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BROLLACH

Tá Oifig an Ard-Aighne, Sráid Mhuirfean, lena n-áirítear Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte
leis  an  Rialtas,  tiomanta  don  sárchleachtas  a  bhaint  amach  sa  tseirbhís  do  chliaint  agus
custaiméirí agus tá an cuspóir sin aitheanta mar phríomhthosaíocht straitéiseach sa Ráiteas
Straitéise 2008 – 2010 atá i bhfeidhm faoi láthair ag an Oifig.

Rinne an Oifig coimisiúnú do chomhairleach seachtrach chun athbhreithniú cuimsitheach a
fhorbairt agus a dhéanamh ar chaighdeáin seachadta seirbhíse.  Tugadh faoi phróiseas
cuimsitheach comhairliúcháin agus reáchtáladh ceardlanna grúpa fócais éascaithe ar leithligh
mar chuid de, le painéil chliant agus chustaiméirí a rinne ionadaíocht ar chliaint agus
custaiméirí ón taobh Comhairleach agus ón taobh Riaracháin, chomh maith le hagallaimh
inmheánacha le baill foirne i bhfeidhmeanna éagsúla ar fud na hOifige, agallaimh teileafóin
le comhréir samplach de na príomhchliaint agus  príomhchustaiméirí agus suirbhéanna
sásaimh chliant agus chustaiméirí ar leithligh ina dhiaidh sin ina ndearnadh breathnú ar
fheidhmíocht i gcomparáid le tagarmharcanna a bunaíodh in 2004.  Rinne na hathbhreithnithe
cuimsitheacha sin meastóireacht ar an tseirbhís do chliaint agus do chustaiméirí ó thaobh
roinnt dearcaí éagsúla de, cosúil le cumarsáid, freagúlacht, cruinneas agus caighdeáin na n-
aschur agus an tseachadta seirbhíse agus úsáideadh iad mar bhonn eolais d’fhorbairt
Chairteacha Cliant agus Custaiméirí na nOifigí do 2008 - 2010.  Cuireann an Treoir Seirbhíse
Cliant 2008 – 2010 leis na Cairteacha a leagann béim ar an tseirbhís a bhféadfadh ár gcliant
agus ár gcustaiméirí a bheith ag súil léi.

Tá breathnú cúramach déanta ag an Oifig ar na dearcaí, taithí agus ionchur a sholáthair ár
gcliaint agus ár gcustaiméirí agus tá forbairt déanta ar na spriocanna seo um sheachadadh
seirbhís fheabhsaithe i gcomhar le baill foirne ar fud na hOifige.  Leanfaidh an Oifig ar
aghaidh ag déanamh gach aon iarracht chun an leibhéal feabhsaithe seirbhíse seo a sholáthar
dár gcliaint agus dár gcustaiméirí.

Tá an Oifig ag súil le hobair a dhéanamh libh agus le bhur gcomhoibriú agus ionchur
leanúnach maidir le gnóthú caighdeán feabhsaithe sárchleachtais amach anseo.

Finola Flanagan Deirbhle Murphy
An tArd-Stiúrthóir An Príomh-Dhréachtóir

Parlaiminte

Bealtaine, 2009
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1.  RÓL OIFIG AN ARD-AIGHNE

Is é bunchuspóir Oifig an Ard-Aighne, seirbhísí gairmiúla dlí den chaighdeán is airde

a sholáthar don Rialtas, do Ranna agus d’Oifigí ar bhealach atá chomh heacnamúil

agus chomh héifeachtúil agus is féidir.”

Is iad príomhróil na hOifige ná:

· tacú leis an Ard-Aighne agus comhairle a chur air dualgais na hoifige sin a

chomhlíonadh;

· seirbhísí gairmiúla dlí den chaighdeán is airde a sholáthar don Rialtas, do Ranna agus

d’Oifigí;

· reachtaíocht a dhréachtú;

· seirbhísí dlíthíochta a chur ar fáil;

· cur le seirbhís phoiblí éifeachtach trí spreagadh a thabhairt le comhordú seirbhísí dlíthiúla

an Stáit agus trí pháirt a ghlacadh iontu;

· cinntiú go ndéantar seirbhísí dlí a sheachadadh go héifeachtúil don Rialtas, do Ranna agus

d’Oifigí agus go mbíonn caidreamh oibre táirgiúil leo ag tógáil san áireamh go háirithe

Clár Nuachóirithe na Seirbhíse Poiblí, agus prionsabail Seirbhís Ardchaighdeáin do

Chustaiméirí.

Tá struchtúr na hOifige leagtha amach sa chairt eagraíochta in Aguisín 2 agus tugtar cur síos

sonrach ar sheirbhísí tacaíochta dlí agus gnó na heagraíochta in Aguisín 3 den Treoir seo.
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2. STRUCHTÚIR NA HOIFIGE

In Oifig Shráid Mhuirfean:

· Abhcóidí Comhairleacha atá roinnte ina ngrúpaí, gach ceann acu a chlúdaíonn

réimsí sonracha agus ábhartha dlí;

· Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas (ODP) atá roinnte ina ngrúpaí, gach

ceann acu a sholáthraíonn seirbhísí dréachtaithe reachtaíochta do Ranna sannta.

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, atá mar chuid d’Oifig an Ard-Aighne, agus a sholáthraíonn

feidhmeanna aturnae i Ranna agus Rannóga atá bunaithe ar nádúr na seirbhíse dlí atá i gceist.

Leagann Plean Gníomhaíochta Custaiméirí na hOifige amach an chaoi a ndéanfar tiomantais

a tugadh sa Chairt Chustaiméirí a sheachadadh agus a luacháil de réir na dá phrionsabal déag

de Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí.

3. CLIAINT OIFIG SHRÁID MHUIRFEAN

3.1 Cliaint Sheachtracha
Is iad príomhchliaint an Ard-Aighne agus na hOifige ná an Rialtas féin, a bhaill aonair agus

na Ranna faoina gceannas chomh maith le comhlachtaí poiblí áirithe. Mar fheidhm dá cuid,

tacaíonn an Oifig le raon leathan de Choistí agus Coimisiúin a bunaíodh chun freastal ar

riachtanais an Rialtais agus an Phobail, glacann sí páirt iontu agus cuireann sí seirbhísí dlí ar

fáil dóibh.  Tá liosta de na Coistí agus na Coimisiúin seo in Aguisín 4 den Treoir seo.

3.2 Cliaint Inmheánacha - Foireann na hOifige
Ar cheann de phríomhbhuanna na hOifige tá tiomantas na mball foirne agus tá sé riachtanach

chun a cuspóir a bhaint amach mar atá seirbhísí dlí den chaighdeán is airde a sholáthar don

Rialtas, do Ranna agus d’Oifigí.  Téitear i gcomhairle le custaiméirí inmheánacha nó le baill

foirne na hOifige maidir le caighdeáin seirbhíse agus cuspóirí feidhmíochta gaolmhara a

fhorbairt agus cuireann siad leis an obair sin.  Tá an Oifig tiomanta maidir le beartas

forbartha foirne a chinntíonn go mbainfimid leas i gcónaí as foireann fíorspreagtha agus
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fíoroilte.  Chuige sin cuirtear an saineolas riachtanach agus acmhainní agus córais TF,

bainistíochta eolais agus acmhainní agus córais bhainteacha eile ar fáil do bhaill foirne.

3.3 Baill den Phobal
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gcuireann an tArd-Aighne ná baill foirne na

hOifige comhairle dlí ar fáil do bhaill den phobal agus nach dtógann siad faoi aon taighde dlí

ar a son. Ba cheart do bhaill den phobal a dteastaíonn comhairle dlí nó pholaitiúil uathu dul i

gcomhairle lena gcuid comhairleoirí féin.  Maidir le Gníomhartha Insteora agus Scéim an

Ard-Aighne molaimid duit breathnú ar an bhfaisnéis ar ár láithreán gréasáin ag

www.attorneygeneral.ie

3.4 Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise
Ní bhaineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise

(Leasú) 2003 ach le taifead atá i seilbh an Ard-Aighne nó Oifig an Ard-Aighne nó a

chruthaigh siad maidir le riarachán ginearálta na hOifige.

4. ÁR dTIOMANTAS MAIDIR LE SEIRBHÍS AR

ARDCHAIGHDEÁN A SHEACHADADH

Tá Oifig Shráid Mhuirfean tiomanta caighdeán na seirbhíse a sholáthraíonn siad do chliaint

agus do chustaiméirí a choimeád agus a fheabhsú i gcónaí.  De réir an chúlra seo agus i

gcomhthéacs an Tionscnaimh um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, thug an Oifig

faoi roinnt tionscnamh comhtháite chun forbairt tiomantais lárnacha um sheachadadh

seirbhíse a threorú.  Forbraíodh an Treoir athbhreithnithe seo agus ár gCairteacha go deimhin

ar bhonn próisis fhairsing chomhairliúcháin a chuimsigh:

(i) Ceardlanna fócasghrúpa éascaithe le ‘painéil’ cliant agus custaiméirí

(ii) Agallaimh inmheánacha le lucht pearsanra i bhfeidhmeanna éagsúla ar fud na

hOifige

(iii) Agallaimh ar an nguthán le sampla de chliaint lárnacha

http://www.attorneygeneral.ie/
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(iv) Suirbhéanna leantacha ar shásamh cliant agus custaiméirí a bhreathnaigh ar

fheidhmíocht de réir tagarmharc a bunaíodh in 2004.

Rinne an Oifig dianmhachnamh ar na tuairimí, an taithí agus na hionchuir a chuir ár gcliaint

agus ár gcustaiméirí ar fáil.  Chabhraigh an próiseas aiseolais sin linn ár gcaighdeáin

seirbhíse a mhionchoigeartú agus a fheabhsú agus soláthróidh sé leibhéil feabhsaithe de

chaighdeán seirbhíse do chliaint agus do chustaiméirí thar an tréimhse atá clúdaithe ag an

Treoir agus ag na Cairteacha.  Féachfaidh an Oifig leis an leibhéal feabhsaithe seo de

chaighdeán seirbhíse a sholáthar do chliaint agus do chustaiméirí i gcomhthéacs na n-

acmhainní reatha, éilimh mhéadaithe ar an Oifig le haghaidh seirbhísí agus an cruachás

airgeadais. Is iad na cliaint agus na custaiméirí a mbaineann an Treoir seo agus na Cairteacha

leo ná an Rialtas, Ranna agus Oifigí Rialtais agus, ó thaobh riaracháin de, ár gcustaiméirí

agus ár soláthraithe.

Tá tiomantais lárnacha na hOifige leagtha amach thíos.

4.1 Cumarsáid

Tacóidh an Oifig lena cliaint agus lena custaiméirí trí chórais, struchtúir agus próisis

éifeachtacha agus éifeachtúla cumarsáide a fhorbairt agus a chur chun cinn.  Is í an aidhm atá

againn ná cinntiú go bhfuil na bealaí cumarsáide go léir atá ag teastáil ag obair chun cur ar ár

gcumas an tseirbhís is fearr ar bith a thabhairt.

I gcomhthéacs an tiomantais seo, féachfaidh na gnéithe Comhairleacha agus Riaracháin den

Oifig leis na caighdeáin seirbhíse seo a leanas a bhaint amach agus iad ag plé le cliaint agus

custaiméirí:

· Bheith ar fáil dár gcliaint agus dár gcustaiméirí agus cinntiú go mbeadh dóthain

teagmhála ann chun soláthar a dhéanamh d'éifeachtacht agus do cháilíocht agus muid

ag tabhairt faoi obair ar do shon.
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· Cumarsáid oscailte a spreagadh agus sa mhéid agus is féidir é, fógra a sholáthar

roimh ré ar chinntí cúirte nó comhairle a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do chumas do

chuid cuspóirí beartais, reachtaíochta nó cuspóirí bainteacha a bhaint amach.

· Tú a choimeád ar an eolas ar dhul chun cinn do cháis/fhiosrúcháin/iarratais agus ar

aon saincheisteanna a bhféadfadh éifeacht a bheith acu ar na scálaí ama

comhaontaithe.

· Cruinnithe tréimhsiúla athbhreithnithe a spreagadh agus deiseanna a sholáthar chun

iad a chur ar bun1 chun tuiscint ar chomhriachtanais a fhorbairt níos mó.

Féachfaidh Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais (OPC) leis na caighdeáin seirbhíse seo

a leanas a bhaint amach agus í ag plé le cliaint:

· A chinntiú go bhfuilimid inrochtana dár gcliaint le linn gnáthuaireanta oibre agus ag

amanna eile a bheidh socraithe.

· Fógra a sholáthar roimh ré, sa mhéid agus is féidir, ar chinntí cúirte a d’fhéadfadh dul

i bhfeidhm ar do chumas do chuid cuspóirí beartais, reachtaíochta agus cuspóirí

bainteacha a bhaint amach.

· Cruinnithe a ghairm, mar is cuí, agus tú a choinneáil ar an eolas ar dhul chun cinn do

reachtaíochta, agus aon saincheisteanna a bhféadfadh éifeacht a bheith acu ar na scálaí

ama comhaontaithe.

· Cruinnithe tréimhsiúla athbhreithnithe a spreagadh agus deiseanna a sholáthar chun

iad a chur ar bun chun tuiscint ar chomhriachtanais a fhorbairt níos mó.

Freisin cuirfidh an Oifig na sonraí teagmhála cuí ar fáil duit do chomhaltaí pearsanra a

sannadh chun plé le do chás/fhiosrúchán/iarratas.  Má chuirtear comhfhreagras chuig an Oifig

1 Rud a d’fhéadfaí a reáchtáil i dteannta cruinnithe eile idir an Oifig agus Ranna.



9

le r-phost, déan gach comhfhreagras r-phoist den sórt sin (lenár n-uimhir thagartha, más eol í)

a chóipeáil chuig ár gClárlann ag info@ag.irlgov.ie

4.2 Sofhreagracht

Mar chuid dár bpróiseas chun feabhsú leanúnach a dhéanamh ar sheachadadh seirbhísí,

féachfaidh an Oifig le leibhéil fheabhsaithe sofhreagrachta a chur ar fáil do chliaint agus do

chustaiméirí.  Is é an cuspóir atá againn ná cinntiú, an oiread agus is féidir, go

bhfreastalóimid ar riachtanais ár gcuid cliant agus custaiméirí maidir le hobair phráinneach

agus gnáthobair araon.

Chuige sin, déanfaidh na hAbhcóidí Comhairleacha agus an taobh Riaracháin an méid seo a

leanas:

· An comhfhreagras tosaigh a admháil laistigh de 3 lá oibre, agus cuirfear in iúl duit cé

atá ceaptha chun déileáil le do chás/fhiosrúchán/iarratas.

· I gcás go n-iarrtar comhairle, freagra a sholáthar, má iarrtar sin, laistigh de 7 lá oibre ón

am a fhaightear an comhfhreagras tosaigh, d’fhonn teacht ar aontú faoi dháta

comhlánaithe ionchais, más féidir, i bhfianaise tosaíochtaí eile an Rialtais agus

chastacht na gceisteanna a ardaítear.

· Ardleibhéal sofhreagrachta a léiriú ó thaobh saincheisteanna práinne nó gnáthaimh, agus

tosaíocht a thabhairt dóibh seo ar bhonn riachtanais iomlána an Rialtais.

· Freagra a thabhairt laistigh de 10 lá ar aon iarratas ar fhaisnéis faoi dhul chun cinn na

hoibre.

· Cinntiú, nuair is féidir, go ndéantar maoirseacht ar bhonn leanúnach ar spriocdhátaí

comhaontaithe, sa mhéid agus is féidir.

Iarrtar ar chliaint agus ar chustaiméirí na nAbhcóidí Comhairleacha agus an taobh Riaracháin

tacú leis an Oifig chun leibhéil fheabhsaithe sofhreagrachta a sheachadadh trí:

mailto:info:@ag.irlgov.ie
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· Cinntiú go gcomhlíontar go hiomlán treoirlínte i Lámhleabhar na Comh-aireachta (cf.

Aguisín 1, Cuid 1) agus go háirithe iad siúd a bhaineann le hamlínte chun tuairimí a fháil

maidir le Meabhráin Rialtais.

· Cinntiú go gcomhlíontar go hiomlán na treoirlínte chun comhairle dlí a fháil ón Oifig seo

(cf. Aguisín I, Cuid II).

· Muid a choimeád ar an eolas faoi shaincheisteanna ar bith a mbeadh tionchar acu ar an

gcás nó ar an saincheist atá faoi bhreithniú.

Is é a dhéanfaidh Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais:

· An comhfhreagras tosaigh a admháil laistigh de 5  lá oibre ón am a fhaightear é agus a

chur in iúl duit cén grúpa nó Abhcóide Parlaiminte a ceapadh chun déileáil le do

chomhfhreagras.

· Oibriú leat chun dáta comhlánaithe réasúnta a chomhaontú  do do reachtaíocht, ag cur san

áireamh fad, castacht agus na tosaíochtaí Rialtais arna fhógairt ag Coiste Reachtaíochta

an Rialtais.

· Leibhéal cuí sofhreagrachta a léiriú i gcás saincheisteanna práinne nó gnáthaimh agus

tosaíocht a thabhairt dóibh ar bhonn riachtanais iomlána an Rialtais.

· Freagra a thabhairt laistigh de 5 lá oibre ar aon iarratas ar fhaisnéis faoi dhul chun cinn na

hoibre.

· Leanúint ar aghaidh ag déanamh maoirseachta ar dhul chun cinn maidir le spriocdhátaí

comhaontaithe i gcomhpháirt le Coiste Reachtaíochta an Rialtais agus trínár socruithe

inmheánacha reatha.
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Iarrtar ar chliaint Oifig Dhréachtóirí na Parlaiminte don Rialtas tacú leis an Oifig seo chun

leibhéil fheabhsaithe sofhreagrachta a sheachadadh trí:

· Dul i gcomhairle le Coiste Reachtaíochta an Rialtais chun dáta comhlánaithe a

chomhaontú do Bhillí.

· Cinntiú go gcomhlíontar go hiomlán Lámhleabhar na Comh-aireachta.

· Muid a choimeád ar an eolas faoi shaincheisteanna ar bith a bhféadfadh éifeacht a bheith

acu ar dhréachtú do chuid reachtaíochta.

4.3  Cruinneas & Cáilíocht na nAschur

Tá cruinneas, cáilíocht agus comhsheasmhacht na n-aschur oibre fós mar thosaíocht lárnach

ag an Oifig.  Is í an aidhm atá againn ná cinntiú go léireofar saineolas na hOifige agus

bainistíocht an eolais sna haschuir oibre dár gcuid cliant agus custaiméirí.

Sa chomhthéacs seo féachann na hAbhcóidí Comhairleacha agus an taobh Riaracháin den

Oifig:

· A chinntiú, oiread agus is féidir, go mbeidh na haschuir a thagann ón Oifig seo soiléir,

meáite, cuimsitheach agus comhsheasmhach.

· Comhairle neamhspleách, neamhchlaonta a thabhairt.

· Oibriú leat, nuair is féidir, chun roghanna dlí indéanta a aithint a thacóidh leat chun plé le

riachtanais reachtaíochta nó riachtanais bhainteacha d’eagraíochta.

Chun cabhrú linn do chuid riachtanas a riar, ba cheart do chliaint agus do chustaiméirí na

nAbhcóidí Comhairleacha agus an taobh Riaracháin an méid seo a leanas a dhéanamh, mar is

cuí:
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· Bí soiléir go leor maidir le cuspóirí beartais do Ranna nó d’Oifige.

· Bíodh aithne agus eolas agat ar reachtaíocht a bhaineann le do Roinn nó le d’Oifig.

· Tabhair treoracha agus freagair fiosruithe go tráthúil, i bhfianaise aon spriocdhátaí a

bheidh ann.

· Bí eolach maidir le haon treoracha AE agus riachtanais bhainteacha reachtaíochta atá le

teacht chun cinn agus dóthain fógra maidir leo a sholáthar don Oifig.

· Iarrtar ar na hArd-Rúnaithe agus ar a gcoibhéisí i Ranna agus in Oifigí:

- Tosaíochtaí lárnacha a aithint (uair amháin sa bhliain ar a laghad).

- Machnamh a dhéanamh ar riachtanais áirithe acmhainne agus inniúlachta na

ndaoine a bheidh freagrach as beartas a fhorbairt agus as aon ghníomhaíochtaí

eile a chomhordú leis an Oifig.

- Bainistíocht éifeachtach ar chomhaid/cásanna a spreagadh agus a chur chun

cinn.

· D’fhonn an seachadadh is éifeachtaí ar ár gcuid seirbhísí a chinntiú, táimid ar fáil chun

riachtanais bhainteacha a phlé agus a chomhaontú le cliaint.

Is é a dhéanfaidh Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais:

· Do reachtaíocht a dhréachtú ar bhealach a bheidh iontaofa ó thaobh na bunreachta agus an

dlí, a bheidh soiléir, cuimsitheach agus ag freagairt do do riachtanais.

· Do chuid leasuithe ar Bhillí a dhréachtú lena gcur faoi bhráid Dháil Éireann agus Sheanad

Éireann.

· Plé le do chuid fiosruithe, roghanna indéanta a aithint agus glacadh le cur chuige

‘bunaithe ar réitigh’ agus muid ag obair leat chun feidhm a thabhairt sa reachtaíocht do do

riachtanais bheartais.
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Chun cabhrú linn do chuid riachtanas a riar, ba cheart do gach cliant ag Oifig Dhréachtóirí na

Parlaiminte:

· Bheith soiléir go leor maidir le cuspóirí beartais do Ranna nó d’Oifige agus an beartas a

chur i gcrích sula n-iarrfar faomhadh ón Rialtas chun Bille a dhréachtú.

· Bíodh aithne agus eolas agat ar reachtaíocht a bhaineann le do Roinn nó le d’Oifig.

· Treoracha dréachtaithe a thabhairt agus fiosruithe a fhreagairt go tráthúil, i bhfianaise aon

spriocdhátaí nó dátaí comhlánaithe comhaontaithe a bheidh ann.

· Cuir in iúl dúinn a luaithe is féidir má bhíonn leasuithe uait ar Bhillí atá le cur síos i nDáil

Éireann nó i Seanad Éireann.

· Bheith eolach ar reachtaíocht AE agus riachtanais bhainteacha reachtaíochta atá le teacht

chun cinn agus dóthain fógra maidir leo a sholáthar don Oifig.

· Iarrtar ar na hArd-Rúnaithe agus ar a gcoibhéisí in Oifigí:

- Tosaíochtaí maidir le reachtaíocht, dréachtú agus tosaíochtaí bainteacha a aithint (uair

amháin sa bhliain ar a laghad).

- Machnamh a dhéanamh ar riachtanais áirithe acmhainne agus inniúlachta na ndaoine

a bheidh freagrach as beartas a fhorbairt agus treoracha dréachtaithe don ODP a

chomhordú.

- Bainistíocht éifeachtach ar chomhaid/cásanna a spreagadh agus a chur chun cinn.

D’fhonn an seachadadh is éifeachtaí ar Chlár Reachtaíochta an Rialtais a chinntiú, táimid ar

fáil chun riachtanais bhainteacha a phlé agus a chomhaontú le cliaint.
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4.4  Seachadadh Seirbhíse

Mar aon le seirbhís ghairmiúil agus shofhreagrach a sholáthar, oibreoimid i gcomhpháirt leat

chun meanma comhpháirtíochta agus oibre foirne a chur chun cinn.  Is í an aidhm atá againn

ná cabhrú lenár gcliaint agus lenár gcustaiméirí meicníochtaí cuí a fháil chun a gcuid

riachtanais beartais a chomhlíonadh.

Mar chuid den tiomantas seo, féachfaidh na hAbhcóidí Comhairleacha agus an taobh

Riaracháin:

· Bheith cúirtéiseach, gairmiúil agus cuidiúil i gcónaí.

· Glacadh le cur chuige bunaithe ar an bhfoireann agus a bheith tiomanta cabhrú leat do

chuid cuspóirí a bhaint amach.

· Na cúiseanna atá mar bhonn lenár dtuairimí agus lenár moltaí a lua nuair a éilítear sin.

Is é a dhéanfaidh Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais:

· Bheith cúirtéiseach, gairmiúil agus cuidiúil i gcónaí.

· Glacadh le cur chuige bunaithe ar an bhfoireann leis an Roinn agus a bheith tiomanta

cabhrú leat do chuid cuspóirí a bhaint amach.

4.5  Seirbhís Eiticiúil agus Rúnda

Leanfaidh an Oifig uirthi ag cloí le caighdeáin arda poiblí agus tráchtála agus í ag

comhlíonadh  a  cuid  feidhmeanna.   Tá  gach  ball  foirne  faoi  cheangal  ag  an  Acht  um  Rúin

Oifigiúla, an tAcht um Shaoráil Faisnéise arna leasú, an tAcht um Choistí Tithe Oireachtais

(Inordaitheacht, Pribhléidí agus Díolúintí Finnéithe) 1997 agus ag dualgais ghairmiúla i leith

rúndachta agus maidir le prionsabail na pribhléide dlí.
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4.6 Comhtháthú Seirbhíse

Oibríonn Oifig Shráid Mhuirfean le hOifig Phríomh-Aturnae an Stáit chun cinntiú go mbeidh

comhairle, moltaí agus treoir straitéiseach comhsheasmhach.  Oibríonn Oifig Shráid

Mhuirfean i ndlúthpháirt leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí freisin chun a cuid oibre a

éascú.  Reáchtáiltear cruinnithe rialta le hOifig Phríomh-Aturnae an Stáit agus leis an

gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí.  Freastalaíonn ionadaithe ón dá eagraíocht sin ar na

cruinnithe sin chun comhábhar freagrachta, ábharthachta agus tábhachta a phlé agus a chur

chun cinn.
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5. COMHAIRLIÚ, COMHFHREAGRAS, TEAGMHÁIL &

AISEOLAS

5.1 Comhairliú & Tiomantas

Ó 2004, chleacht an Oifig straitéis chuimsithe agus leanúnach atá ceaptha chun feabhas a

chur ar cháilíocht na seirbhíse a chuirimid ar fáil dár gcuid custaiméirí agus cliant.  Áirítear le

gnéithe lárnacha ceardlanna fócasghrúpa (‘painéil’) agus suirbhéanna fairsinge ar shásamh

custaiméirí/cliant.  Tá an próiseas seo ceaptha chun aiseolas a lorg, spriocanna feidhmíochta a

aithint agus feabhsú leanúnach ar sheachadadh seirbhíse a chur chun cinn.

Ceapadh na próisis chomhairliúcháin agus fheabhsúcháin chun aiseolas a chur ar fáil don

Oifig ar bhonn tréimhsiúil agus tá siad fós ag déanamh amhlaidh.  Tiocfaidh Buanphainéil

Cliant agus Custaiméirí le chéile do sheisiúin cheardlainne éascaithe ar bhonn bliantúil.

Tabharfar faoi shuirbhéanna leantacha ar shásamh cliant agus custaiméirí ar na hAbhcóidí

Comhairleacha agus ar an taobh Riaracháin agus ar Oifig Dhréachtóirí na Parlaiminte arís in

2010.

Sa chomhthéacs sin, táimid tiomanta:

· Cur chuige struchtúrtha a sholáthar i dtreo comhairliúcháin chiallmhair maidir le

seirbhísí a fhorbairt, a sheachadadh agus a athbhreithniú;

· Athbhreithniú eagraithe, córasach agus rialta ar sheirbhís de réir táscairí lárnacha

tagarmharcáilte agus cothroma i leith feidhmíochta;

· Aiseolas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil a fháil chun socrú an bhfuiltear ag freastal ar

do chuid riachtanas maidir le seirbhís ghairmiúil dlí;
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· Measúnú  rialta  a  dhéanamh  ar  éifeachtúlacht  na  hOifige  agus  a  cuid  córas  agus

nósanna imeachta;

· Athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar láithreán gréasáin na hOifige chun

cinntiú go bhfuil sé ábhartha agus tráthúil;

· Tuarascálacha ar dhul chun cinn agus tuarascálacha bliantúla a fhoilsiú a leagann

amach éachtaí de réir tiomantas atá ar áireamh sa Treoir seo.

Tá cur chun cinn agus feabhas ar sheirbhís ardchaighdeáin do chliaint agus do chustaiméirí

fós mar thosaíocht lárnach don Oifig agus tacaítear leis trí hoiliúint, feasacht agus trí

hinniúlachtaí a chur chun cinn faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta.

Freisin tacaíonn an Oifig le hoiliúint agus forbairt leanúnach ar bhaill foirne i ngach réimse

dlí agus bainteach.

5.2 Comhfhreagras & Teagmháil

Déantar gach mír comhfhreagrais a fhaigheann an Oifig ar Chóras Bainistíochta Cásanna

agus Taifead (ACME) na hOifige a rianú, a chur nó a cheangal le comhad reatha nó nua.

D’fhonn a chinntiú go bhféadaimid ábhair agus cásanna a phróiseáil ar an mbealach is

éifeachtúla ar bith, sanntar iarratais ar chomhairle nó faisnéis ar bhunús acmhainní a bheith ar

fáil agus saineolas na mball foirne.  Mar sin iarrtar ar chliaint cinntiú go seoltar an

comhfhreagras tosaigh go léir trínár gClárlann chuig Oifig an Ard-Aighne nó Oifig na

nDréachtóirí Parlaiminte chuig an Rialtas agus nach seoltar chuig baill foirne aonair é mar má

mhainnítear tacú leis an bpróiseas seo d’fhéadfadh go mbeadh moill nach gá ann.

Freisin glacann an Oifig seo le hiarratais ar chomhairle agus faisnéis trí ríomhphost; ba cheart

comhfhreagras tosaigh a sheoladh chuig: info@ag.irlgov.ieionas  gur  féidir  é  a  shannadh  ar

bhall foirne cuí.  Áit a gcuirtear comhfhreagras, lena n-áirítear comhfhreagras ina dhiaidh sin

a bhaineann le hiarratas a fuarthas san Oifig cheana, chuig an Oifig trí ríomhphost iarrtar ort

mailto:info:@ag.irlgov.ie
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an comhfhreagras ríomhphoist go léir (lenár n-uimhir thagartha áit a bhfuil faisnéis air) a

chóipeáil chuig ár gClárlann ag an seoladh ríomhphoist thuas.

Bíonn lasc-chlár na hOifige ar fáil ó 9.00 i.n. go 6.00 i.n., Luan go hAoine, bíonn áiseanna

glórphoist ar fáil le húsáid nuair nach mbíonn baill foirne ar fáil.  Bíonn teagmháil lasmuigh

d’uaireanta oifige ar fáil áit a bhfuil gá leis agus i gcomhairle leis an gcliant nó leis an

gcustaiméir.

Seo a leanas sonraí teagmhála na hOifige:

Oifig an Ard-Aighne

Tithe an Rialtais

Sráid an Mhóta Uachtair

Baile Átha Cliath 2

Fón:  + 353 1 661 6944

+ 353 1 631 4000

Facs:  + 353 1 676 1806 (Na hAbhcóidí Comhairleacha &

Riarachán)

+ 353 1 661 1287 (Na Dréachtóirí Parlaiminte)

Ríomhphost: info@ag.irlgov.ie

Láithreán Gréasáin: www.attorneygeneral.ie

5.3 Moltaí & Aiseolas

Agus muid ag iarraidh feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhíse a sholáthraímid dár gcliaint

agus dár gcustaiméirí, cuirimid fáilte roimh aiseolas uait i bhfoirm tuairimí, moltaí agus / nó

gearán.  Breithneofar gach aiseolas go cuimsitheach agus bainfear leas as chun feabhas a chur

ar an leibhéal seirbhíse a thairgimid.

mailto:info:@ag.irlgov.ie
http://www.attorneygeneral.ie/
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Ba  cheart  duit  do  chuid  moltaí  agus  d’aiseolas  a  sheoladh  ar  an  gcéad  dul  síos,  chuig:  An

tOifigeach QSC, An tUas. Paul Gibney, Oifig an Ard-Aighne, Tithe an Rialtais, Sráid

Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.   Teileafón: 01 631 4103, facs (01) 676 1806, nó

r-phost: paul_gibney@ag.irlgov.ie. Arna fáil, breithneoidh agus/ nó imscrúdóidh ball

ainmnithe den Oifig an t-aiseolas agus fillfidh sé / sí ort laistigh de 10 lá oibre.

6. SOLÁTHAR FAISNÉISE & ROCHTAIN

6.1 An Ghaeilge

Tacaíonn an Oifig le seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge agus tá sí tiomanta forbairt scileanna

agus inniúlachtaí sa Ghaeilge a spreagadh agus ár gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoi

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  I Meitheamh, 2007 de réir fhoráil ábhartha an Achta

d’fhoilsigh an Oifig Scéim le haghaidh na tréimhse 2007-2010 a leagann amach go sonrach ár

dtiomantais seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge, i mBéarla nó go dátheangach.  Leanfaimid

orainn ag iarraidh na tiomantais sin a chomhlíonadh thar thréimhse na Scéime.  Is féidir

rochtain a fháil ar chóip den Scéim ar ár láithreán gréasáin www.attorneygeneral.ie

6.2 Ríomhfhaisnéis

Soláthraíonn ár láithreán gréasáin www.attorneygeneral.ie rochtain ar an leagan leictreonach

den Leabhar Reachtanna (eLRÉ) a áiríonn faoi láthair Achtanna an Oireachtais ó 1992 go

2008 agus Ionstraimí Reachtúla ó 1922 go 2007. Tá na hAchtanna le haghaidh 2009 (uimh.

1-3) agus na hIonstraimí Reachtúla (695 le haghaidh 2007, na cinn go léir le haghaidh 2008

agus uimh. 1-55 le haghaidh 2009) ar fáil i bhfoirm PDF. Tá an tEolaire Reachtaíochta le

haghaidh 1922-2005 ar fáil freisin. Aistríodh freagracht as an Eolaire Reachtaíochta a

nuashonrú chuig an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí in 2007.  Tá Athbhreithniú um Luach

ar Airgead ar chothabháil an eLRÉ, a foilsíodh i bhFeabhra, 2009, tar éis moltaí a aithint a

mailto:paul_gibney:@ag.irlgov.ie
http://www.attorneygeneral.ie/
http://www.attorneygeneral.ie/
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bheidh tábhachtach maidir le cur le chéile an eLRÉ sa todhchaí.   Is féidir rochtain a fháil ar

láithreáin ghréasáin ábhartha eile trínár láithreán gréasáin

Is féidir fiosruithe i leith ábhar agus feidhmiúlacht an leagain leictreonaigh de Leabhar

Reachtanna na hÉireann a sheoladh chuig: info@ag.irlgov.ie.

6.3 An Leabharlann agus an tAonad Fios Gnó

Is iad príomhchliaint na Leabharlainne agus an Aonaid Fios Gnó ná baill foirne Oifig an Ard-

Aighne.  Soláthraíonn an tAonad acmhainní agus seirbhísí leabharlainne, taighde agus fios

gnó do na cliaint sin.

Is iad cliaint tánaisteacha an Aonaid ná na baill foirne dlí in Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit,

sa Choimisiún um Athchóiriú an Dlí, in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus

comhairleoirí dlí na Ranna.

6.4 Comhionannas

Tá an Oifig tiomanta cothroime, comhionannas agus neamhchlaontacht a chur i bhfeidhm

agus í ag tabhairt faoina cuid dualgas agus ag comhlíonadh a cuid freagrachtaí.

Cuirtear na prionsabail atá cumhdaithe san Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1988 agus

san Acht um Stádas Comhionann 2000 i bhfeidhm i gcónaí agus leagtar béim faoi leith ar

chomhionannas a chur chun cinn ó thaobh baill foirne a earcú, a fhorbairt agus a chur chun

cinn chomh maith le comhairleoirí seachtracha a roghnú.

6.5 Rochtain Fhisiciúil

Is é an cuspóir atá againn ná oifigí inrochtana a sholáthar agus daoine atá faoi mhíchumas nó

a bhfuil riachtanais speisialta eile acu a éascú.   Cuireadh clár oibre i gcrích le blianta beaga

anuas agus soláthraíonn sé leibhéil fheabhsaithe rochtana do gach comhalta pearsanra.

Déantar athbhreithniú rialta ar láithreán gréasáin na hOifige chun treoirlínte na hearnála

poiblí ar inrochtaineacht a thógáil san áireamh.  Rinneadh nuashonrú ar Ráiteas Sláinte agus

mailto:info:@ag.irlgov.ie
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Sábháilteachta na hOifige chun moltaí a thógáil san áireamh a éiríonn as iniúchtaí ar leithligh

ar shábháilteacht agus inrochtaineacht fhisiciúil.  Leanfar ar aghaidh ag déanamh

maoirseachta ar bhonn leanúnach ar chaighdeáin/riachtanais i leith sláinte agus sábháilteachta

ceirde agus cuirfear leasuithe cuí i bhfeidhm de réir mar is cuí.

6.6 Tuilleadh Eolais

Soláthraíonn láithreán gréasáin na hOifige ag www.attorneygeneral.ie faisnéis ar

ghníomhaíochtaí na hOifige ar bhealach atá dírithe ar chliaint agus ar chustaiméirí.  Áiríonn

an láithreán faisnéis ar róil agus ar fheidhmeanna na hOifige, rochtain ar Leabhar Reachtanna

na hÉireann agus foilseacháin mar Thuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, an Treoir

Seirbhíse Cliaint agus Cairteacha Cliant agus Custaiméirí, Pleananna Gníomhaíochta agus

Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn faoi Dul Chun Cinn a Choinneáil  agus I dTreo 2016 agus

Eagrán 2009 den Treoir maidir le feidhmeanna agus taifid na hOifige, Leabhar Tagartha Alt

15 agus 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise.

http://www.attorneygeneral.ie/


22

AGUISÍN 1

CUID 1

TREOIRLÍNTE DO RANNA I dTAOBH SCÉIM GHINEARÁLTA BILLE A
ULLMHÚ

Tabhair faoi deara:
Is é cuspóir na dtreoirlínte seo a leanas ná cur i gcuimhne do Ranna a urraíonn reachtú
ábhar na rudaí ar cheart dóibh féachaint chucu agus iad ag ceapadh Scéimeanna Bille le
faomhadh ag an Rialtas. Má mhainníonn Roinn cloí leis na riachtanais seo is dóigh go
dtógfaidh sé níos faide reachtaíocht a ullmhú in Oifig an Ard-Aighne ná mar a bheadh
amhlaidh murach sin. I gcás go mainníonn Roinn cloí leis na treoirlínte ní féidir léi a bheith
ag súil go dtabharfar tús áite dá cuid reachtaíochta a dhréachtú thar dréachtú reachtaíochta
le haghaidh Ranna a chloígh leis na treoirlínte.

Réamhábhar

1. Agus na Cinn Billí á n-ullmhú acu, ní mór go mbeadh eolas ag na státseirbhísigh sa
Roinn a bhfuil an reachtaíocht á cur chun cinn aici ar an ábhar atá i gceist agus ar
riachtanais agus nósanna imeachta an phróisis do reachtaíocht bheartaithe; ar an gcúis
sin ba cheart dóibh aithne tríd is tríd a chur ar an gcorp reatha reachtaíochta agus ar na
cleachtais riaracháin a mbainfidh na Cinn leo chun cur ar a gcumas Cinn dóthanacha a
ullmhú maidir le  –

(a) an t-ábhar substainteach,

(b) na riachtanais nó torthaí riaracháin a éiríonn as an reachtaíocht bheartaithe, agus

(c) na forálacha dá bharr (m.sh. leasuithe agus aisghairmeacha, forálacha
idirthréimhseacha, srl.) a bheidh riachtanach i gcomhthéacs pointe (a) agus (b).

Ginearálta

2. Ba cheart go mbeadh dóthain eolais cúlra sna Cinn agus sna nótaí chun cur ar chumas
na n-abhcóidí parlaiminte an beartas atá ar áireamh sna tograí a thuiscint.

3. Ní mór príomhchuspóirí na reachtaíochta a shonrú go soiléir agus ina n-iomlán agus
ní mór go mbeadh dóthain sonraí sna Cinn agus sna nótaí chun cur ar chumas na n-
abhcóidí parlaiminte an Bille a dhréachtú.



23

4. Ba cheart go ndéanfadh na Cinn agus na nótaí tagairt do gach impleacht agus
deacracht atá ar eolas, bíodh is gur impleachtaí agus deacrachtaí dlí, sóisialta nó
riaracháin iad.  Maidir le ceisteanna beartais bunreachta agus dlí, ba cheart comhairle
ábhartha a fháil ó Oifig an Ard-Aighne mar chuid d’ullmhúchán na gCeann agus ba
cheart gach ceist a réiteach sula gcuirtear na Cinn ar aghaidh le dréachtú.

5. Cé go bhféadfadh nach dtiocfaidh impleachtaí breise i leith beartais chun solais go
mbeidh plé déanta leis (nó go mbeidh dréacht soláthraithe ag) na habhcóidí
parlaiminte atá i gceist, ba cheart don Roinn gach ceist beartais a d’fhéadfadh a dhul i
bhfeidhm ar an dréacht (lena n-áirítear ábhair idir-rannacha) a réiteach ag an
Roinn sula gcuirtear na Cinn ar aghaidh le dréachtú agus ba cheart impleachtaí breise
i leith beartais a réiteach chomh luath agus is féidir.

Béarlagair agus Teanga Theicniúil

6. Ba cheart na Cinn agus na nótaí a chur in iúl i dteanga a thuigfidh na habhcóidí
parlaiminte, dá réir sin-

(a) ba cheart béarlagair (béarlagair riaracháin nó eile) a sheachaint;

(b) áit is féidir, ba cheart teanga theicniúil a sheachaint agus áit nach féidir í a
sheachaint ba cheart í a mhíniú.

Úsáid Fasach

7. (a) Áit a bhfuil Cinn bunaithe ar fhasach, ba cheart tagairt a dhéanamh dó sin sna
nótaí don Cheann.

(b) Áit a bhfuil eolas ar níos mó ná fasach cuí amháin d’fhoráil, ba cheart tagairt a
dhéanamh do gach ceann acu agus cúis a thabhairt le fasach amháin a roghnú thar an
gceann eile.

(c) Ba cheart a bheith cúramach agus seiceáil ar leasaíodh an fasach ar aon chúis agus
aird na n-abhcóidí parlaiminte a tharraingt air sin.

(d) Áit a dtógtar fasach ó dhlínse eile ba cheart cóipeanna de a sholáthar do na
habhcóidí parlaiminte i dteannta le forálacha ábhartha eile (m.sh., nuair is cuí, an
chuid sainmhínithe nó léirmhínithe).



24

Coinbhinsiúin agus Treoracha AE, srl.

8. Sa chás go bhfuil an reachtaíocht beartaithe chun coinbhinsiúin nó achtanna
idirnáisiúnta den Aontas Eorpach a chur i bhfeidhm, ba cheart cóip de gach
Coinbhinsiún nó acht ábhartha atá le cur i bhfeidhm a sholáthar do na habhcóidí
parlaiminte i dteannta le-

(a) dóthain faisnéise, sna nótaí do na Cinn nó i dtábla inchomparáide, chun aithint cá
háit a bhfuil sé beartaithe sna Cinn gach foráil de Choinbhinsiún nó acht AE a chur i
bhfeidhm;

(b) áit nach bhfuil sé beartaithe foráil a chur i bhfeidhm, ba cheart aird na n-abhcóidí
parlaiminte a tharraingt air sin agus ba cheart an fáth atá leis an eisiamh a thabhairt;

(c) áit a mbeidh coinbhinsiún nó acht AE ag leasú cinn níos luaithe atá curtha i
bhfeidhm i ndlí na hÉireann cheana, ní mór cóipeanna de na Coinbhinsiúin agus
achtanna AE níos luaithe go léir a sholáthar do na habhcóidí parlaiminte i dteannta le
dóthain faisnéise chun na forálacha cur chun feidhme níos luaithe go léir a aithint.

Cásanna Eile agus Cásanna Speisialta

9. Is treoirlínte le cur i bhfeidhm go ginearálta iad na treoirlínte thuas.  I gcásanna áirithe
d’fhéadfadh nach mbeadh ábharthacht nó infheidhmeacht dhíreach ag baint leo go léir
mar gheall ar nádúr na reachtaíochta beartaithe (m.sh. na Billí bliantúla ar Airgeadas
agus Leas Sóisialta); i ngach cás beidh comhairliúchán díreach ag teastáil chun an t-
ábhar seo a phlé leis na habhcóidí parlaiminte.

10. Cé gur le Billí go príomha a phléann na treoirlínte seo, bíonn siad ábhartha go
ginearálta maidir le hionstraimí reachtúla a dhréachtú, go háirithe maidir le Rialacháin
a dhréachtú chun feidhm a thabhairt d’achtanna an Aontais Eorpaigh.

Oifig an Ard-Aighne,
Deireadh Fómhair 2005
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CUID 2

TREOIRLÍNTE DO RANNA NÓ D’OIFIGÍ RIALTAIS A IARRANN COMHAIRLE
DLÍ Ó OIFIG AN ARD-AIGHNE

Tá sé i gceist go mbeadh na treoirlínte seo ann mar chuidiú d’oifigigh na Ranna nó na nOifigí
Rialtais ar gá dóibh comhairle dlí a lorg ó Oifig an Ard-Aighne.

I gcomhthéacs na dtograí don Rialtas (tograí le haghaidh reachtaíochta nó tograí eile) de réir
cheanglais Chaibidil 3 agus 4 de Lámhleabhar na Comh-aireachta ba cheart comhairle dlí a
lorg roimh ré agus a léiriú sa dréachtmheabhrán don Rialtas nuair a chuirfear timpeall é chun
tuairimí a fháil.

Is é an cuspóir atá leis ná go gcuirfí gach faisnéis riachtanach ar fáil le hiarratais ar
chomhairle ionas go gcuirfí deireadh le hiarratais gan ghá ar bhreis faisnéise ó Oifig an Ard-
Aighne, rud a chuirfeadh moill ar sholáthar na comhairle atá á lorg.

1. Nuair a bhíonn comhairle á lorg ar ábhar áirithe, is cóir don Roinn breithniú a
dhéanamh ar dtús ar chomhairlí ábhartha a tugadh cheana agus tagairt a dhéanamh
dóibh san iarratas ar chomhairle.

2. Má bhíonn comhairle á lorg maidir le dlí nó ionstraim reachtúil a bhfuil freagracht ar
an Roinn iad a riar, ba chóir, más cuí, faisnéis ábhartha a chur leis an iarraidh maidir
le taithí na Roinne sa riarachán sin, tuairimí na Roinne ar an bpointe a tógadh agus na
cúiseanna atá mar bhonn leis na tuairimí sin.

3. Ba chóir go mbeadh sonraí faoi gach reachtaíocht ábhartha, príomhúil nó tánaisteach,
baile nó AE, agus faoi Chonarthaí nó Choinbhinsiúin a bhfuil an Roinn feasach orthu,
ag gabháil le gach iarratas ar chomhairle.  Ba cheart don Roinn tagairt a dhéanamh
nuair is cuí d’fhorálacha ábhartha Choinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine.  Ba
chóir go mbeadh cóip den reachtaíocht nó den Chonradh ábhartha srl., iniata, seachas
Achtanna an Oireachtais agus Conarthaí an AE. Ba chóir don Roinn, freisin, tagairt a
dhéanamh d’aon bhreithiúnais nó d’aon chinntí cúirte ábhartha a bhfuil siad feasach
orthu, go háirithe murar tuairiscíodh iad nó nach dócha go bhfuil siad ar fáil in aon
bhunachar sonraí dlíthiúil.

4. Ba chóir iarratais a bheith chomh beacht sainiúil agus is féidir. Dá shonrach an t-
iarratas, is ea is gaiste a dhéileálfar leis.

Oifig an Ard-Aighne,
Deireadh Fómhair 2005
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AGUISÍN 2 - Cairt Eagraíochta
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AGUISÍN 3

AN EAGRAÍOCHT AGUS SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA GNÓ

DLÍ

1. An Eagraíocht
Tá líon údaraithe de 138 ball foirne ag Oifig an Ard-Aighne atá comhdhéanta de 35

Abhcóide Comhairleach, 27 Abhcóide Parlaiminteach, 71 ball foirne buan riaracháin

agus an chuid eile fostaithe ar bhunús conartha ar obair thaighde.  Moltar do chliaint agus

do chustaiméirí tagairt a dhéanamh don chairt eagraíochta ag Aguisín 2.

2. Abhcóidí Comhairleacha
Tá taobh comhairleach na hOifige roinnte i gcúig sainghrúpa a chlúdaíonn na

speisialtachtaí dlí go léir. Is éard atá ann ná abhcóidí (Abhcóidí Comhairleacha) agus

déanann gach duine acu speisialtóireacht i sainréimsí éagsúla dlí.  Is é príomhdhualgas an

Abhcóide Chomhairligh ná cúnamh a thabhairt le comhlíonadh fheidhmeanna agus

dhualgais an Ard-Aighne. Tá foireann tacaíochta chléireachais shainthiomanta ag gach

grúpa, a mbíonn cur amach acu ar ghnó an Ghrúpa.  Clúdaítear réimse leathan ábhar, ach

baineann na gníomhaíochtaí féin le trí réimse feidhmiúcháin, eadhon:

(a) soláthar comhairle;

(b) stiúradh na dlíthíochta;

(c) rannpháirtíocht i soláthar seirbhíse dréachtaithe do Ranna Rialtais.
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2.1 Obair an Abhcóide Chomhairligh

Is é Ard-Stiúrthóir Oifig an Ard-Aighne, an tAbhcóide Comhairleach is sinsearaí, ceann

Oifig an Ard-Aighne ina iomláine taobh istigh de chiall an Achta um Bainistíocht na

Seirbhíse Poiblí agus is é atá freagrach as bainistíocht na hOifige.

Tá taobh Comhairleach d’Oifig an Ard-Aighne comhdhéanta as dlíodóirí a bhfuil

saineolas acu i réimsí dlí ar leith.  Tá trí ghrád den Abhcóide Comhairleach Grád I (Rúnaí

Cúnta), Grád II (Príomhoifigeach) agus Grád III (Príomhoifigeach Cúnta). Is Abhcóidí

Comhairleacha iad Ard-Stiúrthóir agus Leas Ard-Stiúrthóir na hOifige freisin.

Is é an príomhdhualgas atá ar an Abhcóide Comhairleach san Oifig ná cúnamh a thabhairt

le comhlíonadh fheidhmeanna, chumhachtaí agus dhualgais an Ard-Aighne. Clúdaítear

réimse leathan ábhar, ach baineann na gníomhaíochtaí féin le trí chatagóir:

· soláthar comhairle,

· stiúradh na dlíthíochta, agus

· rannpháirtíocht i soláthar seirbhíse dréachtaithe do Ranna Rialtais.

Oibríonn an tAbhcóide Comhairleach go dlúth le dlíodóirí Oifig na nDréachtóirí

Parlaiminte i ndáil le comhairle a thabhairt faoi shaincheisteanna dlíthiúla a thagann chun

cinn le linn dhréachtú na reachtaíochta agus le hOifig Phríomh-Aturnae an Stáit i ndáil le

comhairle a thabhairt faoi fheidhmiú na dlíthíochta agus comhairle dlí eile.

2.2 Soláthar Comhairle

Bíonn réimse na hoibre comhairlí a dhéanann an Oifig an-leathan de ghnáth, agus áirítear

dlí bunreachtúil agus dlí riaracháin, an dlí Eorpach, dlí tráchtála, dlí idirnáisiúnta poiblí

agus dlí coiriúil leis – leoga, aon saincheist dlí a bhféadfadh comhairle dlí a bheith ón

Rialtas nó ó Roinn ina leith. Is minic gur gá comhairle a chur ar fáil, agus go gcuirtear

comhairle ar fáil faoi rí-bhrú ama. Féadtar iarratais ar chomhairle a fháil ón Rialtas ina

iomláine, ó Airí, nó ó státseirbhísigh i Ranna nó in Oifigí Rialtais. Cuirtear iarratais ón

Rialtas nó ó Airí díreach ar aghaidh chuig an Ard-Aighne de ghnáth. Sanntar Abhcóide
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Comhairleach de ghnáth chun cúnamh a thabhairt don Aturnae maidir le déileáil le

hiarratas den sórt sin. Tagann an chuid is mó d'iarratais ó státseirbhísigh i Ranna nó

Oifigí, áfach. Tagann iarratais den sórt sin díreach chuig an Oifig nó trí Oifig Phríomh-

Aturnae an Stáit.

I láthair na huaire, tá an taobh Comhairleach d’Oifig an Ard-Aighne scoilte i gcúig

ghrúpa feidhmeach, le hAbhcóide Comhairleach I (Rúnaí Cúnta) i mbun comhardaithe ar

gach ceann acu. Fágann an speisialtóireacht bhreise atá ag tarlú sa dlí gur cuí go

ndéanfadh dlíodóirí speisialtóireacht suntasach. Tagann sé seo le Ráiteas Straitéise na

hOifige a deireann gur príomhchuspóir atá i “soláthar sainseirbhísí dlí a fhorbairt i ngach

réimse dlí a mbaineann fíorthábhacht leo ó thaobh Rialtais, Rann agus Oifigí de”...

Tá sonraí na nGrúpaí agus a gcuid réimsí freagrachtaí leagtha síos i gCuid 1 den Aguisín

seo.

2.3 Stiúradh na Dlíthíochta

Tá Oifig an Ard-Aighne (lena n-áirítear Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit) freagrach as

beagnach gach dlíthíocht sibhialta a mbíonn an Stáit bainteach léi a láimhseáil. Is iondúil

gurb é an Stát an cosantóir; is annamh a bhíonn sé mar ghearánaí. Bíonn caingne i ngach

Cúirt sa Stát, i gCúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach agus i gCúirt Chéadchéime

na gComhphobal Eorpach i Lucsamburg, agus os comhair Choimisiún agus Chúirt na

hEorpa um Chearta an Duine i Strasbourg i gceist leis seo. (Sa chás deiridh, is í an Roinn

Gnóthaí Eachtracha, ní Príomh-Aturnae an Stáit a fheidhmíonn mar ghníomhaire).  Bíonn

baint dhíreach Abhcóidí Comhairleacha agus an Ard-Aighne féin ag brath ar dheacracht

agus ar thábhacht an cháis. Is í an mheicníocht a bhaineann leis seo ná go lorgaíonn an t-

aturnae atá ag láimhseáil an cháis treoracha ón Ard-Aighne nó óna mheitheal oibre. Is

iondúil nach mbíonn baint ag Oifig an Ard-Aighne le cásanna coiriúla, a bhíonn á

láimhseáil ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. Tá roinnt eisceachtaí ag baint leis seo,

an chuid is suntasaí ná ról an Ard-Aighne mar ionchúisitheoir i gcásanna iascaigh agus a

ról ag láimhseáil iarratais chun daoine a eiseachadadh ó Éire go dlínsí eile.
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2.4 Iasacht Abhcóide Chomhairligh

Tá roinnt Abhcóidí Comhairleacha a earcaíodh, agus ar cuireadh oiliúint orthu taobh

istigh den oifig, agus a tugadh ar iasacht do Ranna Rialtais ainmnithe.  Tá na prótacail atá

aontaithe leis na Ranna atá i gceist deartha chun an méid cumarsáide agus is féidir a

chinntiú idir na Ranna agus an Oifig maidir le saincheisteanna dlí.  Tá baill foirne den

chineál seo tar éis poist a thógáil mar Chomhairleoirí Dlí sa Roinn Iompair, Roinn Sláinte

agus Leanaí, Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Roinn Oideachais

agus Eolaíochta, Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Roinn Cumarsáide,

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

Athchóirithe Dlí, Roinn Airgeadais, Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus sa

Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

2.5 Soláthar seirbhíse dréachtaithe do Ranna Rialtais

Is Sain-Dhréachtóirí Parlaiminte a thugann faoi dhréachtú reachtaíochta in Oifig an Ard-

Aighne, agus bíonn ról tábhachtach cúnta ag Abhcóidí Comhairleacha sa phróiseas

dréachtaithe. Is é an príomhról atá ag an Ard-Aighne ná comhairle a chur ar fáil ar an

gcaingean reachtaíochta atá molta, mar shampla, an bhféadfadh sé a bheith i

gcoinbhleacht leis na forálacha atá i mBunreacht, in achtanna agus i gconarthaí an

Aontais Eorpaigh nó conarthaí idirnáisiúnta eile a bhfuil an Stát aontaithe ina leith.

2.6 Buanionadaíocht don Aontas Eorpach

Shann an Oifig Abhcóide Comhairleach le ceapadh ar iasacht mar chomhairleoir dlí ar

Bhuanionadaíocht na hÉireann leis an Aontas Eorpach thall sa Bhruiséil. Tá ról an

Chomhairleora Dlí ina ghné riachtanach agus bhunúsach d'fheidhmiú éifeachtach na

Buanionadaíochta ón uair a bunaíodh í sa bhliain 1996.  Is ról é atá lán d'éagsúlacht, agus

baineann sé le réimse leathan feidhmeanna agus dualgas.
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Cuireann an Comhairleoir Dlí comhairle dlí ar fáil d'ionadaithe na Rann Rialtais go léir

atá ina mbaill den Bhuanionadaíocht maidir le réimse leathan saincheisteanna dlíthiúla a

thagann chun cinn ar bhonn laethúil agus ar bhonn an-phráinneach go minic. Mar thoradh

ar rannpháirteachas an Chomhairleora Dlí i gcaibidlíochtaí tábhachtacha san AE, lena n-

áirítear leasú Conartha agus forbairtí suntasacha reachtaíochta eile, tá an tArd-Aighne

páirteach anois le fada ó thaobh comhairle a thabhairt faoi shaincheisteanna suntasacha

dlí an AE. Is éard atá i gceist sa ról ná comhairle a thabhairt ó bhéil agus i scríbhinn,

tuairimí agus mionteagasc faoi ábhair a bhaineann le dlí an Aontais Eorpaigh,

saincheisteanna dlíthiúla intíre agus bunreachtúla a thagann chun cinn i gcomhthéacs

bhallraíocht na hÉireann ar an Aontas.  Éascaíonn an tseirbhís seo lorg agus soláthar na

comhairle dlí maidir le tionscnaimh phobail, agus féachann sí lena chinntiú gur eol do

Ranna, agus go mbíonn na sonraí is nuaí acu, faoina gcuid oibleagáidí faoin dlí Eorpach.

Áirítear comhairliúchán, faisnéisiú agus caibidlíochtaí forleathana laistigh den

Chomhairle le gné taidhleoireachta an róil, ar mhaithe le cosaint agus cur chun cinn

leasanna dlí an Stáit.

3. Dréachtóir Parlaiminte don Rialtas

Is éard atá in Oifig Dhréachtóirí Parlaiminte an Rialtais ("ODP") ná foireann saindlíodóirí

le leibhéal ard oiliúna acu i ndisciplín dhréachtú na reachtaíochta. Is comhghné í an Oifig

seo d'Oifig an Ard-Aighne atá lonnaithe i Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.  Is í an

sprioc atá ag an ODP ná seirbhís ardghairmiúil, speisialaithe agus éifeachtach um

dhréachtú reachtaíochta a sholáthar don Rialtas.

3.1 Feidhmeanna an ODP

Is iad feidhmeanna an ODP ná -

· Billí an Rialtais a dhréachtú (agus billí chun an Bunreacht a leasú san áireamh)

· leasuithe an Rialtais ar bhillí a dhréachtú i rith an phróisis Parlaiminte
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· dréachtú, nó socrú ar dhréachtú, a dhéanamh ar ionstraimí reachtúla atá le

déanamh ag an Rialtas

· ionstraimí reachtúla atá le déanamh ag Aire Rialtais, Aire Stáit nó na Coimisinéirí

Ioncaim a dhréachtú nó a shocrú;

· dréachtú nó socrú ar dhréachtaí a dhéanamh, má iarrann Aire Rialtas nó Aire Stáit

é sin air, ar aon ionstraim reachtúil atá le déanamh ag duine (nach Aire Rialtais

é/í) nó ag eagraíocht atá údaraithe chuige sin ag an reachtaíocht, sna cásanna sin a

bhfuil feidhm reachtúil ag an Aire an dréacht atá i gceist a fhaomhadh;

· faisnéis a chur ar fáil do Choiste Reachtaíochta an Rialtais maidir le dul chun cinn

i ndréachtú Billí

· faisnéis a chur ar fáil do Rannán an Aontais Eorpaigh, Roinn an Taoisigh, maidir

le dul chun cinn i ndréachtú ionstraimí reachtúla an Aontais Eorpaigh

· comhairle dréachtaithe a chur ar fáil do Ranna atá mar chliaint chun a gcuid

aidhmeanna a bhaint amach i reachtaíocht atá beartaithe

· teagmháil a chothú le Ranna atá mar chliaint le linn an phróisis dhréachtaithe.

3.2 Eagraíocht agus Struchtúr

Is é an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte atá mar cheannaire ar an ODP, agus tá freagracht

iomlán air as na seirbhísí dréachtaithe reachtaíochta arna soláthar ag an ODP. Tá an ODP

roinnte i 3 ghrúpa, le Bainisteoir Grúpa i gceannas ar gach ceann acu seo, atá ag céim

Dréachtóir Parlaiminte (Rúnaí Cúnta) ar a laghad. Déanann na Bainisteoirí Grúpa

tuairisciú chuig an bPríomh-Dhréachtóir Parlaiminte. Tá gach grúpa freagrach as

seirbhísí dréachtaithe a chur ar fáil do Ranna Rialtais ar leith. Tá gach Bainisteoir Grúpa

freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí dréachtaithe do Ranna Rialtais

ón ngrúpa ar a bhfuil sé nó sí mar bhainisteoir. Tá an Príomh-Dhréachtóir Parlaiminte

freagrach as baill foirne a dháileadh ar gach grúpa dréachtaithe.

Tá tacaíocht riaracháin don ODP á sholáthar ag Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin agus [  ]

oifigigh chléireachais. Tá foireann tacaíochta chléireachais shainthiomanta ag gach Grúpa

Comhairleach, a mbíonn cur amach acu ar ghnó an ghrúpa. Ina theannta sin, bíonn
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oifigeach foirne ag feidhmiú mar Rúnaí Príobháideach don Phríomh-Dhréachtóir

Parlaiminte.

Tá sonraí na nGrúpaí agus dá réimsí freagrachta leagtha síos i gCuid 2 den Aguisín seo.

3.3 Coiste Reachtaíochta an Rialtais

Tá Príomh-Aoire an Rialtais ina chathaoirleach ar Choiste Reachtaíochta an Rialtais

(CRR), agus i measc na gcomhaltaí tá an tArd-Aighne, an Príomh-Dhréachtóir

Parlaiminte, Bainisteoirí Cláir na bpríomh-pháirtithe sa Rialtas, Ceannaire Sheanad

Éireann (an Teach Uachtarach de Pharlaimint na hÉireann) agus ionadaithe ó Roinn an

Taoisigh agus ón ODP.

Oibríonn Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte go dlúth le Coiste Reachtaíochta an Rialtais

(CRR) lena chinntiú go gcuirtear Clár Reachtaíochta an Rialtais i bhfeidhm.  Is í feidhm

an CRR ná cuidiú leis an rialtas chun tosaíochtaí reachtaíochta a shocrú don seisiún

parlaiminte atá le teacht, agus maoirsiú a dhéanamh ar chúrsaí forfheidhmithe maidir le

clár reachtaíochta an Rialtais.  Déanann sé é seo trí mholtaí a thabhairt don Rialtas maidir

leis an leibhéal tosaíochta ba chóir a thabhairt do dhréachtú gach Bille (agus an dréachtú

seo údaraithe ag an Rialtas) agus trí bhlocáil a d’fhéadfadh tarlú sa chóras a aithint roimh

ré agus trí ghníomhú cuí a mholadh chun moill sa phróiseas dréachtaithe a sheachaint.

Foilsíonn an Rialtas preaseisiúint sula gcuirtear tús le gach seisiún de chuid na Dála, ag

leagan síos a chuid tosaíochtaí reachtúla don seisiún sin. Tá an CRR bainteach le réiteach

dhréacht na preaseisúna. Seoltar an dréacht den phreaseisiúint thart i measc na nAirí sula

lorgaíonn Cathaoirleach an CRR cead ón Rialtas chun é a fhoilsiú. Ag an staid seo, is

féidir le hAirí a dtosaíochtaí reachtúla don seisiún Dála atá amach rompu a chur in iúl.

Socraíonn na tosaíochtaí reachtúla atá leagtha síos sa phreaseisiúint an clár oibre don

ODP don seisiún Dála atá i gceist.

Soláthraíonn an CRR meicníocht riachtanach chun idirghabháil a dhéanamh idir éilimh

iomaíocha na Ranna ar sheirbhísí na nDréachtóirí Parlaiminte.
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3.4 Seirbhísí Tacaíochta Gnó
Tá an Ceann Riaracháin (Príomhoifigeach) i gceannas ar an rannán seo den Oifig.

Tá sonraí agus faisnéis teagmhála leagtha síos i gCuid 3 den Aguisín seo maidir leo seo a

leanas-

· An tAonad Leabharlainne/Fios Gnó

· An tAonad TF

· An Clárlann

· An tAonad Airgeadais

· An tAonad Acmhainní Daonna

· An tAonad Iniúchta Inmheánaigh

· An tAonad um Bainistíocht Athraithe

· An tAonad Seirbhísí Corparáideacha

· Oifigí Príobháideacha an Ard-Aighne

· Oifigí Príobháideacha an Ard-Stiúrthóra

· Oifig Phríobháideach an Phríomh-Dhréachtóra Parlaiminte.

Cuid 1

Abhcóidí Comhairleacha

Tá Grúpa A freagrach as na réimsí seo a leanas: an dlí coiriúil, an Garda Síochána,

príosúin, feidhmeanna an Ard-Aighne i leith an dlí coiriúil, cúnamh dlí, An Coimisiún

um Athchóiriú an Dlí, Billí Leasúcháin an Dlí Reachtúil, sócmhainní coiriúla,

idircheapadh teachtaireachtaí teileachumarsáide agus paicéid sa phost lena n-áirítear

gnéithe CTR, comhoibriú idirnáisiúnta maidir le cúrsaí coiriúlachta, bearta an AE um

cheartas coiriúil - Teideal VI, Achtanna um Thrácht Bóithre, ceadúnú, GFA agus dlí

toghcháin.
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Tá Bainisteoir Grúpa agus 62 Abhcóidí Comhairleacha eile sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa B freagrach as na réimsí a bhaineann le dlí príobháideach idirnáisiúnta, trádáil

ócáideach agus fhánach, staitisticí, Ionstraimí Reachtúla, díobháil phearsanta, tobac,

sláinte, fuil, mí-úsáid leanbhaoise, uchtú, ginmhilleadh, atáirgeadh daonna cuidithe,

oideachas, dlí teaghlaigh, cabhair dlí sibhialta, cinsireacht, dlíodóirí/aturnaetha, an tAcht

um Ionchúiseamh i gCionta, 1974, sláinte agus sábháilteacht, dlí chomhshaoil,

talmhaíocht agus muirchultúr, cúrsaí urthrá, iascaigh agus Achtanna núicléacha agus

pleanála.

Tá Bainisteoir Grúpa agus 6 Abhcóidí Comhairleacha eile sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa C freagrach as cúrsaí tearmann agus inimirce, agus saoránacht.

Tá Bainisteoir Grúpa agus Abhcóide Comhairleach amháin eile sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa D freagrach as réimsí dlí idirnáisiúnta trádála, teileachumarsáid, bonneagar

Náisiúnta/an Plean Forbartha Náisiúnta/comhpháirtíochtaí poiblí/príobháideacha, dlí

ioncaim, leithreas agus caiteachas poiblí, seirbhísí airgeadaíochta, árachas, dlí

cuideachtaí, féimheacht/dócmhainneacht/leachtú, cumaisc agus monaplachtaí, an

Ghaeltacht, cosaint, méadreolaíocht, mianadóireacht agus cairéalú, scairbh ilchríochach

taiscéalaíocht ar ghrinneall farraige, artola, ríomhthráchtáil, comhlachtaí leathstáit,

údaráis eile Stáit, an tAcht Maoine Stáit, maoin, gníomhaíochtaí insteora, probháid,

comharbas, carthanacht agus eastáit eiséataithe, clárú talún, tiarna talún agus tionónta,

ceartas sibhialta, cróinéirí, an Ghaeilge, cúrsaí cultúrtha, cabhair agus fóirdheontais an

Stáit agus an dlí iomaíochta.

Tá Bainisteoir Grúpa agus 6 Abhcóidí Comhairleacha eile sa ghrúpa seo.

2 Léiríonn an fhaisnéis faoi na Grúpaí dlí agus na haonaid ghnó go léir, na réimsí oibre agus na foirne oibre
atá acu atá le fáil in Aguisín 3 an chaoi a raibh siad ag dáta foilsithe an Treoir Seirbhísí do Chliaint seo.
B'fhéidir go ndéanfar athrú orthu le linn don Treoir Seirbhísí Cliaint seo a bheith á cur i bhfeidhm.
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Tá Grúpa E freagrach as na réimsí a bhaineann le Maoin Intleachtúil, Dearaí

Idirnáisiúnta, Trádmharcanna, Dlí Idirnáisiúnta Poiblí, an tAcht um Rúin Oifigiúla, an

tAcht um Chosaint Sonraí, Saoráil Faisnéise, soláthar agus conarthaí Rialtais, dlí leasa

shóisialaigh, Seirbhís Phoiblí, an tOireachtas, Airí agus Rúnaithe, pá, liúntais agus pinsin

Airí, Eitic, dlí saothair, turasóireacht, cosaint tomhaltóirí, leictreachas, gás, dlí poist, tarlú

bóthair, busanna agus tacsaithe, iompar ar thraenacha, aeriompar, dlí na farraige, dlí

loingseoireachta, calafoirt, Seirbhís Gardachósta na hÉireann, Coimisinéirí Soilse na

hÉireann agus muiríní.

Tá Bainisteoir Grúpa agus 7 Abhcóidí Comhairleacha eile sa ghrúpa seo.

Tá an Leas-Ard-Stiúrthóir freagrach as réimsí dlí clúmhillte/príobháideachais, Binsí

Fiosrúcháin & Coimisiún Fiosrúcháin (Beidh Binsí Fiosrúcháin agus coimisiúin a

thagann taobh istigh d’ábhar speisialtóireachtaí Ghrúpa á láimhseáil ag an nGrúpa sin),

Binse Fiosrúcháin Morris, costais na mBinsí fiosrúcháin, saincheisteanna Institiúideacha

an AE, saincheisteanna cothrománacha, saincheisteanna cothrománacha - cearta daonna

(AS), obair a bhaineann leis an mBruiséil amháin agus ionchúisimh Iascaigh (AS).

Oibríonn an Comhairleoir Dlí leis an mBuanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach sa

Bhruiséil mar chuid den ghrúpa seo.

Cuid 2

Dréachtóir Parlaiminte

Tá Grúpa 1 freagrach as reachtaíocht a dhréachtú i gcomhair na Ranna agus Oifigí seo a

leanas -

· Talmhaíocht, Iascach agus Bia

· Airgeadas (lena n-áirítear na Coimisinéirí Ioncaim)
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· Cumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha

· Iompar

· An Taoiseach

Tá Bainisteoir Grúpa ar leibhéal Ard-Rúnaí, seisear Dréachtóirí Parlaiminte eile agus

dréachtóir conartha amháin sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa 2 freagrach as reachtaíocht a dhréachtú i gcomhair na Ranna seo a leanas -

· Cosaint

· Oideachas agus Eolaíocht

· Fiontar, Trádáil agus Fostaíocht

· Comhshaol, Oidhreacht agus Rialtas Áitiúil

· Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

Tá Bainisteoir an Ghrúpa ar leibhéal Leas-Rúnaí, cúigear Dréachtóirí Parlaiminte eile

agus dréachtóir conartha amháin sa ghrúpa seo.

Tá Grúpa 3 freagrach as reachtaíocht a dhréachtú i gcomhair na Ranna seo a leanas-

· Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

· Gnóthaí Eachtracha

· Sláinte agus Leanaí

· Dlí agus Ceart, Comhionannas agus Athchóiriú Dlí

· Ealaíona, Spórt agus Turasóireacht

Tá Bainisteoir an Ghrúpa ar leibhéal Leas-Ard-Rúnaí, cúigear Dréachtóirí Parlaiminte

eile agus triúr dréachtóirí conartha sa ghrúpa seo.
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Cuid 3

Seirbhísí Tacaíochta Gnó d’Oifig an Ard-Aighne

Ceann Riaracháin Folúntais

Sonraí Teagmhála Teil. 6314066
Facs. 6761806
Ríomhphost: padraig_mcmahon@ag.irlgov.ie

Aonad An tAonad Acmhainní Daonna

Ceann an Aonaid Padraig McMahon

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4016
Facs. 631 4190
Ríomhphost: padraig_mcmahon@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Éascú a dhéanamh ar earcú fhoireann oibre don Oifig
A chinntiú go bhfuil sonraí an phárolla coinnithe suas chun dáta agus go
bhfuil gach athrú curtha i bhfeidhm go tráthúil.
Taifid maidir le leibhéil foirne agus tinreamh foirne a chruthú, a chothú
agus a fhaire
Comórtais inmheánacha a eagrú agus cabhrú le reáchtáil na gcomórtas
seachtrach
Acmhainn faisnéise a sholáthar do gach ball foirne maidir lena
gcoinníollacha seirbhíse agus a chinntiú go gcuirtear gach Rialachán cuí
de chuid na Státseirbhíse i bhfeidhm
Teagmháil a dhéanamh le baill foirne agus le Ranna eile de réir mar is
gá chun faisnéis a sholáthar agus a roinnt

Cliaint An Roinn Airgeadais, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí,
Seirbhís na gCeapachán Poiblí, Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnóthaí
Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
foireann oibre na hOifige.
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Fo-Aonad Aonad Oiliúna

Ceann na Rannóige Brian Hendrick
Sonraí Teagmhála Teil. 6314134

Facs. 6314031
Ríomhphost: brian_hendrick@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Riachtanais oiliúna gach ball foirne san Oifig a fháil amach, tosaíocht a
thabhairt dóibh agus tabhairt fúthu.

Cliaint Foireann na hOifige, lucht eagraithe cúrsaí

Aonad An tAonad TF

Ceann an Aonaid Brian Scannell

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4069
Facs. 6761806
Ríomhphost: brian_scannell@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Forbairt agus forfheidhmiú Straitéise TF
Forbairt/soláthar, forfheidhmiú agus bainistíocht leanúnach agus forbairt
ar sheirbhísí TF
soláthar, forfheidhmiú agus bainistíocht agus forbairt leanúnach ar
bhonneagar TF
Tacaíocht don úsáideoir deiridh

Cliaint Foireann na hOifige, soláthróirí, an tIonad um Bainistiú agus Forbairt
Eagrúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais

Aonad An tAonad Clárlainne

Ceann an Aonaid Ann Moroney

Sonraí Teagmhála Teil. 6314017
Facs. 6761806
Ríomhphost: ann_moroney@ag.irlgov.ie

Seirbhísí a chuirtear Gach post a chlárú lena n-áirítear ríomhphoist leictreonacha nuair is cuí

mailto:brian_hendrick:@ag.irlgov.ie
mailto:brian_scannell:@ag.irlgov.ie
mailto:ann_moroney:@ag.irlgov.ie


40

ar fáil agus córas comhdaithe éifeachtúil a chothú
Comhaid a sheiceáil go bliantúil chun comhaid a aithint atá le seoladh
chuig an gCartlann Náisiúnta. Nuair a aithnítear comhaid, seiceáiltear
iad agus iontráiltear ar bhunachar cuí iad agus ansin seoltar ar aghaidh
chuig an gCartlann Náisiúnta iad.
Cabhrú le forfheidhmiú an Chórais nua Bainistíochta Cásanna agus
Taifead

Cliaint Gach Ball Foirne san Oifig, Foireann san OPAS agus Ranna Rialtais
eile, agus an Chartlann Náisiúnta

Aonad An tAonad Iniúchta Inmheánaigh

Ceann an Aonaid Stephen Brady

Sonraí Teagmhála Teil. 6314075
Facs. 6761806
Ríomhphost: Stephen_brady@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Comhairle, cabhair agus treoir a sholáthar maidir le rialú agus dea-
chleachtas

Iniúchtaí a dhéanamh ar gach réimse d’Oifig an Ard-Aighne lena n-
áirítear an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí agus tuairiscí ar chinntí a
sholáthar don Choiste Iniúchóireachta, CCB agus na bainisteoirí línte
cuí.

Dearbhú a chur ar fáil do na hOifigigh Cuntasaíochta maidir le
leordhóthanacht agus éifeachtúlacht chóras rialaithe inmheánaigh na
hOifige

Cliaint Foireann Oifig an Ard-Aighne agus OPAS, an Coimisiún um Athchóiriú
an Dlí, Coiste um Iniúchadh Inmheánach, An tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste

Aonad An tAonad um Bainistíocht Athraithe

Ceann an Aonaid Paul Gibney

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4103
Facs. 676 1806
Ríomhphost: paul_gibney@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Cur i bhfeidhm an Chláir Athraithe a thagann ó thionscnaimh ar nós an
Tionscnamh um Bainistíocht Straitéiseach (SMI)/Ag Seachadadh Rialtas

mailto:Stephen_brady:@ag.irlgov.ie
mailto:paul_gibney:@ag.irlgov.ie
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níos Fearr, An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997 (PSMA),
Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí (SAC), Tionscnamh
Athbhreithnithe Beartas agus Luach ar Airgead (VFM & P RI), an
Ghaeilge lena n-áirítear oibleagáidí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla
2003 (OLA), an Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta I dTreo 2016,
Ag Cur Athrú ar Sheirbhísí Poiblí, Tuarascáil an Tascfhórsa ar
Sheirbhísí Poiblí srl. taobh istigh de na hOifigí (OAA agus OPAS).

Cliaint Foireann oibre Oifig an Ard-Aighne agus Oifig Phríomh-Aturnae an
Stáit, Roinn an Taoisigh, an Roinn Airgeadais

Aonad An tAonad Airgeadais

Ceann an Aonaid David Donnelly

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4063
Facs. 631 4050
Ríomhphost: david_donnelly@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Réiteach an Chuntais Leithreasa le síniú ag an Oifigeach Cuntasaíochta
Teagmháil agus éascú ar riachtanais iniúchóirí, lena n-áirítear Iniúchadh
Inmheánach agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Táillí Abhcóidí a phróiseáil agus gluaiseacht táillí idir OPAS agus Oifig
an Ard-Aighne a thaifeadadh.
Forbairt, forfheidhmiú agus rolladh amach riachtanais na Creatlaí
Bainistíochta Airgeadais mar a bhaineann sé le hairgeadas.
Meastacháin Bhliantúla agus Buiséid Ilbhliantúla a ullmhú
Buiséad Riaracháin a idirbheartú
Caiteachas a fhaire ar bhonn míosúil
Íocaíocht gach sonraisc a phróiseáil go pras
Seirbhís Taistil – A chinntiú go ndéantar socruithe taistil do bhaill foirne
agus próiseáil ar éilimh taistil
Sainchúram a réiteach don Ard-Stiúrthóir, mar Oifigeach Cuntasaíochta,
le cur os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí

Cliaint Íocaíocht táillí le habhcóidí agus aturnaetha, leis an Roinn Airgeadais,
leis an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí agus le soláthróirí

Aonad An tAonad Seirbhísí Corparáideacha

Ceann an Aonaid Emma O’Reilly

Sonraí Teagmhála Teil. 6314002

mailto:david_donnelly:@ag.irlgov.ie
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Facs. 6761806
Ríomhphost: emma_oreilly@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

 Cothabháil an fhoirgnimh a láimhseáil agus comhordú a dhéanamh ar
oibreacha cóiríochta.
Soláthairtí nach soláthairtí TF iad a ordú.
An córas Oifige PABX a chothú agus gach saincheist maidir le fóin
phóca a láimhseáil.
Feidhmeanna oifige éagsúla a réiteach go hinmheánach agus go
seachtrach Cabhrú le forfheidhmiú an Chórais Bainistíochta Airgeadais
nua.
Súil a choinneáil ar threalamh na hoifige go léir agus fardal oifige
nuashonraithe a choinneáil.
Teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí Síochána, na Póilíní Airm agus
lucht úsáidte eile choimpléasc Thithe an Rialtais maidir le gach
saincheist slándála.
Gach tacsaí agus cúiréir a ordú thar ceann na hOifige.
Clúdach a réiteach do theileafónaithe

Cliaint Foireann na hOifige, Oifig na nOibreacha Poiblí, Soláthróirí seachtracha

Aonad Oifigí Príobháideacha an Ard-Aighne

Ceann an Aonaid Margaret Myron

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4088
Facs. 662 3969
Ríomhphost: margaret_myron@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil don Ard-Aighne chun idirphlé
éifeachtúil idir an Ard-Aighne agus an Oifig a chinntiú

Cliaint Gach Roinn agus Oifig, na breithiúna, baill de Comhairle Bharra na
hÉireann agus an Leabharlann Dlí

Aonad Oifigí Príobháideacha an Ard-Stiúrthóra

Ceann an Aonaid Ciara Carberry

Sonraí Teagmhála Teil. 631 4070
Facs. 662 1079
Ríomhphost: ciara_carberry@ag.irlgov.ie

mailto:emma_oreilly:@ag.irlgov.ie
mailto:Margaret_myron:@ag.irlgov.ie
mailto:ciara_carberry:@ag.irlgov.ie
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Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Tacaíocht rúnaíochta riaracháin a chur ar fáil don Ard-Stiúrthóir, Leas
Ard-Stiúrthóir agus Ceann Riaracháin

Aonad Oifig Phríobháideach an Phríomh-Dhréachtóra Parlaiminte

Ceann an Aonaid Eve Kennedy

Sonraí Teagmhála 631 4061
Facs. 6611287
Ríomhphost: eve_kennedy@ag.irlgov.ie

Seirbhís a chuirtear ar
fáil

Tacaíocht rúnaíochta riaracháin a chur ar fáil don Phríomh-Dhréachtóir
Parlaiminte don Rialtas

Iarratais a rinneadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 arna
leasú

Oifigeach
Idirchaidrimh Saorála
Faisnéise

Padraig McMahon

Sonraí Teagmhála Teil. 6314016
Facs. 6761806
Ríomhphost: padraig_mcmahon@ag.irlgov.ie

Ní mór iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 arna
leasú a dhéanamh i scríbhinn chuig:*

Padraig McMahon
Oifigeach Idirchaidrimh Saorála Faisnéise
Oifig an Ard-Aighne
Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtair
Baile Átha Cliath 2

*Tabharfar freagra tríd an bpost amháin agus ní trí ríomhphost.
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AGUISÍN 4

COISTÍ AGUS COIMISIÚIN

Bord Comhairleach Oifig Náisiúnta na Leanaí

Gréasán na Rúnaithe Cúnta

Líonra Bainistíochta an Athraithe

Gréasán Oifigeach Oiliúna na Státseirbhíse

An Coimisiún um Atáirgeadh Daonna Cuidithe

Grúpa Athbhreithnithe Dhlí na gCuideachtaí

Coiste Comhairleach um Athchóiriú an Dlí

Comhairle Chomhairleach Tomhaltóirí.

Coiste Chomhairle na hEorpa um an Dlí Riaracháin

Coiste Saineolaithe Chomhairle na hEorpa ar Dhlí an Teaghlaigh

Coistí na Rialacha Cúirte

Foireann Thras-Rannach um Bonneagar

Grúpa Tras-Rannach um Méadú an AE agus Saorghluaisteacht

Grúpa Oibre an AE um Próiseáil Sonraí Dlíthiúla

Grúpa Oibre an AE um Dhlí Conartha

Grúpa Maoirseachta an AE um an Choinbhinsiún Idir-Rialtasach

Líonra na nAthbhreithneoirí Caiteachais

An Grúpa Oibre Idir-rannach um Shaoráil Faisnéise

Líonra na nOifigeach Idirchaidrimh um Shaoráil Faisnéise

Grúpa Líonra Úsáideoirí na Saorála Faisnéise

Grúpa Oibre an Gharda um Scagadh

Grúpa Forfheidhmiúcháin an Gharda um Scagadh

Coiste Reachtaíochta an Rialtais

Foireann Meastóireachta Greco

Comhdháil na Háige um an Dlí Príobháideach Idirnáisiúnta
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Fóram Bainisteoirí Teicneolaíochta Cumarsáide agus Faisnéise

Grúpa Oibre Dlí Shochaí na Faisnéise

An Grúpa Forfheidhmiúcháin um Shaincheisteanna Cúitimh

An Coiste Idir-rannach um Dhlíthíocht faoi Chailliúint Éisteachta

Coiste Idir-rannach um Athchóiriú Pósta

An Coiste Comhordaithe Idir-rannach um Ghnóthaí Eorpacha

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Riachtanais Oideachais Speisialta

Grúpa Oibre Idir-rannach um Tháillí Tithe Altranais

Coiste Idir-rannach um Shaincheisteanna Núicléacha

Grúpa Idir-rannach um Dhlíthíocht Mí-Úsáid Leanbhaoise

Grúpaí Oibre Idir-rannach um Míchumas

Coiste Idir-rannach um Bonneagar

Coiste Idir-rannach um Chabhracha Stáit

Grúpa Idir-rannach um moladh an Choimisiúin i gcomhair Gníomhaireacht Rialaithe

Iascaireachta Eorpach

An Grúpa Idir-rannach ar Choinbhinsiún an AE

An Grúpa Idir-rannach um Shaincheisteanna Reachtaíochta Shochaí na Faisnéise

An Grúpa Idir-rannach um Imscrúdú Oireachtais ar Reachtaíocht an AE

An Tascfhórsa Idir-rannach ar Thuarascáil an Choimisiúin um Stádas Daoine le
Míchumais

An Grúpa Oibre Idir-rannach ar Shaincheisteanna Cúitimh

An Líonra Iniúchóireachta Inmheánaí

Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta

An Sainghrúpa Idirnáisiúnta um Dhliteanas Núicléach (INLEX)

Líonra Bainisteoirí Leabharlainne

An Grúpa Bainistíochta um Athbhreithnithe Breithiúnacha i gCásanna Tearmainn

Ball den Choimisiún um Atáirgeadh Daonna Cuidithe

Coiste Comhairleach CFB

Foghrúpa Bainistíochta Thionscadal an CFB

An Grúpa Airí agus Rúnaithe um Chúrsaí Eorpacha

Grúpa Comhairleach “Gan Locht”
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Tuaisceart Éireann (grúpaí éagsúla a phléann le gnóthaí Thuaisceart Éireann)

Coiste Dlí Núicléach (Gníomhaireacht Fuinnimh Núicléiche, brainse den OECD)

Líonra na nOifigeach Pearsanra

Líonra PMDS

Grúpa na Rúnaithe Ginearálta agus na gCeann Oifige

An Grúpa Comhairleach Forfheidhmithe um Údarás Rialaitheach Aonair

Coiste Idirchaidrimh na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát

Coiste Stiúrtha an Tionscadail Phíolótaigh chun nós imeachta um éilimh bheaga ar líne a

bhunú

Grúpa Stiúrtha um Athbhreithniú na gCóras sa Roinn Talmhaíochta agus Bia

Foghrúpa Cumarsáide an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach

Grúpaí Forfheidhmithe an Tionscnaimh um Bainistíocht Straitéiseach

An Grúpa um Straitéis Cánach

An Grúpa Oibre Saineolaithe Teicniúla um an Conradh Bunreachtúil (Technical Experts

Working Group on the Constitutional Treaty)

UNCITRAL (Coimisiún na Náisiún Aontaithe um an Dlí Idirnáisiúnta Trádála)

Grúpa Oibre UNCITRAL um Eadráin

Grúpa Oibre UNCITRAL um Shaincheisteanna Slándála

Grúpa Oibre UNICITRAL um Ríomhthráchtáil

Grúpa Oibre UNICITRAL um Dhlí Dócmhainneachta

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide

An Grúpa Oibre um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú Dhlí na gCuideachtaí

An Grúpa Oibre chun Seirbhísí Cróinéara a Athbhreithniú

Grúpa Oibre ar Chostais Dlí
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AGUISÍN 5

Páirtithe Leasmhara

Is iad seo a leanas páirtithe leasmhara Oifig an Ard-Aighne, lena n-áirítear Oifig
na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas agus Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit:-

An Rialtas
Ranna agus Oifigí lena n-áirítear Ranna a bhfuil Abhcóidí Comhairleacha ar
iasacht acu

Na Cúirteanna
Coiste Reachtaíochta an Rialtais
Oifig Bhillí Thithe an Oireachtais
Oifig an Phríomh-Aoire
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Coiste um Chuntais Phoiblí na Dála
Coistí Oireachtais
An tSeirbhís Chúirteanna
Painéil Abhcóidí
Gníomhaireachtaí Tearmann
Roinn an Taoisigh
An Roinn Airgeadais
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Aturnae Ioncaim

Oifig na nOibreacha Poiblí
An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Lucht Dlí
Binsí Fiosrúcháin
Institiúidí an AE
Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa
Cúirt na hEorpa um Chearta an Duine
Gníomhaireachtaí Earcaíochta
Lucht Tacaíochta Gairmiúil Seachtrach
Gníomhaireachtaí Neamhspleácha
An Garda Síochána
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
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