
Dul chun cinn a Baineadh Amach maidir le Sprioc Ardleibhéil 6 a 

Chomhlíonadh  
 

Sprioc Ardleibhéil 6  

Seirbhísí nua-aimseartha agus gairmiúla corparáideacha agus bainistíochta gnó a sholáthar 

san Oifig a thugann an caighdeán seirbhíse is airde agus is féidir.  

 

An Dul Chun Cinn a Baineadh Amach 

Oifig Shráid Mhuirfean 

 

Earcaíocht  

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a cuid riachtanas foirne, chuir an Oifig cás gnó faoi 

bhráid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le haghaidh baill foirne dlí bhreise. 

Ina dhiaidh sin cheadaigh an Roinn earcú suas go dtí 11 Abhcóide Comhairleach ar Ghrád III, 

5 Dréachtóir Parlaiminte Cúnta ar Ghrád II agus aon Eagarthóir Reachtaíochta amháin. 

Reáchtáladh na comórtais earcaíochta i lár 2012 agus tháinig 11 Abhcóide Comhairleach ar 

Ghrád III, 4 Dréachtóir Parlaiminte Cúnta ar Ghrád II agus Eagarthóir Reachtaíocht chun 

oibre san Oifig idir Meán Fómhair 2012 agus Aibreán 2013. Tugadh naonúr de na hAbhcóidí 

Comhairleacha ar iasacht mar chomhairleoirí dlí do Ranna Rialtais eile gar do dheireadh 

2012 agus ag tús na bliana 2013. 

 

Thairg an Oifig réimse leathan socruithe oibre neamhthipiciúla le linn na bliana.   

 

An Creat um Rialú Fostaíochta 

Shocraigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe mar sprioc go mbeadh 151 bhall 

foirne in Oifig an Ard-Aighne (lena n-áirítear an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí ) faoi 

dheireadh 2013. Is ionann sin agus laghdú de thart ar 5.71%  nuair a chuirtear i gcomparáid le 

líon foirne 2008 é.   

 

Ó thús 2010 go deireadh 2014 meastar go sábhálfaidh an laghdú €3.03 milliún san iomlán ó 

thaobh costas foirne. Mar thoradh ar thionscnaimh eile, lena n-áirítear an scéim dhreasachta 

um shos gairme agus an ciorrú pá san earnáil phoiblí, bainfear amach €3.44 milliún eile de 

choigilteas le linn na tréimhse céanna.  

 



An Córas Bainistíochta Acmhainní Daonna 

I Lúnasa na bliana 2013, thosaigh an Oifig ag baint úsáide as PeoplePoint, an Lárionad 

Seirbhísí Comhroinnte Acmhainní Daonna i gcomhair na Státseirbhíse.   

 

 

 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) 

Fuair an Oifig 99.18% de phróifílí róil 2013, 99.15% de na hathbhreithnithe eatramhacha 

agus 99.17% de na hathbhreithnithe bliantúla don bhliain.  Glacfaidh an Oifig le haon 

fheabhsúcháin ar an gcóras de réir mar a aontófar orthu ar bhonn lárnach.  Déanfar an CBFF 

a nuashonrú tríd an gcóras PeoplePoint ó 2014 i leith. 

 

Saoire Bhreoiteachta 

Tugann an Oifig faoi athbhreithnithe débhliantúla ar shaoire bhreoiteachta agus cuirtear na 

torthaí faoi bhráid an Choiste Chomhairligh Bainistíochta inmheánaigh agus na Roinne 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Glacadh roinnt moltaí le blianta beaga anuas chun dul 

i ngleic leis na leibhéil saoire breoiteachta agus mar thoradh air sin tháinig laghdú foriomlán 

ar líon na laethanta a cailleadh: b'ionann an leibhéal saoire breoiteachta in 2013 agus 4.42%, 

atá os cionn an fhigiúir de 3% atá á lorg ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Cóiríocht 

Le linn 2013, d'athbhreithnigh an Oifig riachtanais chóiríochta na hOifige agus rinne sí 

teagmháil le hionadaithe de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí, de réir mar ba ghá, lena 

chinntiú go raibh na saoráidí uile oiriúnach. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta 

Le linn 2013, bhí ról lárnach ag an gCoiste Comhpháirtíochta in Oifig Shráid Mhuirfean 

maidir le cur chun feidhme an Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus saincheisteanna 

a bhain le cur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta Athbhreithnithe na hOifige faoi 

Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) agus faoi 

Phlean Seachadta Athbhreithnithe na hOifige um Athchóiriú.  Reáchtáil an Coiste 11 

chruinniú le linn na bliana.  Ba é an t-ábhar ar ar dhírigh an Coiste, a bhfuil ionadaíocht aige 

ar fud na hOifige, air, ná déileáil freisin le saincheisteanna lárnacha a bhaineann leis an Oifig 



agus a mbíonn tionchar acu ar bhaill foirne, amhail saoire bhreoiteachta, an CBFF agus 

Oiliúint agus Forbairt. 

  

Ionadaíocht Inscne   

 

Seo a leanas miondealú ar an chothromaíocht inscne don fhoireann bhuan ag deireadh 2013: 

Grád Mná Fir 

 Líon (%) Líon (%) 

An tArd-Stiúrthóir 0 (0) 1 (100) 

An Príomh-Dhréachtóir 

Parlaiminte 

0 (0) 1 (100) 

An Leas-Ardstiúrthóir 0 (0) 1 (100) 

Rúnaí Cúnta  5 (62.5) 3* (37.5) 

Príomhoifigeach 11 (46.22) 12.8 (53.78) 

Príomhoifigeach Cúnta  21 (60) 14 (40) 

 

* 1 fholúntas amháin ag deireadh 2013  

 

Foghlaim agus Forbairt  

Le linn 2013 ghlac Abhcóidí Comhairleacha, Dréachtóirí Parlaiminte agus baill foirne 

Riaracháin ainmnithe páirt in obair an Choiste Foghlama agus Forbartha.  Dhírigh an Coiste i 

rith na bliana ar fhorbairt Straitéise nua Foghlama agus Forbartha 2014 – 2016, ina bhfuil 19 

bpointe gníomhaíochta ar leith, agus d'fhaomh an CCB an Straitéis gar do dheireadh na bliana 

2013.   

 

In 2013, sholáthair Aonad Oiliúna agus Forbartha Oifig Shráid Mhuirfean caighdeán ard de 

dheiseanna oiliúna agus forbartha agus chomhlíon sé an fhreagracht atá air as cúrsaí oiliúna a 

chuirtear ar fáil do gach ball foirne a phleanáil, a eagrú agus a mheasúnú.  Ghlac an tAonad 

páirt freisin in obair an Choiste Foghlama agus Forbartha le linn na bliana.   

I rith na bliana, tugadh spreagadh agus cuidiú don fhoireann chun tabhairt faoin oiliúint a 

sainaithníodh ina gcuid Foirmeacha Róil-Próifíle le haghaidh 2013.  Threisigh an Oifig arís 

eile an tábhacht a bhaineann le CBFF don fhorbairt leanúnach ghairmiúil agus phearsanta 

agus rinne sí iarracht a tiomantas i leith fhorbairt scileanna agus cumas na mball foirne go léir 



a chomhlíonadh.  Seo a leanas miondealú ar an gcaiteachas a tabhaíodh in 2013 ar oiliúint 

agus ar fhorbairt: 

 

 
 

 

Mír 

 

 

Caiteachas € 

Seimineáir, Comhdhálacha agus Cúrsaí Oiliúna 

 
139,019.94 

Aisíoc Táillí 

 0 
Costas comhairleoirí agus oiliúnóirí seachtracha 

 13,900 
Oiliúint TF 

 2,590 

Tuarastail agus forchostais na n-oiliúnóirí 

 44,967  
Costas riaracháin 

 0 
Costas na gcúrsaí ar fhreastail oiliúnóirí orthu 

 
0 

Ceannach ábhar nua oiliúna 

 0 
Céim Mháistir in Anailís Bheartais 

 0 
Eile  

 0 
 

Iomlán 

 200,476.94 

Iomlán na gCostas Párolla A1 

 10,173,622.84 

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt mar % de chostas na 

dtuarastal 1.97% 

 

 B’ionann costas iomlán na hoiliúna agus na forbartha don bhliain 2013, lena n-áirítear 

costas an riaracháin, agus €200,476.94 

 Cé is moite de chostais riaracháin is amhlaidh a briseadh an buiséad oiliúna agus 

forbartha síos ina cheithre réimse ar leithligh, mar atá: Oiliúint agus Forbairt Foirne, 

Aisíoc Táillí, Táillí Ballraíochta agus Comhdhálacha 

 Ní bhfuair aon bhall foirne aisíoc táillí le linn 2013 

 

 

 

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit  



 

Earcaíocht  

Le linn 2013, d'fhág 7 ball foirne an Oifig, d'éirigh 6 ball foirne as a bpoist, agus d'aistrigh 

ball foirne amháin ar ais ag an Roinn ina raibh sé nó sí ar dtús.  I rith na bliana tháinig 13 

bhall foirne ag obair san Oifig, lenar áiríodh 11 bhall foirne gairmiúil sealadach, 1 bhall 

foirne gairmiúil buan agus intéirneach amháin de chuid FÁS. Lean an Oifig ar aghaidh in 

2013 leis an gclár intéirneach faoi scéim JobBridge de chuid FÁS. 

 

An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta  

Feidhmíodh timthriall 2013 den CBFF ar bhonn na ndoiciméad athbhreithnithe CBFF lena n-

áirítear an fhoirm agus na treoirlínte athbhreithnithe. In 2013 tugadh isteach calabrú na 

rátálacha don fhoireann ar leibhéal Príomhoifigigh Chúnta agus níos airde, agus cuireadh 

oiliúint agus doiciméadú maidir leis na socruithe athbhreithnithe sin ar fáil do bhaill foirne 

chuí na hOifige. Cuireadh chun feidhme socruithe nua a bhí comhaontaithe.  

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  

Ceanglaítear ar gach aturnae atá fostaithe ag an Stát oiliúint ar Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL) a chur i gcrích. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2008 (I.R. 807 de 2007, arna leasú 

ag I.R. 452 de 2009), is éigeantach an Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a chur i gcrích.  

Ceanglaítear ar aturnaetha aonair taifead a choimeád ar an oiliúint atá curtha orthu. Faoin 

bpróiseas FGL, féadfaidh an Dlí-Chumann iniúchadh a dhéanamh ar chomhlíonadh an 

cheanglais sin. Leanann an oifig ag déanamh bainistiú réamhghníomhach ar oiliúint FGL do 

bhaill foirne na hOifige ar aturnaetha iad. 

 

 

Cóiríocht  

Rinne an Oifig athbhreithniú rialta le linn na bliana ar a cuid riachtanas cóiríochta ar bhunús 

riachtanas oibre agus rinne sí teagmháil le hOifig na nOibreacha Poiblí de réir mar ba ghá 

chun a chinntiú go mbeadh gach saoráid oiriúnach. 

 

Leanann an Oifig uirthi ag leagan béime ar stóráil sheachtrach comhad ionas go 

gcomhlíonfadh pasáistí agus oifigí na ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta. 

 

An Chairt Dínite  



Bhí Cairt Dínite na hOifige, a seoladh in 2008, i bhfeidhm le linn 2013.  

 

Ionadaíocht Inscne  

Ag deireadh 2013 sháraigh an Oifig spriocanna an Rialtais i ndáil le fostú ban. B'ionann 

comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta nó os a chionn agus 

59%, agus b'ionann comhréir na mban san fhoireann ar leibhéal an Phríomhoifigigh nó os a 

chionn agus 50%.  

 

Inrochtaineacht do Dhaoine faoi Mhíchumas  

Sáraíodh sprioc 3% an Rialtais leis an gcéatadán foirne faoi mhíchumas a bhí fostaithe san 

Oifig ag deireadh 2013. Leanann an oifig uirthi ag tacú le baill foirne agus bíonn sí sásta i 

gcónaí moltaí a fháil ó bhaill foirne. 

 

An Coiste Comhpháirtíochta  

I rith 2013, lean an Coiste Comhpháirtíochta agus foghrúpaí bainteacha in Oifig an Phríomh-

Aturnae Stáit ar aghaidh ag glacadh páirte i bhforbairt leanúnach ar chultúr an athraithe san 

Oifig.  

 

Oiliúint agus Forbairt 2013 in OPAS 

 

Is é ról an Aonaid Oiliúna agus Forbartha (AOF) in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ná 

oiliúint spriocdhírithe a chur ar fáil do bhaill foirne ar fud na hoifige.  I rith 2013, ghlac an 

AOF de láimh roinnt réimsí oiliúna a bhí sainaitheanta ag baill foirne ina bhFoirmeacha 

Oiliúna agus Forbartha Pearsanta faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 

(CBFF), agus réimsí oiliúna a ghlac an oifig mar thosaíochtaí, idir shaincheisteanna sláinte 

agus sábháilteachta agus thopaicí dlí agus riachtanais oiliúna riaracháin. In 2013, leanadh ag 

díriú ar oiliúint inmheánach a sholáthar don fhoireann, agus aird ar na rialacháin FGL 2009 

faoina gceanglaítear ar Aturnaetha 14 uair an chloig oiliúna sa réimse sin a chur i gcrích. 

 

Seo a leanas forbhreathnú gairid ar an oiliúint a cuireadh ar fáil don fhoireann in 2013: - 

 

TF 

 Oiliúint don fhoireann ar na difríochtaí idir Microsoft 2003 agus Microsoft 2007, i 

gcomhréir leis an uasghrádú atá ar siúl ar fud na hOifige. 



 Seisiúin Oiliúna Excel 

 Oiliúint Adobe 

 Seisiún ar Microsoft Office Project 

 Seisiúin Oiliúna maidir le Justis agus Justcite  

Soláthraíonn Justis.com rochtain ar chásdlí de chuid na hÉireann agus na Ríochta 

Aontaithe (lena n-áirítear leaganacha pdf de na tuarascálacha Éireannacha), reachtaíocht 

na Ríochta Aontaithe, cásdlí Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa agus reachtaíocht an AE.  Le 

linn na seisiún, clúdaíodh na hacmhainní dlí ar líne Justis agus JustCite, a bhfuil rochtain 

orthu araon ar fáil trí inlíon OPAS. 

 Soláthraíodh seisiúin tosaigh ar an Leabharlann agus a cuid acmhainní clóite agus a cuid 

acmhainní ar líne d'iontrálaithe nua agus soláthraíodh seisiúin athnuachana do bhaill 

foirne a d'fhill ar an oifig agus baill foirne a d'aistrigh chuici. Chuir oiliúnóirí seachtracha 

roinnt seisiún uair an chloig ar bun maidir le bunachair shonraí síntiús na Leabharlainne 

agus chuir foireann na Leabharlainne oiliúint ar fáil do bhaill foirne aonair nach raibh in 

ann freastal ar na seisiúin ghrúpa. Chuir an Leabharlann oiliúint duine le duine maidir le 

scileanna faisnéise ar fáil freisin don fhoireann dlí 

 Cúrsaí Oiliúna ACME 

 

Bainistíocht 

 Cúrsaí Bainistíocht Ama 

 Cúrsa um Ghlacadh Miontuairiscí 

 Oiliúint um Scileanna Agallóireachta  

 Seisiúin Faisnéise faoi Shaoire Bhliantúil 

 Seisiúin Faisnéise faoi Shaoire Bhreoiteachta 

 Oiliúint Ionduchtúcháin do bhaill foirne nua 

 Láithreoireachtaí maidir le eTenders 

 Oiliúint maidir le Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla agus CBL 

 

Ábhair a Clúdaíodh - Cainteanna Dlí Inmheánacha 

 Ceanglaíodh ar na baill foirne ar dlíodóirí iad 14 huaire an chloig d’Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL) a dhéanamh in 2013. 

 Rinne an AOF teagmháil leis na Bainisteoirí Rannáin ag tús 2013 agus reáchtáil sé cruinnithe 

leo chun féachaint ar ábhair a bheadh oiriúnach i ndáil le cuireadh a thabhairt do chainteoirí 



chun na hoifige chun labhairt le baill foirne, faoi thionscnamh cainteanna inmheánacha. 

Áiríodh leis na hábhair a clúdaíodh: 

 Barántais Ghabhála Eorpacha 

 An Dlí um an Meabhairshláinte 

 An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh 

 Idir-Réiteach 

 LandDirect.ie 

 An Dlí um Fhollasú 

 Léirmhíniú Reachtúil in Éirinn 

 Idirghabháil 

 Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

 Orduithe Bainte 

 Módúil um Ábhair Rialála 

 

Oiliúint Sláinte, Sábháilteacht agus Folláine 

 Láithreoireacht ó Oifigeach Cuidithe Fostaithe 

 Láithreoireacht um Chroí Folláin 

 Láithreoireacht um Bainistíocht Struis 

 An Chibearbhulaíocht 

 Feasacht i leith Féinmharú 

 Garchabhair  

 Marascal Dóiteáin 

 Cuireadh Seiceálacha Sláinte ar fáil do gach ball foirne, agus is í Oifig an 

Phríomhoifigigh Leighis a chur ar fáil iad.  

 

 I rith na bliana, d'fhreastail baill foirne ar chomhdhálacha seachtracha agus seimineáir 

sheachtracha a bhaineann le gnó na hOifige. 

 Bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag an bhfoireann faoin CBFF agus ar iarratais a rinneadh i 

rith na bliana, d'eagraigh an tAonad Oiliúna agus Forbartha roinnt cúrsaí oiliúna ginearálta 

don fhoireann. 

 

Leithdháileadh €200,000.00 don Aonad Oiliúna chun oiliúint agus forbairt a sholáthar 

d’fhoireann OPAS in 2013.  Roinneadh an leithdháileadh thar thrí shainréimse. 



 

Réimse Leithdháileadh Caiteachas Achoimre 

Buiséad Tarmligthe €90,000.00 €63,179.33 

Roinneadh an 

tsuim sin ar 6 

rannán, agus 

bhí gach 

rannán 

freagrach as 

feidhmiú 

laistigh den 

tsuim a 

leithdháileadh. 

Aisíoc Táillí €30,000.00    €11,565.00 

In 2013, 

aisíocadh táillí 

le baill foirne i 

leith 6 chúrsa 

Ciste Sealbhaíochta €80,000.00 € 43,953.13.49 

D’úsáid an 

AOF an ciste 

seo i gcomhair 

caiteachais ar 

roinnt réimsí 

oiliúna 

 
 

 

Oifig Shráid Mhuirfean agus an CSSO 

 

Cora airgeadais   

I rith 2013 dhírigh na hOifigí ar a thuilleadh dul chun cinn a bhaint amach maidir le cur chun 

feidhme tionscnamh ar an leibhéal lárnach, ar thuilleadh feabhsúcháin ar Chóras 

Bainistíochta Airgeadais (CBA) na hOifige, ar bhreithniú maidir leis an gCóras a uasghrádú 

agus ar chomhéadan a fhorbairt idir an Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) 

agus an CBA.   

 

Faoi dheireadh 2013 bhí an comhéadan idir ACME agus an CBA curtha i bhfeidhm ina 

iomláine ar fud gach réimse ábhartha sa dá Oifig.  Beidh an comhéadan sin ina chuidiú 

maidir le gealltanais a shainaithint, idir ghealltanais airgeadais agus ghealltanais neamh-

airgeadais, agus maidir le costas a chur le riachtanais tuairiscithe na faisnéise bainistíochta.   

 



In 2013 rinneadh tuilleadh feabhsuithe ar Thuarascálacha Bainistíochta agus Costála agus 

cuireadh ar fáil iad do CCBanna áitiúla Oifig Shráid Mhuirfean agus an OPAS, CCB 

comhroinnte Oifig Shráid Mhuirfean agus an OPAS agus don lucht ardbhainistíochta.  

Cheana féin, cuidíonn an fhaisnéis sin le feasacht níos fearr ó thaobh costais a chothú ina 

measc siúd atá freagrach as leithdháileadh acmhainní.   

 

Maidir le Córas Agresso um Bainistíocht Airgeadais na hOifige, bhain an Oifig leas as an 

gCóras chun réimse iomlán seirbhísí airgeadais a sholáthar don Oifig, lenar áiríodh na nithe 

seo a leanas a ullmhú: 

 Cuntas Leithghabhála 2013; 

 Tuarascála airgeadais míosúla chuig Coistí Comhairleacha Bainistíochta áitiúla agus 

Príomha, agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 

 

Maidir leis an uasghrádú atá beartaithe ar CBA Agresso na hOifige, rinneadh an-dul chun 

cinn agus bhí Doiciméad Tionscanta Tionscadail ar fáil faoi dheireadh na bliana.   

 

Maidir leis an Tionscadal Seirbhísí Comhroinnte um Bainistíocht Airgeadais chun CBA 

comhroinnte a fhorbairt don tseirbhís phoiblí, rinne an dá Oifig teagmháil mar ba chuí leis an 

bhfoireann tionscadail i rith na bliana.   

 

 

An Córas Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) 

In 2013 díríodh ar an gCóras Bainistíochta Cásanna agus Taifead (ACME) a bheachtú agus a 

fheabhsú a thuilleadh lena chinntiú go ndéanfadh sé freastal ar an Oifig ar an mbealach ab 

éifeachtaí agus ab éifeachtúla ab fhéidir. Thug baill foirne na Deisce Cabhrach tacaíocht 

leanúnach do gach duine a bhaineann úsáid as an gcóras.  D'ullmhaigh Grúpa Úsáideoirí Gnó 

(GUG) ACME tuarascáil ar an athbhreithniú cuimsitheach a rinne sé ar an gcóras don CCB 

Príomha i Meitheamh 2013.  Sainaithníodh sa tuarascáil roinnt saincheisteanna i dtaca le 

húsáid ACME agus dhírigh an Grúpa don chuid eile den bhliain 2013 ar phlean a ullmhú 

chun tabhairt faoi na saincheisteanna sin.  

 

An Córas Bainistíochta Airgeadais a Chomhtháthú leis an gCóras Bainistíochta 

Cásanna agus Taifead (ACME) 



Tá costas mór ar an Stát i gceist le táillí abhcóidí. Ní mór don Oifig a bheith in ann an 

próiseas a bhainistiú chun luach ar airgead a áirithiú, mar aon le próiseas airgeadais 

éifeachtach a áirithiú chun tacú leis. Cé go bhfeidhmíonn an Oifig córas páipéarbhunaithe 

faoi láthair ar cuimsitheach agus sonrach é, córas dlúthshaothair is ea é agus níl sé chomh 

héifeachtach agus a d’fhéadfadh sé bheith maidir le faisnéis réad-ama a sholáthar chun 

críocha bainistíochta. 

Gné atá ríthábhachtach maidir leis an gcostas a bhainistiú is ea a bheith in ann an ceangaltas 

airgeadais a mhaoirsiú agus a shainaithint ar bhonn fabhruithe nuair a tharlaíonn an 

ghníomhaíocht seachas díreach ag an bpointe nuair a fhaightear sonrasc nó nóta táille agus 

nuair a íoctar é ina dhiaidh sin. 

Tá na córais ACME agus CBA araon éifeachtach agus éifeachtúil sna cúraimí ar dearadh lena 

n-aghaidh iad. Tríd an gcóras airgeadais a nascadh leis an gcóras ACME, áfach, déanfar 

cinnte go ngabhfar go huathoibríoch na gealltanais airgeadais a ardóidh baill foirne 

chomhairleacha/baill foirne dlí OPAS agus baill foirne dlí á bhfostú acu. Cuirfidh sé sin ar 

chumas an luchta bainistíochta eolas níos cruinne a bheith acu faoi mhéid an dliteanais 

fhéideartha i ndáil le costais agus táillí dlí sa todhchaí, chomh maith lena chinntiú go mbeidh 

an próiseas íocaíochta cruinn agus éifeachtúil nuair a thiocfaidh an sonrasc foirmiúil nó an 

nóta táille ag deireadh an lae. Mar gheall ar an bhfaisnéis sin a bheith sofheicthe agus iomlán, 

beidh breisluach nach beag ar fáil ó thaobh cinnteoireachta ag an lucht bainistíochta. 

 

Faoi dheireadh 2013, bhí an clár comhéadain i bhfeidhm i ngach Rannán agus i ngach Roinn 

in OPAS agus gabhadh na gealltanais airgeadais ar ACME.  

 

 

 

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre um Chuntasacht na nArd-Rúnaithe agus na nOifigeach 

Cuntasaíochta (Tuarascáil Mullarkey)   

I rith 2013 choimeád na hOifigí na rialuithe inmheánacha airgeadais faoi athbhreithniú, agus 

rinneadh athbhreithniú ar ghnéithe dóibh freisin i gcomhthéacs iniúchtaí inmheánacha 

sonracha.   

 

An Coiste Iniúchóireachta  



Reáchtáil an Coiste Iniúchóireachta, atá comhdhéanta de 3 comhalta pearsanra seachtrach 

agus ionadaí as gach Oifig, 4 chruinniú le linn 2013.   

 

D'fhaomh an tArd-Stiúrthóir agus an Príomh-Aturnae Stáit Tuarascáil Bhliantúil an Aonaid 

Iniúchóireachta Inmheánaí i gcomhair na bliana 2012.  Maidir le hiniúchtaí ar tugadh fúthu in 

2013 rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú i rith na bliana ar na Tuarascálacha 

Iniúchta atá liostaithe thíos: 

 

1. Scrúdú ar Nósanna Imeachta um Ghutháin Phóca in Oifig an Ard-Aighne agus 

in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. 

2. Scrúdú ar Chaiteachas ar Thacsaithe in Oifig an Ard-Aighne.   

3. Athbhreithniú ar Nósanna Imeachta Airgeadais sa Choimisiún um Athchóiriú 

an Dlí. 

4. Tuarascáil um Moltaí Leantacha in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus in 

Oifig an Ard-Aighne. 

5. Scrúdú ar an Úsáid a bhaintear as an gCóras Leictreonach Bainistíochta 

Cásanna agus Taifead (ACME) in Oifig an Ard-Aigne (atá fós ar bun). 

 

Le linn 2013 rinne an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú freisin ar fhorbairtí maidir leis an 

tionscadal um Chomhéadan ACME/CBA agus ar straitéis bainistíochta riosca na nOifigí. 

 

Íocaíochtaí Úis faoin Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas 

Níor tabhaíodh aon íocaíochtaí úis phionósaigh in Oifig Shráid Mhuirfean in 2013.  

 

In OPAS, tabhaíodh suim iomlán €4,089.14 in ús pionósach i rith na bliana faoin 

Reachtaíocht um Íoc Pras Cuntas.  Féach Iarscríbhinn D de Thuarascáil Bhliantúil na bliana 

2013 i gcomhair Thuairiscí na nOifigí faoi Chleachtais Íocaíochta don bhliain 2013. 

 

Straitéis TF 2012 - 2016 

I rith 2013 lean na hAonaid TF sa dá Oifig ar aghaidh le cur chun feidhme na comhstraitéise 

TF OAA/OPAS chun tacú leis na hOifigí agus a gcuid cuspóirí gnó á mbaint amach acu. 

Treoróidh an Straitéis cur chuige na nOifigí maidir le teicneolaíocht na faisnéise agus a gcuid 

infheistíochta inti thar na blianta amach romhainn.  

 



Forbairtí eile sa Réimse TF 

In 2013, lean na hAonaid TF ar aghaidh ag déanamh athbhreithniú ar na hardáin agus na 

córais teicneolaíochta atá á n-úsáid acu agus á mbeachtú agus á bhforbairt ní ba mhó nuair ba 

chuí chun a chinntiú go mbeadh ceanglais na nOifigí á gcomhlíonadh ag na córais TF sin.  

 

Bhí ról an-suntasach ag Aonad TF Shráid Mhuirfean maidir le bainistiú agus feabhsú ríomh-

Leabhar Reachtanna na hÉireann.  

 

 

Comhlíonadh na gCeanglas Rialála 

I rith 2013 lean an Oifig ar aghaidh ag déanamh athbhreithniú ar chomhlíonadh in Oifig 

Shráid Mhuirfean agus in OPAS i leith na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na nAchtanna 

um Chosaint Sonraí, an Achta um Chartlann Náisiúnta agus na reachtaíochta ar Shláinte agus 

Shábháilteacht.  Cinneadh go raibh socruithe sásúla sa dá oifig le linn na bliana. 

 

Suíomh Gréasáin  

Bhainistigh na hAonaid TF in Oifig Shráid Mhuirfean agus in OPAS an cur i láthair agus an 

dearadh chomh maith le foilsiú ábhair ar shuíomhanna gréasáin na nOifigí faoi seach le linn 

na bliana.  Tá siad fós ina n-acmhainní agus ina bpointí tagartha tábhachtacha do 

chustaiméirí, do chliaint agus do bhaill den phobal.  Cuirtear rochtain ar fáil, mar shampla, ar 

ríomh-Leabhar Reachtanna na hÉireann (rLRÉ), ar Phleananna Forfheidhmithe Chomhaontú 

na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh), ar nósanna imeachta a 

bhaineann le fostú abhcóidí seachtracha agus ar fhoilseacháin na nOifigí.   

 

Córas comhdaithe agus Ionad Taifead éifeachtach a choimeád ar bun 

Dúnadh 1,213 chomhad in Oifig an Ard-Aighne in 2013. Stóráiltear comhaid san Oifig in ord 

uimhreach de réir na nósanna imeachta um ainmniú comhad laistigh den Oifig nó déantar 

catalógú orthu sula seoltar chuig stór seachtach slán iad. Coimeádtar comhaid íogaire san 

Oifig nó cuirtear iad i mboscaí slána Siléir a bhfuil an rochtain orthu teoranta. 

 

Dúnadh 3,360 comhad in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit in 2012. Stóráiltear comhaid de réir 

na bliana ar osclaíodh iad agus ansin de réir uimhreach nó déantar catalógú orthu sula seoltar 

chuig stór seachtrach slán iad. Stóráiltear gach comhad dúnta, suas go dtí iad siúd a osclaíodh 

in 2012, lasmuigh den láthair. Coimeádtar comhaid íogaire atá dúnta ar an láthair. 



 

Comhlíonadh na n-oibleagáidí faoin Acht um Chartlann Náisiúnta 

Críochnaíodh Tionscadal Cartlainne Náisiúnta OAA i gcomhair 2013 roimh am agus 

aistríodh 1,774 chomhad chuig an gCartlann Náisiúnta i Sráid an Easpaig, lenar áiríodh 

98.25% de na comhaid dhoiciméadaithe a bhí sceidealta lena n-aistriú.  Coimeádann an Oifig 

na deimhnithe um choimeád na gcomhad sin nár aistríodh. 

 

Seirbhísí um thaighde agus fhios gnó dlí 

 

In 2013 dhírigh na hAonaid Leabharlainne agus Fios Gnó in Oifig Shráid Mhuirfean agus 

OPAS ar sheirbhísí ardchaighdeáin maidir le faisnéis, taighde agus fios gnó dlí a sheachadadh 

do bhaill foirne sa dá Oifig. Ina theannta sin sholáthair na hAonaid seirbhísí d’Abhcóidí 

Comhairleacha a tugadh ar iasacht do Ranna Rialtais, d’aturnaetha stáit a sannadh do na Binsí 

Fiosrúcháin éagsúla, don Bhiúró um Shócmhainní Coiriúla agus d’Aturnaetha Stáit áitiúla.  

 

Sholáthair na hAonaid go leor seirbhísí tábhachtacha do bhaill foirne dlí, lenar áiríodh:  

 iLink (catalóg leabharlainne ar líne),  

 ábhar dlí a chatalógú, a aicmiú agus a bhaint amach,  

 rochtain ar bhailiúchán mór dlí i bhformáid chruachóipe agus i bhformáid 

leictreonach araon,  

 bunachar sonraí ar fhios gnó dlí,  

 seirbhísí faisnéise/taighde dlí,  

 oiliúint um scileanna faisnéise,  

 seirbhís ar fheasacht faoi ábhair reatha,  

 profléamh na reachtaíochta agus  

 rochtain ar sheirbhísí seachtracha leabharlainne agus faisnéise. 

 

 

Seirbhísí taighde dlí feabhsaithe 

In 2013 sholáthair an dá Aonad seirbhísí taighde dlí do gach ball foirne.  Sholáthair 

Taighdeoirí Dlí in Oifig Shráid Mhuirfean tacaíocht i ndáil le taighde agus fios gnó dlí do 

Ghrúpaí éagsúla Abhcóidí Comhairleacha agus Dréachtóirí Parlaiminte mar thaca leis an 

speisialú dlí atá fós ar bun laistigh den Oifig.  D'fhreastail Taighdeoirí Dlí ar chruinnithe 

grúpa dlí i rith na bliana d'fhonn cur lena n-eolas ar shaincheisteanna dlí is ábhar spéise don 



Oifig agus d'fhonn a chur ar chumas an Aonaid Leabharlainne agus Fios Gnó sainaithint a 

dhéanamh ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn a d'fhéadfadh tacaíocht taighde bhreise 

nó seirbhísí feasachta reatha breise a bheith ag teastáil ina leith.  

 

Sholáthair na hAonaid raon seirbhísí feasachta reatha le linn na bliana agus chuir siad 

rochtain ar fáil ar raon leathan acmhainní faisnéise dlí agus eolaithe tagartha dlí trí 

leathanaigh inlín na nAonad. 

 

Chuir an dá Aonad oiliúint ar fáil do bhaill foirne dlí agus do bhaill foirne riaracháin maidir 

le feidhmchláir leabharlainne agus bunachair faisnéise dlí i rith na bliana.  Bhí an deis ag baill 

foirne leas a bhaint as cláir oiliúna fhoirmiúla ar oiliúint scileanna chomh maith le seisiúin 

oiliúna aonair a bhí curtha in oiriúint dóibh.   

 

Ag cur leis an mBainistíocht Eolais 

Le linn na bliana chothaigh an dá Aonad cultúr um chomhroinnt eolais laistigh de na hOifigí 

agus eatarthu.  In OAA, eagraíonn an tAonad Leabharlainne agus Fios Gnó cruinnithe faoi 

shaincheisteanna dlí, agus chomhroinn an fhoireann dlí sa dá Oifig eolas ar ábhair spéise 

thráthúla trí mheán cruinnithe ar shaincheisteanna dlí 

  

Ghlac an dá Aonad páirt i dtionscnaimh um Bainistíocht Eolais agus chuir siad go mór le cur 

chun feidhme leanúnach na Straitéise nua Bainistíochta Eolais in 2013. Mórthionscadal don dá 

Aonad a tugadh chun críche go rathúil agus a cuireadh i bhfeidhm in 2013 arbh ea an bunachar 

sonraí nua um fhios gnó agus an córas cuardaigh cónasctha, atá á gcomhroinnt ag an dá oifig. 

Rinne baill foirne de chuid na leabharlainne dianchlár oiliúna maidir leis an mbunachar sonraí 

nua a dhearadh agus a sheachadadh.  

 

 

 


