
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

Scéim faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003  

Caibidil 1 

Réamhrá agus Cúlra  

D’ullmhaigh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an Scéim seo faoi alt 11 
d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (an tAcht).  

Foráiltear le hAlt 11 go mbeidh scéim reachtúil le hullmhú ag comhlachtaí poiblí lena 
dtabharfar mionsonraí ar na seirbhísí a sholáthróidh siad  

• trí mheán na Gaeilge  

• trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla agus  

• trí mheán an Bhéarla  

chomh maith le mionsonraí ar na bearta a ghlacfar ionas go gcinnteofar, maidir le 
haon seirbhís nach soláthraíonn an comhlacht poiblí trí Ghaeilge, go soláthrófar 
amhlaidh í faoi cheann tréimhse ama comhaontaithe.  

Treoirlínte maidir le Scéim a ullmhú  

Foráiltear le hAlt 12 den Acht go mbeidh treoirlínte le hullmhú ag an Aire Gnóthaí 
Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus go n-eiseofar iad chuig comhlachtaí poiblí chun 
cabhrú leo dréacht-scéimeanna a ullmhú. Dréachtaíodh an scéim seo agus muid ag 
féachaint do na treoirlínte sin.   

D’fhoilsigh an Oifig fógraí faoi alt 13 den Acht i mí na Bealtaine 2007, lenar tugadh 
cuireadh do pháirtithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh i ndáil le hullmhú na 
dréachtscéime. Fuarthas aighneacht amháin faoin dáta deiridh, 18 Meitheamh 2007.  

Threoraigh an aighneacht seo ábhar na Scéime.   

Ábhar na Scéime Teanga 

Féachtar leis an Scéim le polasaí agus cleachtas reatha na hOifige a chomhdhlúthú 
agus a fheabhsú i ndáil lena seirbhísí a sheachadadh sa Ghaeilge. Chun teacht leis an 
gcuspóir seo, féachann an Oifig le seirbhísí a sholáthar sa Ghaeilge, a mhéid agus is 
féidir, sa chás gurb í an Ghaeilge rogha teanga an chliaint.  

Cuirtear a mhéid agus a sholáthraíonn an Oifig seirbhísí trí Ghaeilge, san áireamh sa 
Scéim. Sa scéim, aithnítear réimsí den tseirbhís, a sholáthraíonn an Oifig, a bheidh le 
breisiú amach anseo.  



Dáta Tosaithe na Scéime  

Tá an Scéim seo dearbhaithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Tá 
tús curtha léi le héifeacht ó 19 Eanáir 2009 agus fanfaidh an scéim i bhfeidhm ar 
feadh tréimhse trí bliana ón dáta seo nó go dtí go mbeidh scéim nua dearbhaithe ag an 
Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is luaithe.  

Léargas Ginearálta ar Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

Ról agus Misean Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

Is é obair Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ARCC) ná cabhair a thabhairt 
don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le dearbhú a sholáthar do Dháil Éireann go 
bhfuil airgead poiblí á riaradh i gceart agus á chaitheamh sa chaoi is go mbeidh 
éifeacht mhaith leis. Déantar an obair seo faoi shainordú bunreachtúil agus reachtúil 
agus faoi chuimsiú chreat ginearálta na ráiteas tréimhsiúil straitéise. I gcúrsa a hoibre, 
reáchtálann an Oifig raon iniúchóireachtaí agus tuairiscíonn na torthaí do Dháil 
Éireann agus do chomhlachtaí iniúchta.    

Bíonn príomhfhócas obair na hOifige ar thuairim bhliantúil a sholáthar faoi chuntais 
chomhlachtaí Stáit. Soláthraítear dearbhú faoi shainordú lánroghnach maidir le córais 
airgeadais agus luach ar airgead freisin.  

Faoi fheidhm an Ard-Reachtaire, údaraíonn an tARCC don Státchiste cistí a 
scaoileadh de bhun foréileamh ón Aire Airgeadais nó ó Ghníomhaireacht 
Bhainistíochta an Chisteáin Náisiúnta. Scaoiltear cistí a foréilíodh sa mhéid is gur 
chun críocha arna gceadú le dlí a chaithfear iad agus ní féidir ach pé méid atá 
údaraithe ag Dáil Éireann a tharraingt anuas. 

Réimsí Feidhme na hOifige 

Stiúrann triúr Stiúrthóir Iniúchóireachta obair na hOifige. Trí phríomhréimse a bhíonn 
i gceist leis an obair  

• Iniúchóireacht ar Ranna agus ar Chistí Rialtais  

• Iniúchóireacht ar Chomhlachtaí Státurraithe agus ar Ghníomhaireachtaí eile  

• Scrúduithe um Luach ar Airgead  

Rannán Seirbhísí Corparáideacha a thacaíonn leis an bpríomhobair seo, agus is é 
Rúnaí na hOifige, arb é Oifigeach Cuntasaíochta na hOifige freisin é, Ceannasaí an 
Rannáin Seirbhísí Corparáideacha. 

Seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge cheana féin  

Soláthraíonn an Oifig roinnt seirbhísí trí Ghaeilge nó go dátheangach cheana féin.  

Foilsítear iad seo a leanas i bhformáid dhátheangach go comhuaineach:  

• Tuarascáil Bhliantúil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 



• Cuntais Leithghabhála Iniúchta  

• Tuarascáil Chorparáideach na hOifige  

• Ráiteas Straitéise na hOifige. 

Tá suíomh idirlín na hOifige ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon. I gcás 
foilseachán a bhí ann roimh pholasaí na hOifige i leith na foilsitheoireachta 
dátheangaí, tá naisc i nGaeilge ar an suíomh le leagain Bhéarla na bhfoilseachán.  

Cinntíonn an Oifig go dtugtar freagra i nGaeilge ar gach comhfhreagras sa Ghaeilge  
de réir fhorálacha alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla.  

Is i mBéarla amháin a fhoilsítear Tuairiscí um Luach ar Airgead agus Tuairiscí 
Speisialta faoi láthair.  

Cumarsáid le Cliaint  

Déanann an Oifig cumarsáid scríofa lena comhlachtaí iniúchta freisin trí  

• Litreacha Bainistíochta  

• Fiosrúcháin faoi Iniúchóireachtaí  

• Comhfhreagras eile. 

Do na comhlachtaí iniúchta sin a reáchtálann a gcuid gnó trí Ghaeilge, déantar 
cumarsáid trí Ghaeilge a oiread agus is féidir. Seachas sin, is trí Bhéarla a dhéantar 
cumarsáid.  



Caibidil  2 

Achoimre ar Sheirbhísí/Ghníomhaíochtaí arna soláthar ag rannáin na 
hOifige  

Sa chás go dtarlaíonn sé gur mian le ball comhlachta iniúchta gnó a dhéanamh trí 
Ghaeilge, mura mbíonn baill foirne atá inniúil ar an nGaeilge ar fáil, cuirtear socruithe 
i bhfeidhm ionas go gcuirfear an cliant i dteagmháil le ball foirne i rannán eile ar 
féidir leis an tseirbhís a sholáthar i nGaeilge. Ní fheidhmíonn ceann ar bith de na 
rannáin go hiomlán nó beagnach go hiomlán trí Ghaeilge.  

Iniúchóireacht ar Ranna Rialtais agus ar Chistí Stáit  

Reáchtáiltear iniúchóireachtaí ar ranna rialtais agus ar chistí stáit trí Bhéarla go 
príomha. Sna cásanna sin gurb í an Ghaeilge rogha teanga Roinne, reáchtáiltear an 
iniúchóireacht trí Ghaeilge, a mhéid agus is féidir.  

Iniúchóireacht ar Chomhlachtaí Státurraithe agus ar Ghníomhaireachtaí 
Eile  

Reáchtáiltear iniúchóireachtaí ar chomhlachtaí státurraithe agus ar ghníomhaireachtaí 
eile trí Bhéarla go príomha. Sna cásanna sin gurb í an Ghaeilge rogha teanga 
comhlachta nó gníomhaireachta, reáchtáiltear an iniúchóireacht trí Ghaeilge, a mhéid 
agus is féidir.  

Rannán um Luach ar Airgead  

Reáchtáiltear scrúduithe sa rannán seo trí Bhéarla. 

Rannán Seirbhísí Corparáideacha lena n-áirítear Deasc Fáiltithe agus 
Lasc-Chlár  

Is gnách gurb ag an deasc fáilithe a thagann daoine i dteagmháil leis an Oifig den 
chéad uair. Is é Béarla an teanga a úsáidtear.   

Rannáin den Oifig nach mbíonn ag plé leis an bpobal  

Ní bhíonn aon réimse ar bith den Oifig ag plé leis an bpobal i gcoitinne go han-
mhinic. Is leis na comhlachtaí poiblí a iniúchann sí a bhíonn an Oifig ag plé go 
ginearálta agus ní leis an bpobal i gcoitinne. Sa chás gur féidir, leithdháiltear ball 
foirne amháin ar a laghad, atá inniúil ar ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge, le tabhairt faoi 
na hiniúchóireachtaí agus na scrúduithe a bhaineann le custaiméirí arb í an Ghaeilge a 
rogha teanga.  

 



Caibidil  3 

Seirbhísí a Bhreisiú  

Oibleagáidí agus gealltanais reachtúla  

Ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí le hAlt 11(1) (b) na bearta a leagan amach agus 
atá beartaithe aige a dhéanamh lena chinntiú, maidir le haon seirbhísí nach 
soláthraítear trí mheán na Gaeilge, go soláthrófar amhlaidh í. 

Tá rún daingean ag an Oifig an tseirbhís Ghaeilge a thairgtear dá cliaint a fheabhsú de 
réir a chéile. Tiocfaidh gníomhartha inaitheanta de bharr an ghealltanais seo, 
gníomhartha a bheidh le déanamh i gcaitheamh shaolré na scéime seo agus i 
scéimeanna amach anseo. Tá na gníomhartha seo beartaithe i gcomhthéacs na nithe 
seo a leanas is gá a chur san áireamh ó thaobh polasaithe, reachtaíochta agus cúrsaí 
pragmatacha:  

• na hoibleagáidí a thagann láithreach bonn ó thaobh reachtaíochta  

• gealltanas na hOifige le seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do chliaint, faoi mar 
atá leagtha amach in ár gCairt um Sheirbhís do Chustaiméirí  

• an t-éileamh ar sheirbhísí Gaeilge de réir mar atá aitheanta ag an Oifig, agus  

• infhaighteacht acmhainní atá riachtanach chun tacú leis na gníomhartha, laistigh 
den Oifig, agus a mhéid is a bheifear in ann teacht orthu.  

Fágfaidh an Scéim go mbeifear in ann feabhsuithe sonracha a sheachadadh trasna 
raon na meán a úsáideann an Oifig le cumarsáid a dhéanamh le cliaint lena n-áirítear 
cumarsáid leictroneach agus scríofa a fhoilsiú agus cumarsáid duine-le-duine nó 
teagmháil phearsanta.  
 

Foilseacháin Scríofa agus Leictreonacha  
 

Níl bhíonn aon bhróisiúir, bhileoga faisnéise nó fhoirmeacha iarratais ag an Oifig 
seachas iad siúd arna bhfoilsiú ag an gCoimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.  

Leanfar ar aghaidh leis na cáipéisí seo a leanas a fhoilsiú go comhuaineach sa dá 
theanga de réir fhorálacha alt 10 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  

• Tuarascáil Bhliantúil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

• Cuntais Leithghabhála Iniúchta  

• Tuarascáil Chorparáideach  

• An Ráiteas Straitéise. 

 



Cuireann an Oifig í féin faoi ghealltanas go ndéanfar na breisiúcháin seo a leanas:  

• Le héifeacht ó 1 Eanáir 2009, foilseoidh an Oifig an Chairt um Sheirbhís do 
Chustaiméirí i nGaeilge.  

• Le héifeacht ó 1 Eanáir 2009, foilseoidh an Oifig an Lámhleabhar um Shaoráil 
Faisnéise i nGaeilge.  

Cuireann an Oifig í féin faoi ghealltanas go bhfoilseofar gach leagan leictreonach de 
na cáipéisí thuas ar a suíomh idirlín de réir na ngealltanas thuas. Lena chois sin, sa 
chás go bhfoilsítear cáipéis ar an suíomh idirlín, lena mbaineann ceanglas faoi Acht 
na dTeangacha Oifigiúla go mbeidh leagan arna fhoilsiú i nGaeilge ann, foilseofar an 
leagan Gaeilge ar an suíomh idirlín ag an am céanna is a fhoilseofar an leagan Béarla. 
Leanfar ar aghaidh le socruithe a dhéanamh le haghaidh leagan den suíomh idirlín a 
mbeifear in ann dul thart air trí Ghaeilge, má dhéantar aon athdhearadh ar an suíomh 
idirlín.  

Teagmhálacha Pearsanta  
Deasc Fáiltithe 

Le héifeacht ó dháta tosaithe na scéime, cinnteoidh an Oifig go mbeidh foireann na 
deisce fáiltithe in ann ainm na hOifige a thabhairt i nGaeilge agus go mbeidh siad in 
ann beannacht dhátheangach a thabhairt agus iad ag freagairt glaochanna gutháin. Tá 
socruithe oiriúnacha i bhfeidhm ionas go gcuirfear glaoiteoirí, ar mian leo déileáil le 
cúrsaí i nGaeilge, i dteagmháil le ball foirne ar féidir leis déileáil lena fhiosrúchán.  

Mura mbíonn Gaeilgeoir ar fáil le déileáil leis an nglaoch, míneoidh an duine a 
fhaigheann an glaoch an scéal agus tógfaidh sé nó sí ainm agus uimhir ghutháin an 
ghlaoiteora chomh maith le mionsonraí an fhiosrúcháin agus cinnteoidh go nglaofaidh 
Gaeilgeoir ar ais ar an duine a luaithe agus is féidir.  

Idirghníomhaíochtaí le cliaint  

Idirghníomhaíonn an Oifig le cliaint i gcúrsa iniúchóireachtaí agus scrúduithe. 
D’fhéadfadh an idirghníomhaíocht tarlú ar bhonn leanúnach i gcúrsa iniúchóireachta 
nó ag cruinnithe foirmiúla. Is é polasaí na hOifige go leithdháilfear ball foirne amháin 
ar a laghad a bheidh inniúil ar ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge, le tabhairt faoi na 
hiniúchóireachtaí agus na scrúduithe a bhaineann le custaiméirí arb í an Ghaeilge a 
rogha teanga, ach ball foirne den sórt sin a bheith ar fáil.  

Córais Idirghníomhacha  

Níl aon chórais idirghníomhacha ag an Oifig faoi láthair agus níl aon phleananna ann 
le hiad a thabhairt isteach amach anseo.  

Tá córais ríomhaire na hOifige iomlán ábalta an Ghaeilge a láimhseáil agus leanfaidh 
sin ar aghaidh i gcás aon chórais nua ríomhaire.  

 



Acmhainní  

Má tá rath le bheith ar obair le seirbhísí atá ann cheana féin agus seirbhísí breisithe i 
nGaeilge a sheachadadh, beidh sin ag brath go mór ar chumas agus ar thoilteanas na 
foirne leis seo a sholáthar. Faoi láthair, tá sé tugtha le fios ag seisear ball foirne (4%) 
go dtoileoidh siad le seirbhís Ghaeilge a sholáthar, a mhéid agus a bheidh siad in ann. 
Tá suim léirithe ag daoine eile le feabhas a chur ar a scileanna sa teanga.   

Gealltanas 

Déanfaidh an Oifig bearta lena chinntiú go dtuigeann an fhoireann éirim an Achta i 
gceart, go dtuigeann siad na ceanglais dlí a thagann láithreach bonn agus an gealltanas 
le seirbhís, a bhreiseofar de réir a chéile, a sheachadadh agus go mbreathnóidh siad ar 
an tseirbhís mar dhlúthchuid den ghealltanas don tseirbhís ardchaighdeáin do 
chustaiméirí. Spreagfaidh an Oifig an fhoireann leis an inniúlacht atá acu cheana féin 
a úsáid. Cuirfidh an Oifig oiliúint ar an bhfoireann agus tacóidh sí leo ionas gur féidir 
an inniúlacht atá ann cheana féin a fheabhsú agus soláthróidh an Oifig na tacaí cuí a 
bheidh ag teastáil ó thaobh cúrsaí riaracháin lena chinntiú gur féidir na 
caighdeáin/gníomhartha aitheanta a chomhlíonadh.  Spreagfar baill foirne, ar éirigh 
leo i dtriail inniúlachta Gaeilge na státseirbhíse, leis na scileanna atá acu cheana féin a 
úsáid agus a mhéadú ó dháta tosaithe na scéime.  

Lorgfar daoine as gach cearn den eagraíocht a thoileoidh le páirt a ghlacadh san obair 
leis an tseirbhís a sholáthar ó dháta tosaithe na Scéime.  

Forbrófar inniúlacht na foirne trí chúrsaí oiliúna teanga arna soláthar go seachtrach. 
Leanfar ar aghaidh le baill foirne a spreagadh le freastal ar chúrsaí oiliúna teanga i rith 
nó lasmuigh d’uaireanta oifige.  
 

Aithneofar riachtanais oiliúna i gcúrsa an Chórais Bhainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta agus cuirfidh an tAonad Oiliúna na riachtanais sin isteach ina gcuid de 
chláir oiliúna indibhidiúla agus ghinearálta de réir mar is cuí.   
 

Forbrófar teimpléid Ghaeilge de litreacha/de cháipéisí a úsáidtear go minic chun baill 
foirne a spreagadh le páirt a ghlacadh san obair leis an tseirbhís Ghaeilge a sholáthar.  

Forbrófar lámhleabhar ina mbeidh foclóirín agus frásaíocht ábhartha, a bhaineann leis 
an iniúchóireacht rialtais, i gcaitheamh shaolré na Scéime.   

Éileamh a Mheasúnú  

Chun an t-éileamh ar sheirbhísí i nGaeilge a mheasúnú go cruinn, scrúdóidh an Oifig, 
faoi 31 Nollaig 2008, nósanna imeachta atá ann cheana féin le haghaidh fiosrúcháin 
agus cásanna a thaifeadadh lena chinntiú go ndéanfar leibhéal na dteagmhálacha, idir 
theagmhálacha scríofa agus ó bhéal, a dhéantar leis an Oifig trí Ghaeilge, a 
thaifeadadh go cruinn cuimsitheach. 



Caibidil  4 

Monatóireacht agus Léirmheas  

Beidh léirmheas leanúnach ar siúl ag Bord Iniúchóireachta na hOifige ar an bpróiseas 
leis an scéim a fheidhmiú. Tá sé beartaithe go mbeidh an mhonatóireacht seo bunaithe 
ar thuairiscí faoi dhul chun cinn arna soláthar ag an Rannán Seirbhísí Corparáideacha.  

Is iad na hIniúchóirí Sinsearacha a bheidh freagrach as an Scéim a fheidhmiú ar 
bhonn laethúil, chomh maith le monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar leibhéal an 
éilimh ar sheirbhísí i nGaeilge, agus tuairisceoidh na hIniúchóirí sin chuig a Leas-
Stiúrthóir.  



Caibidil  5 

Scéim Chomhaontaithe a Phoibliú  

Cuirfear forálacha na Scéime ar a súile do chliaint trí na bearta seo a leanas:  

• Foilseofar an Scéim féin agus an t-eolas is déanaí a thagann ina dhiaidh maidir leis 
an bpróiseas le gealltanais, i ndáil le seirbhísí áirithe, a chomhlíonadh, ar an 
suíomh idirlín agus tuairisceofar futhu i dTuarascáil Chorparáideach na hOifige.   

• Preasráiteas agus fógraíocht faoin Scéim a bheith foilsithe  

• Á scaipeadh orthu siúd a rinne aighneachtaí faoin Scéim.  

Tá cóip den Scéim seo curtha ar aghaidh chuig Oifig Choimisinéir na dTeangacha 
Oifigiúla.  


