláinte Leanaí, 2018 [Seanad]

60

An Bille um Iniúchadh Neamhspleách ar
Chóiríocht Éigeandála do Dhaoine gan Dídean
agus ar Sholáthar Díreach, 2018 [BCP]

81

Bille an Bhainc Ceannais (Bunachar Sonraí
Náisiúnta d'Fhaisnéis faoi Éilimh), 2018

111
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Uimh. Teideal an Bhille

Uimh. Teideal an Bhille

82

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus
um Fhorbairt Ísealcharbóin (Tuairisciú ar an
Athrú Aeráide), 2018 [BCP]

101

83

An Bille um Ionsaithe ar Dhaoine Scothaosta,
2018 [BCP]

An Bille Airgeadais (Forbraíocht na hAfraice (Banc
agus Ciste) agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2018
– athraithe ón mBille um Fhorbraíocht na hAfraice
(Banc agus Ciste), 2018

102

An Bille um Údarás Forbartha Bhaile Átha
Cliath (An Lárchathair Thuaidh), 2018 [BCP]

An Bille um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 2018
[BCP]

103

An Bille um Chomhroinnt Saoire agus Sochair
Máithreachais, 2018 [BCP]

An Bille um Chrannchur Náisiúnta (an PríomhChiste a Chosaint), 2018 [BCP]

104

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Ricseánna a
Rialáil) (Leasú), 2018 [BCP]

An Bille Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú),
2018 [BCP]

105

An Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a
Rialáil), 2018

106

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim
Shóisialaigh (Leasú), 2018 [Seanad]

84
85
86

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

87

An tAcht um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an
mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní
diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

88

An Bille Carthanas (Cearta an Duine), 2018
[Seanad] [BCP]

107

An Bille um Fheirmeoireacht Fionnaidh a
Thoirmeasc, 2018 [BCP]

89

An Bille um Chaidrimh Thionscail (Leasú), 2018

108

90

An Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Rialachas), 2018 [Seanad]

An Bille um Choimisiún Leasa Shóisialaigh,
2018 [BCP]

109

An Bille um Rásaíocht Con, 2018 [Seanad]

91

An Bille Rialtais Áitiúil, 2018

110

92

An Bille um Cheartas Coiriúil (Aitheantas
Frithpháirteach do Bhreithiúnais agus Cinntí
Promhaidh), 2018

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Easpa
Dídine Teaghlaigh a Chosc), 2018 [BCP]

111

An Bille Airgeadais, 2018

112

An Bille um Mionnú Éithigh agus Cionta
Gaolmhara, 2018 [Seanad]

113

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Formhaoirsiú ar
Oifig an Uachtaráin) (Leasú), 2018 [BCP]

114

An Bille um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath
(Leasú), 2018 [BCP]

115

An Bille fán nGníomhaireacht um
Shábháilteacht Feirme, 2018 [Seanad] [BCP]

93

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha)
(Leasú), 2018

94

An Bille Cróinéirí (Leasú), 2018

95

An Bille um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú),
2018 [Seanad]

96

An Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí), 2018

97

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha
Pearsanta (Leasú) (Uimh. 2), 2018

116

An Bille um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le
haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2018

98

An Bille Meabhair-Shláinte (Orduithe
Athnuachana), 2018 [Seanad]

117

An Bille um Bord Scannán na hÉireann (Leasú),
2018

99

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha
ar an mBunreacht (Cearta Geilleagracha,
Comhdhaonnacha agus Cultúir), 2018

118

An Bille um Thrasdul Cóir (Cearta Comhshaoil
Oibrithe agus Pobail), 2018 [BCP]

119

100

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus
um Fhorbairt Ísealcharbóin (Spriocanna maidir
le hAstuithe), 2018 [BCP]

An Bille um Bearta Tithíochta Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2018 [BCP]

120

An Bille Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus
Cláraithe Shibhialta, 2018

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

121

An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an
mBunreacht (Neodracht), 2018 [BCP]

122

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2018 [Seanad]

123

An Bille fá Chomhaontú um an gCiste Eorpach
Infheistíochta, 2018 [Seanad]

124

Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann
(Eadóirsiú Mionaoiseach a Rugadh in Éirinn),
2018 [Seanad] [BCP]

125

An Bille um Chneaspholladh Dlúthphearsanta
agus Tatuáil a Rialáil, 2018 [BCP]

126

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe
(Toirmeasc ar Tháillí Féachana), 2018 [BCP]

127

An Bile um Thrédhearcacht i dtaobh
Praghsanna Cúraim Leanaí, 2018 [BCP]

128

An Bille um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath
(Leasú) (Uimh. 2), 2018 [BCP]

129

An Bille um an Dlí Coiriúil (Dlínse SheachChríochach), 2018 [Seanad]

130

An Bille um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile
Átha Cliath) a Rialáil, 2018

131

An Bille i gcoinne Díshealbhuithe, 2018 [BCP]

132

An Bille um Chosaint Sonraí (Leasú), 2018 [BCP]

133

An Bille um Chosaint Dhigiteach do Leanaí,
2018 [Seanad] [BCP]

134

An Bille um Fhorbairtí Ilaonad (Leasú) (Ciste
Fiachmhúchta), 2018 [BCP]

135

An Bille um Chreidmheas do Thomhaltóirí
(Leasú), 2018 [BCP]

136

An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais
(Leasú), 2018

137

An Bille Leithreasa, 2018

138

Bille na dTithe (Deontas Oiriúnaithe do
Dhaoine faoi Mhíchumas), 2018 [BCP]

139

An Bille um Ailse a Chóireáil (Fógráin), 2018 [BCP]

140

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú)
(Uimh. 2), 2018

141

An Bille um Cheartas Coiriúil (Tréimhsí
Athshlánúcháin), 2018 [Seanad] [BCP]

142

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin
Bhronntanais), 2018 [Seanad]
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Na Billí a Rith Tithe an Oireachtais in 2018

Uimh. Teideal an Achta

Uimh. Teideal an Achta

1

An tAcht Deochanna Meisciúla (Leasú), 2018 [BCP]

24

An tAcht Sláinte Poiblí (Alcól), 2018

2

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí
(Leasú), 2018

25

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

26

3

Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid
agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

4

An tAcht Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra
agus Cáblaí), 2018

27

An tAcht um Shláinte Leanaí, 2018

5

An tAcht um Shonraí Clárúcháin Feithicle
(Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018

6

An tAcht um Fhoréigean Baile, 2018

7

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018

8

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

9

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Éillithe), 2018

10

An tAcht Meabhair-Shláinte (Leasú), 2018 [BCP]

11

An tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018

12

An tAcht um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2018

13

An tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí
Ginearálta), 2018

14

An tAcht Oideachais (Ligean isteach i
Scoileanna), 2018

15

An tAcht Oidhreachta, 2018

16

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018

17

An tAcht um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an
mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní
diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018
28

An tAcht um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann,
2018

29

An tAcht um Dhífheistiú Breosla, 2018 [BCP]

30

An tAcht Airgeadais, 2018

31

An tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil),
2018

32

An tAcht fá Chomhaontú um an gCiste Eorpach
Infheistíochta, 2018

33

An tAcht Leithreasa, 2018

34

An tAcht um Bord Scannán na hÉireann
(Leasú), 2018

35

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2018

36

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí
Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil), 2018 [BCP]

An tAcht Deochanna Meisciúla (Grúdlanna
agus Drioglanna), 2018 [BCP]

37

An tAcht Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus
Cláraithe Shibhialta, 2018

18

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2018

38

An tAcht Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha),
2018

19

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

39

20

An tAcht um Leanaí agus Cóngas Teaghlaigh
(Leasú), 2018

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí
(Aois Scoir), 2018

40

21

An tAcht Árachais (Leasú), 2018

22

Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018

An tAcht Airgeadais (Forbraíocht na
hAfraice (Banc agus Ciste) agus Forálacha
Ilghnéitheacha), 2018

41

An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais
(Leasú), 2018

42

Acht an Bhainc Ceannais (Bunachar Sonraí
Náisiúnta d'Fhaisnéis faoi Éilimh), 2018

An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an
mBunreacht, 2018
23

An tAcht um Meabhair-Shláinte (Orduithe
Athnuachana), 2018

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Cruinnithe agus Tuarascálacha na gCoistí Parlaiminte in 2018

An líon
cruinnithe a
tionóladh

An líon
tuarascálacha
a tíolacadh do
na Tithe

An Comhchoiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

35

8

An Comhchoiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht

18

4

An Comhchoiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige

20

2

An Comhchoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol

32

3

An Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht

15

1

An Comhchoiste um Oideachas agus Scileanna

24

5

An Comhchoiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach

17

2

An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

21

2

An Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

45

7

An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha, Trádáil agus Cosaint

16

1

An Comhchoiste um Shláinte

32

6

An Comhchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

41

9

An Comhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

14

–

An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

32

11

An Comhchoiste um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail

14

–

An Comhchoiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt

28

2

Coiste

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Comhchoistí Dhá Theach an Oireachtais

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Roghchoistí Dháil Éireann
An líon
cruinnithe a
tionóladh

An líon
tuarascálacha
a tíolacadh do
na Tithe

An Roghchoiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

2

–

An Roghchoiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht

8

–

An Roghchoiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige

3

–

An Roghchoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol

3

–

An Roghchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht

3

–

An Roghchoiste um Oideachas agus Scileanna

2

–

An Roghchoiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach

4

–

An Roghchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

–

–

14

–

An Roghchoiste um Ghnóthaí Eachtracha, Trádáil agus Cosaint

3

–

An Roghchoiste um Shláinte

8

–

An Roghchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

5

–

14

–

An Roghchoiste um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail

1

–

An Roghchoiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt

5

–

An líon
cruinnithe a
tionóladh

An líon
tuarascálacha
a tíolacadh do
na Tithe

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid (Dáil)

27

6

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

19

–

An Roghchoiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann

1

–

An Roghchoiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann

2

–

An Coiste um Chuntais Phoiblí (Dáil)

41

5

An Comhchoiste um Achainíocha ón bPobal

15

–

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Coiste

An Roghchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Buanchoistí

Coiste

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Coistí Speisialta
An líon
cruinnithe a
tionóladh

An líon
tuarascálacha
a tíolacadh do
na Tithe

An Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide7

18

–

An Comhchoiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí8

21

1

3

–

Coiste

An Roghchoiste um an Ríocht Aontaithe do Tharraingt Siar as an Aontas Eorpach (Seanad)

117

Nótaí

Bunaítear Comhchoistí le bheith ann ar feadh théarma na Dála agus cuirtear deireadh leo nuair a dhíscaoiltear
an Dáil. Bunaítear na Coistí seo chun formhaoirsiú a dhéanamh ar obair Roinne Rialtais agus ar nithe gaolmhara
beartais de réir na nOrduithe Tagartha a leagann an Dáil agus an Seanad orthu. Comhaltaí de dhá Theach an
Oireachtais a bhíonn ar Chomhchoistí.
Comhaltaí de Theach amháin den Oireachtas a bhíonn ar Roghchoistí. Déanann Roghchoistí Dháil Éireann, mar a
liostaítear san Aguisín seo iad, Billí, Meastacháin, Rúin, comhaontuithe idirnáisiúnta, agus nithe eile arna dtarchur
ag Dáil Éireann chucu a bhreithniú.
Is Coistí buana iad na Buanchoistí (Comhchoistí nó Roghchoistí) a bhfuil freagrachtaí sonracha orthu a leagtar amach
sna Buan-Orduithe.
Bunaítear Coistí Speisialta (Comhchoistí nó Roghchoistí) chun ábhar áirithe a scrúdú agus de ghnáth cuirtear
deireadh leo nuair a chríochnaíonn siad an obair a bhíonn idir lámha acu agus nuair a dhéantar na tuarascálacha
deiridh uathu a thíolacadh don Teach/do na Tithe.
2. Sa líon tuarascálacha a léirítear sna táblaí, áirítear tuarascálacha ó choistí maidir le nithe a bhaineann le beartas
poiblí a athbhreithniú agus a fhormhaoirsiú, grinnscrúdú airgeadais, grinnscrúdú AE, grinnscrúdú réamhreachtach,
agus grinnscrúdú ar Bhillí Comhaltaí Príobháideacha. Ní áirítear sna táblaí tuarascálacha inmheánacha a bhaineann
le gnó coiste a sheoladh, amhail clár oibre bliantúil Coiste, tuarascáil bhliantúil Coiste, ná tuarascálacha ar thaisteal
oifigiúil atá déanta ag Coiste.

7

A bunaíodh an 3 Iúil 2018.

8

A bunaíodh an 18 Iúil 2017 agus a chríochnaigh a chuid oibre an 16 Deireadh Fómhair 2018.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

1. Clúdaíonn na Coistí Parlaiminte ceithre chatagóir leathana: Comhchoistí, Roghchoistí, Buanchoistí agus Coistí
Speisialta.
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An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014

De bhun alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014

Nochtaí Cosanta in 2018

(“Acht 2014”), baineann an tuarascáil bhliantúil seo

Ní bhfuair Seirbhís Thithe an Oireachtais aon nochtaí

leis an tréimhse 1 Eanáir 2018 go 31 Nollaig 2018.

cosanta sa tréimhse tuairiscithe 1 Eanáir 2018 go

Foráiltear mar a leanas le halt 22:
Tuarascáil Bhliantúil
(1)	Tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

22.

gach bliain, déanfaidh gach comhlacht
poiblí tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú
i ndáil leis an mbliain díreach roimhe
sin i bhfoirm nach gcumasófar léi na
daoine a bheidh i gceist a shainaithint
agus ina mbeidh faisnéis a bhaineann
leis na nithe a shonraítear i bhfo-alt (2).
(2)

Is iad seo a leanas na nithe sin –

(a)

an líon nochtaí cosanta a rinneadh
don chomhlacht poiblí,

(b)

an gníomh (más ann) a rinneadh mar
fhreagra ar na nochtaí cosanta sin, agus

(c)

cibé faisnéis eile a bhaineann leis
na nochtaí cosanta sin agus leis
an ngníomh a rinneadh a iarrfaidh
an tAire ó am go ham.

31 Nollaig 2018.

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018
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Cruinnithe den Choimisiún agus Tinreamh in 2018

Léirítear sa tábla líon na gcruinnithe a thionóil an Coimisiún agus Coiste Airgeadais an Choimisiúin chomh
maith le tinreamh chomhaltaí aonair an Choimisiúin. Tionóladh 12 chruinniú den Choimisiún in 2018.
Tionóladh cúig chruinniú den Choiste Airgeadais in 2018.
Cruinnithe
An Coimisiún

An Coiste
Airgeadais

An Teachta Seán Ó Fearghaíl, An Ceann Comhairle (An Cathaoirleach)

12/12

–

An Seanadóir Donnacadha Ó Donnabháin, Cathaoirleach an tSeanaid
(An Leas-Chathaoirleach)

9/12

5/5

12/12

–

7/12

4/5

12/12

–

An Seanadóir Gearóid P. Ó Creachmhaoil

9/12

4/5

An Teachta Tadhg Ó Dubhlaoigh

7/12

3/5

An Teachta Máirtín Ó hÉideáin

9/12

2/5

An Teachta Caitríona Uí Mhurchú

5/12

–

An Teachta Laoise Uí Raghallaigh

8/12

4/5

An Seanadóir Eamonn Ó Súilleabháin

8/12

–

An tUasal Peadar Ó Fionnagáin, Ard-Rúnaí (An Príomhfheidhmeannach)
An Seanadóir Pádraig Ó Cobhthaigh
An Teachta Mairsile Ní Chorcoráin Cinnéide

An Tuarascáil Bhliantúil, 2018

Comhaltaí
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Gluais Téarmaí

Díospóireacht i dTosach Suí (Seanad) – ní arna

An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) –

thabhairt ar aghaidh ag Seanadóir lena phlé i

cuireann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

dtosach suí an tSeanaid ar ní é a bhaineann le

seirbhísí faisnéise agus taighde ar fáil mar bhonn

gnóthaí poiblí i dtaca le Roinn Stáit nó le gnóthaí

taca faoi obair Thithe an Oireachtais agus

riaracháin a bhfuil comhalta den Rialtas nó Aire

chomhaltaí na dTithe. Tá ról ag SLaT maidir le

Stáit freagrach go hoifigiúil astu.

faisnéis chorparáideach a bhainistiú freisin agus
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An Coimisiún – is é Coimisiún Thithe an Oireachtais
comhlacht rialaithe Sheirbhís Thithe an Oireachtais

is í an tSeirbhís atá freagrach as saoráil faisnéise,
cosaint sonraí agus bainistíocht ar thaifid.

(an tSeirbhís). Déanann sé formhaoirsiú ar sholáthar

An Bord Bainistíochta – Bord Bainistíochta

seirbhísí do Thithe an Oireachtais agus do chomhaltaí

Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Is é ról an Bhoird

na dTithe.

Bainistíochta ceannaireacht a sholáthar, agus treo

Athleasú na Dála – athleasú nósanna imeachta agus

straitéiseach na Seirbhíse a leagan síos.

chleachtas Dháil Éireann. Sa bhliain 2016, thug an

An Grúpa Aiseolais do Chomhaltaí (GAC) – fóram

Fochoiste ar Athleasú na Dála faoi athbhreithniú

inar féidir le comhaltaí na dTithe aiseolas a

cuimsitheach ar nósanna imeachta na Dála agus

thabhairt d’ardbhainistíocht na Seirbhíse mar gheall

mhol sé athleasuithe a bhain le réimse leathan den

ar na saoráidí agus na seirbhísí a thacaíonn lena

ghnó parlaiminteach. Chuir an Dáil na hathleasuithe

gcuid oibre parlaimintí, lena n-áirítear cé chomh

i ngníomh ar mhodh leasuithe ar Bhuan-Orduithe.

maith is a fhreastalaíonn na seirbhísí sin ar

An Clár um Chlaochlú Digiteach – clár infheistíochta
TFC chun córais agus seirbhísí sa tSeirbhís a nuachóiriú
trí theicneolaíocht dhigiteach a chur chun feidhme.
Vótáil – vótáil fhoirmiúil ar thairiscint sa Dáil nó
sa Seanad.

riachtanais na gcomhaltaí agus conas is féidir
feabhas a chur ar na seirbhísí sin.
Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminteacha (OCDP)
– soláthraíonn an Oifig comhairle dlí neamhspleách
agus seirbhísí dlí neamhspleácha do Thithe an
Oireachtais agus dá gCoistí, do Chathaoirligh dhá
Theach an Oireachtais (an Ceann Comhairle agus an
Cathaoirleach) i leith a bhfeidhmeanna, do Chléirigh
an dá Theach i leith oibriú na dTithe, agus do
Choimisiún Thithe an Oireachtais.
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An Tionscamh um Fhorbairt Eagraíochta (TFE) –

Seirbhís Dréachtaithe Billí Comhaltaí

straitéis chun tacú le héifeachtacht eagraíochtúil

Príobháideacha – saineolas i dtaobh dlí a dhréachtú

sa tSeirbhís. Is é atá i bhForbairt Eagraíochtúil cur

atá ar fáil do chomhaltaí na dTithe maidir le Billí

chuige pleanáilte chun feidhmíocht eagraíochtúil

Comhaltaí Príobháideacha a dhréachtú. Faigheann

a bharrfheabhsú. Is gnách go ndéantar Forbairt

dréachtóirí reachtaíochta parlaiminteacha treoracha

Eagraíochtúil trí phlean gníomhaíochta a ullmhú ina

ó chomhaltaí maidir le haidhm agus cuspóir an

bhfuil tionscnaimh aonair amhail oiliúint, cumarsáid,

Bhille Comhaltaí Príobháideacha atá beartaithe.

Cuireann an tSeirbhís tionscnaimh forbartha
eagraíochtúla ar siúl i gcomhairle leis an bhfoireann ar
gach leibhéal, agus tá tionscnaimh á gcur i ngníomh
faoi láthair chun tacú le feidhmíocht foirne agus
feabhas a chur ar rannpháirtíocht agus tiomantas.

Seirbhísí Nóis Imeachta – is iad na seirbhísí nóis
imeachta na seirbhísí a bhaineann leis an gcomhairle
a chuirtear ar Chathaoirligh na dTithe agus ar a
gcuid Coistí maidir le Buan-Orduithe, Rialuithe an
Chathaoirligh agus nósmhaireacht na parlaiminte a
chur i bhfeidhm agus a chomhlíonadh, chomh maith

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) – soláthraíonn

leis na seirbhísí a chuireann Rúnaíocht na gCoistí

an Oifig faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách

agus na hOifigí Nóis Imeachta ar fáil – Oifig na

neamhchlaonta do Thithe an Oireachtais. Is foinse

gCeisteanna (Ceisteanna Parlaiminte, tairiscintí),

bharrthábhachtach faisnéise airgeadais agus

Oifig na mBillí (a bhainistíonn próiseáil na

buiséadaí í an Oifig do chomhaltaí agus go háirithe

reachtaíochta trí na Tithe – Billí, Leasuithe ar Bhillí,

don Choiste um Fhormhaoirsiú Buiséid mar déanann

Achtanna an Oireachtais) agus Oifig na nImeachtaí

sí grinnscrúdú ex-ante ar chúrsaí buiséadacha uile.

(a bhainistíonn Cín Lae ar Imeachtaí, Buan-Orduithe,

Ceisteanna Parlaiminte (CPanna) – ceisteanna, le

Rialuithe an Chathaoirligh, Riar na hOibre).

haghaidh freagra scríofa nó freagra ó bhéal, arna

An Sos – an tréimhse ama nach mbíonn an Teach

gcur ag comhaltaí den Dáil faoi bhráid Airí Rialtais

(nó na Tithe) ina shuí (nó ina suí).

a bhaineann le gnóthaí poiblí i dtaca lena Ranna nó
le gnóthaí riaracháin a bhfuil na hAirí sin freagrach
go hoifigiúil astu.

Priacal – Is “toradh na héiginnteachta ar chuspóirí”
(ISO 3000) a thugtar de shainmhíniú air. Tagann
i gceist leis an dóchúlacht go dtitfeadh teagmhas

Comhalta Príobháideach – comhalta den Dáil nó den

amach agus an toradh a bheadh air dá dtarlódh

Seanad nach Aire nó comhalta den Rialtas é nó í.

sin. Is é a bhíonn i gceist le bainistiú priacail, ábhar

Gnó Comhaltaí Príobháideacha – míreanna de ghnó
parlaiminteach (Billí agus tairiscintí) arna dtionscnamh
ag Comhaltaí Príobháideacha seachas ag an Rialtas.

baoil a aithint roimh ré agus an bhagairt a mhaolú
ionas gur féidir an priacal ionchais a mhaolú oiread
agus is féidir nó dul i ngleic leis mar is cuí i gcás go
dtarlódh sé.
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cur chuige i leith obair foirne, nó deiseanna eile.
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Coistí Earnála – Coistí Parlaiminte a bhfuil comhaltaí
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ó aon Teach amháin nó ón dá Theach orthu agus a
bhaineann le réimsí oibre de chuid Ranna Rialtais
áirithe. Déanann na coistí earnála grinnscrúdú ar
obair na Roinne Rialtais iomchuí agus ar réimsí
beartais a bhaineann le hábhar.
Coistí Speisialta – Coistí Parlaiminte arna mbunú
chun scrúdú a dhéanamh ar ábhair a mbaineann
tábhacht ar leith leo nó ar shaincheisteanna atá
ag teacht chun cinn agus chun moltaí a dhéanamh,
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de réir mar is cuí, do na Tithe.
Buanchoistí – Coistí Parlaiminte buana a gceanglaítear
le Buan-Orduithe de cheachtar Teach iad a bhunú
tar éis Olltoghcháin; mar shampla, an Coiste um
Chuntais Phoiblí. Féadfaidh comhaltaí ó aon Teach
amháin nó ón dá Theach a bheith ar Bhuanchoistí.
An Ráiteas maidir le hAcmhainní – déantar cinneadh
faoi na hacmhainní foirne atá de dhíth ar gach aonad
gnó sa tSeirbhís chun na feidhmeanna a leagtar air a
chomhall tar éis próiseas athbhreithnithe bhliantúil
lena ngabhann an coigeartú is gá chun a chinntiú
go mbítear bord ar bhord le riachtanais acmhainne.
An tSeirbhís – is í Seirbhís Thithe an Oireachtais
an comhlacht seirbhíse poiblí a chuireann seirbhísí
riaracháin ar fáil do Thithe an Oireachtais agus dá
gComhaltaí. Is é nó í an tArd-Rúnaí agus Cléireach
na Dála a bhíonn i gceannas ar an tSeirbhís agus tá
sé nó sí freagrach as bainistiú na Seirbhíse ó lá go
lá agus as beartais an Choimisiúin a chur i ngníomh.
Díospóireacht faoi Shaincheisteanna Tráthúla (Dáil)
– ní arna chur i láthair ag comhalta den Dáil lena
bhreithniú mar shaincheist thráthúil a bhaineann
le gnóthaí poiblí i dtaca le Roinn Stáit nó le gnóthaí
riaracháin a bhfuil comhalta den Rialtas nó Aire
Stáit freagrach go hoifigiúil astu.

