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Ár nOibleagáidí Reachtúla
Tá an tuarascáil seo á déanamh ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta don
Aire Oideachais agus Eolaíochta de réir Alt 32 den Ordú fán gComhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta (Bunú), 2003.
Ceanglaíonn an tOrdú go ndéanfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta,
gach bliain, ag tráth nach déanaí ná an lá a ordóidh an tAire Oideachais agus Eolaíochta,
tuarascáil chuig an Aire faoi na gníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe sin agus go
ndéanfaidh sí tuarascálacha eile den sórt sin chuig an Aire a éileoidh an tAire.
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Réamhfhocal ón Uasal Tom Murray, Cathaoirleach
Chuir an bhliain 2004 tús le ré nua, tá súil againn, i seirbhísí a thabhairt i gcrích chun
freastal ar riachtanais leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu. Síníodh
an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta acu ina
dhlí, cé nach bhfuil tosach feidhme leis go fóill. Mar sin féin, bunaíodh an Chomhairle
faoi Ordú Aireachta agus cuireadh tús le bunú na heagraíochta, foireann a earcú agus an
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta a chur faoi lán seoil. Tá an bonneagar
foirne, airgeadais agus fisiciúil atá riachtanach nach mór ann anois lena chur ar ár gcumas
tabhairt faoin obair throm a shamhlaítear dúinn san Acht um Oideachas do Dhaoine a
bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta acu. Táimid ag tnúth le leanaí a bhfuil
riachtanais oideachais speisialta acu a bheith i gcroílár gach a ndéanaimid. De réir mar a
ghlacaimid le feidhmeanna tarmligthe ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus de réir
mar a bheidh ár réimse freagrachtaí príomha i réimsí ar nós taighde, comhairle beartais
agus comhardú ar sholáthar seirbhíse ag dul chun cinn, beimid ag tnúth le feabhas agus
méadú a chur ar an timpeallacht oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu
mar ár gcroí-mhisean sa saol.
Is ionann ár leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu agus
cóhórt an-speisialta dár saoránaigh nár freastalaíodh ar a riachtanais agus a gcall chomh
maith agus a d’fhéadfaí san am a caitheadh. Tá aistear fada amach romhainn chun réim
oideachais a sholáthar dóibh, réim a athróidh a saol agus ár ndóchais agus ár n-ionchais
dóibh. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le foireann ár gceannárais i mBaile Átha
Troim agus lenár gcaidre nua-earcaithe d’Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta atá
lonnaithe ar fud na tíre, chomh maith le mo chomhchomhaltaí ar an gcomhairle, as a
ndícheall maidir leis an gcomhairle a chur faoi lán seoil i rith 2004.
Táim ag tnúth le bheith ag obair leo agus leis na compháirtithe san oideachas, le
tuismitheoirí, le múinteoirí, le scoileanna, le soláthróirí seirbhíse oideachais eile, le
comhlachtaí san earnáil míchumais (idir reachtúil agus shaorálach), leis an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta agus lenár gcomhghleacaithe i bhFeidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, atá nuabhunaithe, ó thaobh ár gclár oibre chun freastal ar riachtanais
leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu a aistriú isteach i dtimpeallacht nua
agus níos fuinniúla a bheidh dírithe ar shochair agus torthaí iarbhíre a bhaint amach dóibh
a bheidh i gcomhréir lena bhfuil de dhíth lena chur ar a gcumas a bheith mar dhaoine ar
fiú leis an tsochaí iad agus mar dhaoine a chuireann leis an tsochaí.
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Comhaltas na Comhairle
Tá an Chomhairle comhdhéanta de 13 chomhalta, eadhon cathaoirleach agus 12
ghnáthchomhalta. Cheap an tAire Oideachais agus Eolaíochta cathaoirleach agus
gnáthchomhaltaí go léir na Comhairle as measc daoine a raibh leas speisialta acu in
oideachas leanaí faoi mhíchumas, nó a raibh eolas acu maidir leo, agus áirítear orthu sin
beirt ó dhaoine a d’ainmnigh an tÚdarás Náisiúnta Míchumas don Aire agus ainmní ón
Aire Sláinte.
Rinne an tAire na ceapacháin chuig an gComhairle tar éis dul i gcomhairle le
comhlachais náisiúnta tuismitheoirí, le ceardchumainn aitheanta agus le comhlachais
foirne a rinne ionadaíocht ar mhúinteoirí agus ar phríomhoidí scoileanna mar aon le
heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoileanna agus aird chuí á thabhairt ar
chothromaíocht inscne.
Cheap an tAire Oideachais agus Eolaíochta na daoine seo a leanas le bheith ina
gcomhaltaí de chuid na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.
An tUasal Tom Murray
(Chathaoirleach)

Comhchomhairleoir Bainistíochta

An tUasal Christy Lynch

Príomhfheidhmeannach Kare, Ainmnithe ag an Údarás
Náisiúnta Míchumais

Bean Maisie Dooley

Múinteoir Meánscoile, Ainmnithe ag an Údarás
Náisiúnta Míchumais

Bean Mary Grogan

Múinteoir Dara Leibhéal

Bean Mary Keane

Príomhoide, Coláiste Naomh Doiminic, An Chabrach,
Baile Átha Cliath 7

An tUasal PJ Gannon

Príomhoide, Scoil Dara, Cill Choca,

Bean Antoinette Buggle

Riarthóir an Chomhlachais Náisiúnta um Bhoird
Bainistíochta in Oideachas Speisialta

Bean Daráine Mulvihill

Mac Léinn

Bean Frankie Berry

Séiplíneach do Dhaoine Bodhra

An Dr Michael Shevlin

Léachtóir Sinsearach, TCD.

An tUasal Brendan Ingoldsby

Príomhoifigeach, An Roinn Sláinte
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An tUasal Gearóid Ó
Conluain

Leas-Phríomhchigire, An Roinn Oideachais agus
Eolaíochta

Bean Sinéad McLaughlin

Príomhoifigeach, Scoil Íosagáin, Bun Cranncha, Co.
Dhún na nGall

Chuir Bean Daráine Mulvihilll a litir scoir isteach mar Chomhalta den Chomhairle an 14ú
Nollaig, 2004.
Cruinnithe Comhairle
Tionóladh an chéad chruinniú den Chomhairle an 2ú Feabhra, 2004. I rith 2004, bhí
cruinniú go foirmiúil ag an gComhairle 9 n-uaire.
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Teachtaireacht ón bPríomhfheidhmeannach
Is mór agam an chéad Thuarascáil Bhliantúil seo den Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta a thíolacadh. Tugann an tuarascáil seo taifead ar bhunú comhlachta
nua reachtúil chun cabhrú le feabhas a chur ar sheirbhísí oideachais do dhaoine faoi
mhíchumas. Leagann sé amach na céimeanna atá le glacadh chun creat eagraíochtúil don
Chomhairle a bhunú lena n-áirítear foireann a earcú agus a oiliúint. Tugann an Tuarascáil
imlíne ar fheidhmeanna na Comhairle agus na socruithe atá comhaontaithe maidir le
feidhmeanna a aistriú ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta le héifeacht ón 1 Eanáir,
2005.
Tá an Chomhairle anois i ndea-riocht tús a chur le hoibríochtaí agus seirbhís áitiúil agus
seirbhís náisiúnta araon a sholáthar a chuirfidh feabhas ar chaighdeán na seirbhísí
oideachais atá ar fáil do leanaí faoi mhíchumas.
Táim ag tnúth go mór lena bhfuil i ndán dúinn amach anseo agus le forbairt a dhéanamh
ar chlár oibre, an clár oibre sin a thabhairt i gcrích, rud a dhéanfaidh fíor-dhifríocht do
shaol na leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.

Pat Curtin
Príomhoifigeach Feidhmeannach
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Bunú na Comhairle.
Cúlra
I nDeireadh Fómhair, 1999, bhunaigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta Grúpa
Pleanála chun athbhreithniú a dhéanamh ar sholáthar oideachais speisialta. Ba iad téarmaí
tagartha an Ghrúpa Pleanála ná:
“Moltaí a dhéanamh don Aire maidir leis na socruithe ba chóir a
bheith ann chun an soláthar is éifeachtaí ar sheirbhís
chomhordaithe ar ardchaighdeán a chinntiú ag gach staid den
chóras oideachais do mhic léinn faoi mhíchumas”.
Mhol an Grúpa Pleanála don Aire Oideachais agus Eolaíochta Comhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta a bhunú, ag a mbeadh feidhm taighde agus polasaí mar aon le
feidhm oibríochtaí.
Ordú Bunaithe
Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta le hOrdú (IR Uimh 270 de
2004) a rinne an tAire Oideachais agus Eolaíochta faoi Alt 54 den Acht Oideachais 1998
an 24ú Nollaig 2003.
Feidhmeanna Ginearálta na Comhairle mar atá forordaithe ag an Ordú
Forordaíonn an tOrdú gurb iad feidhmeanna ginearálta na Comhairle (A)
taighde a dhéanamh agus comhairle shaineolach a sholáthar don Aire
maidir le riachtanais oideachais leanaí faoi mhíchumas agus maidir le seirbhísí
gaolmhara a sholáthar,
(B)
raon seirbhísí a sholáthar ag an leibhéal áitiúil agus ag an leibhéal
náisiúnta chun go n-aithneofar riachtanais oideachais leanaí faoi mhíchumas, agus
go ndéanfar socruithe do na riachtanais sin, agus
(C)
comhordú le boird sláinte, le scoileanna agus le comhlachtaí iomchuí eile
ionas go soláthrófar seirbhísí oideachais agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara do
leanaí faoi mhíchumas.

Sonraíonn an tOrdú freisin, gan dochar do na feidhmeanna ginearálta, go ndéanfaidh an
Chomhairle (i)
taighde a stiúradh agus a choimisiúnú ar nithe is ábhartha dá cuid
feidhmeanna agus, de réir mar a mheasann sí is cuí, na torthaí a eascraíonn as an
taighde sin a fhoilsiú i cibé foirm agus modh is cuí léi,
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(ii)
comhairle a chur ar an Aire i ndáil le haon ní a bhaineann le hoideachas
leanaí agus dhaoine eile faoi mhíchumas nuair a iarrann an tAire uirthi sin a
dhéanamh,
(iii) faisnéis a chur ar fáil do thuismitheoirí leanaí faoi mhíchumas i ndáil leis
an soláthar dá leanaí maidir le hoideachas,
(iv)
dul i gcomhairle le scoileanna, le boird sláinte, agus le comhlachtaí
iomchuí eile i ndáil le soláthar seirbhísí oideachais agus seirbhísí tacaíochta do
leanaí faoi mhíchumas,
(v)
ó am go ham, measúnú agus athbhreithniú ginearálta a dhéanamh ar an
soláthar oideachais agus ar sheirbhísí tacaíochta gaolmhara do leanaí faoi
mhíchumas,
(vi)
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn oideachais leanaí faoi
mhíchumas agus a chinntiú go ndéantar athbhreithniú ar an dul chun cinn sin ag
eatraimh rialta, agus
(vii) faisnéis maidir le sár-chleachtas, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, a
bhaineann le hoideachas leanaí faoi mhíchumas a scaipeadh ar scoileanna agus ar
thuismitheoirí.
De réir fhorálacha an ordaithe bhunaithe, tháinig feidhm le feidhmeanna áirithe na
Comhairle mar atá leagtha amach thuas an 1ú Deireadh Fómhair 2004.
Forbraíodh socruithe i ndlúth-chomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta chun freagracht fheidhmiúil a
ghlacadh, ina measc cinnteoireacht i roinnt réimsí le héifeacht ón 1 Eanáir 2005. Ba iad
sin:
⇒ iarratais ar thacaíocht múinteora acmhainne i ndáil le leanaí faoi mhíchumas, ach
nach míchumas trom é, a phróiseáil agus an leibhéal tacaíochta is cuí don scoil a
chinneadh;
⇒ iarratais ar thacaíocht cúntóra riachtanais speisialta i ndáil le leanaí faoi
mhíchumais a phróiseáil agus an leibhéal tacaíochta is cuí don scoil a chinneadh;
⇒ iarratais ar threalamh speisialta/teicneolaíocht chuiditheach a scrúdú;
⇒ iarratais ar shocruithe iompair do leanaí faoi mhíchumas a scrúdú agus moltaí a
dhéanamh don Roinn Oideachais agus Eolaíochta;
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An tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais
Oideachais Speisialta acu 2004.
D’achtaigh an tOireachtas an tAcht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais
Oideachais Speisialta acu, 2004 agus shínigh an tUachtarán ina dhlí é i mí Iúil 2004.
Is é cuspóir an Achta ná soláthar mionsonraithe a dhéanamh trína bhféadfar oideachas do
dhaoine a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu mar gheall ar mhíchumas a ráthú
mar cheart is féidir a fhorghníomhú le dlí.
Nuair a bheidh éifeacht leis an Acht, díscaoilfidh sé an Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta reatha a bunaíodh le hOrdú agus athbhunóidh sé arís í faoin Acht
agus beidh tuilleadh feidhmeanna agus freagrachtaí sainmhínithe aici. Thar aon rud eile,
beidh an Chomhairle freagrach as plean feidhmithe a tharraingt suas maidir le forálacha
chroí-chearta an Achta.
Níor síníodh an t-ordú bunaithe i 2004. Lean an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta de bheith ag gníomhú mar ghníomhaireacht a bunaíodh faoi Ordú i rith 2004.
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Bunú Struchtúir Eagraíochta na Comhairle
Foireann
Faoi théarmaí an ordaithe bhunaithe tá an Chomhairle údaraithe foireann a cheapadh,
lena n-áirítear Príomhoifigeach Feidhmeannach. Tá líon, grádú, luach saothair agus
coinníollacha seirbhíse Fhoireann na Comhairle faoi réir ag ceadú ón Aire Oideachais
agus Eolaíochta agus ón Aire Airgeadais. Is státseirbhísigh arna rialú faoi Acht Rialaithe
na Státseirbhíse agus faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) iad foireann na Comhairle.
Ceadaíodh agus ceapadh an líon foirne seo a leanas mar fhoireann na Comhairle.
Príomhoifigeach Feidhmeannach
3 Phríomhoifigeach
3 Phríomhoifigeach Cúnta
4 Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin
4 Oifigeach Feidhmiúcháin
1 Oifigeach Foirne
2 Oifigeach Cléireachais
80 Oifigeach Riachtanais Oideachais Speisialta
Ceapadh Príomhoifigeach Feidhmeannach agus sannadh chuig an gComhairle é tar éis
comórtais an Choimisiúin um Cheapacháin Ard-Leibhéil laistigh den Státseirbhís.
Sannadh an chuid eile den fhoireann riaracháin go príomha ón Roinn Oideachais agus
Eolaíochta mar chuid de chlár athchóirithe struchtúrtha na Roinne sin. Sannadh an
fhoireann de réir a chéile agus is iad an fhoireann ba shinsearaí a sannadh ar dtús.
Tá an struchtúr foirne eatramhach comhdhéanta de Phríomhoifigeach Feidhmeannach a
fhaigheann cúnamh ó thrí phost ceann feidhme ag leibhéal Príomhoifigigh, eadhon:
Taighde agus Forbairt, Seirbhísí Oibríochta (Seirbhísí Oideachais Speisialta áitiúla a
thabhairt i gcrích), agus Seirbhísí Corparáideacha (Airgeadas, Acmhainní Daonna,
Cóiríocht, Caidreamh Tionscail agus Teicneolaíocht Faisnéise).
Ceadaíodh 80 post mar Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta mar ghrád nua
neamhghnách státseirbhíse. Bunaíodh na poist sin chun seirbhísí áitiúla na Comhairle a
sholáthar. Tá gach post Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta freagrach as
feidhmeanna na Comhairle a chomhlíonadh laistigh de réimse ainmnithe i ndáil le
seirbhísí oideachais do leanaí faoi mhíchumais a aithint, a thabhairt i gcrích agus a
chomhordú.
Earcaíodh Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta i mórfheachtas earcaíochta a stiúir
Coimisiún na Státseirbhíse. Líonadh 71 den 80 post a bhí fógartha ag teacht as an
gcomórtas sin. Tar éis an chomórtais bhí 9 bpost folamh fanta i roinnt limistéar; Baile
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Átha Cliath, Cill Mhantáin, Cill Dara, Loch Garman agus Tiobraid Árann Theas. Tá
socruithe á ndéanamh chun na poist fholamha sin a líonadh.
Líonadh an 71 post Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta nua i Meán Fómhair 2004.

Tuairiscíonn an 80 post mar Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta go díreach chuig
Rannóg Seirbhísí Oibríochtaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, agus
tugann an rannóg sin tacaíocht dhíreadh dóibh i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna.
Bíonn gach Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta sannta chuig limistéar agus bíonn
cás-ualach sainmhínithe acu de bhunscoileanna, scoileanna dara leibhéal agus scoileanna
speisialta agus lárionaid eile.
Oiliúint na nEagraithe Riachtanas Oideachais Speisialta
Chuir 71 Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta tús le fostaíocht leis an gComhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta an 1ú Meán Fómhair 2004. Bhí na poist mar Eagraí
Riachtanais Oideachais Speisialta riachtanach chun foráil d’fheidhm eagraíochta agus
comhordaithe atá nua sa chóras oideachais. Rinne an Chomhairle le cúnamh ó
chomhchomhairleoirí oiliúna clár insealbhaithe forleathan do na hEagraithe Riachtanais
Oideachais Speisialta a fhorbairt, a ullmhú agus a thabhairt i gcrích. Is ó chúlraí éagsúla
gairme iad na hEagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta, cé go raibh taithí roimh ré
acu in oideachas nó seirbhísí eile a thabhairt i gcrích do leanaí faoi mhíchumas, agus
b’éigean don oiliúint dá ról nua é sin a chur san áireamh. Dhírigh an bhreisoiliúint ar
chinnteoireacht laistigh den Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Sholáthair an Chigireacht
agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais na paraiméadair polasaí ó laistigh
d’fhoireann na Roinne agus na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.
Cóiríocht Oifige
Ainmníodh Baile Átha Troim, Co. na Mí mar an suíomh do cheanncheathrú na
Comhairle. Rinne Oifig na nOibreacha Poiblí Ceanncheathrú Oifige a shainaithint, a
sholáthar agus a fhorbairt thar ceann na Comhairle.
Ghlac an Chomhairle seilbh ar a Ceannceathrú i Mí na Nollag 2004. Sular glacadh seilbh
ar an gCeanncheathrú, bhí foireann cheanncheathrú na Comhairle suite go sealadach in
Oifigí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath agus
in Oifig Dreanála Aibhneacha de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí i mBaile Átha Troim.
Samhlaíodh roimh a mbunaithe, nach mbeadh Eagraithe Riachtanais Oideachais
Speisialta na Comhairle oifig-bhunaithe. Ba léir, áfach, luath go maith go mbeadh
saoráidí oifige de dhíth ar an Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta cé go mbeadh cuid
shuntasach dá gcuid ama á chaitheamh ag obair le soláthróirí agus úsáideoirí na seirbhísí
a bhaineann le hoideachas speisialta, agus ag casadh leo.
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Tar éis an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta a bhunú, glacadh cinneadh
cóiríocht oifige a sholáthar do na hEagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta. Tá
cóiríocht oifige curtha ar fáil anois d’Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta i 41
suíomh ar fud na tíre.
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Córas TFC
Mar gheall ar nádúr scaipthe chuid mhór de thabhairt i gcrích a cuid seirbhíse, b’éigean
don Chomhairle Córas Faisnéise agus Cumarsáide éifeachtach a bhunú chun bonn a
sholáthar do bhunú agus d’fhorbairt a Chórais oibríochta. Is iad príomh-chomhchodanna
an chórais seo ná córas ríomhaireachta ar líonra a chlúdaíonn Oifigí na Comhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta go léir i mBaile Átha Troim, Co. na Mí agus córas
teileafóin talún agus soghluaiste.
Sholáthair an NCSE seirbhísí comhairliúcháin le haghaidh dearadh agus sonrú riachtanais
na gcóras agus, de réir na nósanna imeachta tairisceana poiblí, le haghaidh soláthar na
teicneolaíochta agus na dtacaíochtaí chun freastal ar na riachtanais sin.
Rinneadh dul chun cinn suntasach i bhfeidhmiú na gcóras seo i rith 2004. Suiteáladh
córas teileafóin PABX in gCeanncheathrú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta i Sráid an Mhuilinn. Tá réimse línte gutha agus sonraí seachadta chuig an
gCeanncheathrú agus chuig suímh oifigí Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta. Tá
teileafóin phóca leithdháilte ar na hEagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta agus tá
línte talún curtha ar fáil i suímh oifigí Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta. Tá
crua-earraí ríomhaireachta (lena n-áirítear ríomhairí glúine do gach Eagraí Riachtanais
Oideachais Speisialta) agus bogearraí ríomhaireachta suiteáilte agus seachadta i
gCeanncheathrú na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta. Tá pleananna chun an
córas a leathadh amach go dtí oifigí na nEagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta
tugtha chun críche. Tá an córas TCF bunaithe ar Líonra Príobháideach Fíorúil an
Rialtais.
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Cuntasacht Airgeadais
Ceanglais reachtúla
Tá ceangal ar an gComhairle, de réir a hordaithe bhunaithe, cuntais chuí a choinneáil den
ioncam agus den chaiteachas go léir, agus d’fhoinsí an ioncaim sin agus d’ábhar an
chaiteachais sin, agus den mhaoin, de chreidmheasanna agus de dhliteanais na Comhairle.
Is í bliain airgeadais na Comhairle an tréirmhse de dhá mhí dhéag dar críoch an 31ú lá de
mhí na Nollag. Caithfear ráiteas cuntas den Chomhairle do gach bliain airgeadais a
ullmhú, chomh luath agus is féidir, ach in aon chás ag tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis
dheireadh na bliana airgeadais sin. Caithfidh an Chomhairle cóip de na cuntais a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh chomh luath agus is
féidir tar éis na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann siad.
Láithreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais agus cóip de thuarascáil an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais sin a thíolacadh don Aire Oideachais agus
Eolaíochta, a chuirfidh faoi deara, a luaithe is féidir, cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas.
Is é Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta an
t-oifigeach cuntasaíochta do chuntais leithreasa na Comhairle chun críocha na Exchequer
and Audit Departments Acts, 1866 and 1921, agus Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste (Leasú), 1993 (Uimh. 8 de 1993).
Córas Airgeadais a Fhorbairt
Sa bhliain 2004, lean an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta ar aghaidh le
socruithe chun a Chóras Airgeadais a bhunú. Sholáthair sé seirbhísí comhairliúcháin
chun cabhrú le córais chuí ioncaim, caiteachais, párolla, buiséadaithe, cuntasaíochta,
baincéireachta agus iniúchta a fhorbairt chun tacú le feidhmiú na socruithe sin ag
foireann an NCSE agus chun foráil do sheirbhísí baincéireachta, párolla, iniúchta agus
cuntasaíochta a sholáthar. Tá dul chun cinn as cuimse déanta maidir le córas airgeadais
an NCSE a fhorbairt, lena n-áirítear:
Tá soláthar déanta ar Sheirbhísí Baincéireachta
Tá córas cuntasaíochta roghnaithe agus á chur i bhfeidhm
Táthar i mbun oiliúna foirne agus leanfar de
Tá dréacht-nósanna imeachta Airgeadais ullmhaithe agus táthar á gcur i bhfeidhm
Tá Córais Tuairiscithe á bhforbairt tuilleadh le cuntasóirí airgeadais
Tá seirbhísí Iniúchta Inmheánaigh curtha ar fáil
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Córas párolla d’Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta.
Córas éileimh taistil agus cothabhála
I rith 2004, bhí íocaíochtaí tuarastail don fhoireann, seachas na hEagraithe Riachtanais
Oideachais Speisialta, agus íocaíochtaí eile á ndéanamh ag an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta ar bhonn eatramhach. Táthar ag leanúint de chainteanna maidir le socruithe
cineachta buiséid idir an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Chomhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta.
Tá dréachtChuntais na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta do 2004, faoi mar a
cuireadh isteach iad, leagtha amach in Aguisín 1. Tá na dréachtChuntais sin curtha faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.
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Aguisín
Dréacht-Chuntais
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Don Aire Oideachais
De réir théarmaí Airteagal 29(3) den Ordú Aireachta dar teideal an tOrdú fán gComhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (Bunú), 2003, tíolacann an Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta (“an Chomhairle”) a Tuarascáil agus a Cuntais don tréimhse dar chríoch an
31 Nollaig 2004.
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Faisnéis
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Bean Sinéad McLaughlin

Príomhfheidhmeannach:
An tUasal Pat Curtin
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Ráiteas Freagrachtaí na Comhairle
Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta le hOrdú Aireachta faoi
fhorálacha Alt 54 den Acht Oideachais 1998. Ceanglaíonn Airteagal 27 den Ordú
Aireachta ar an gComhairle cuntais chuí a choinneáil d’ioncam agus de chaiteachas go
léir na Comhairle, agus d’fhoinsí an ioncaim sin agus d’ábhar an chaiteachais sin, agus
den mhaoin, de chreidmheasanna agus de dhliteanais na Comhairle. Agus na ráitis
airgeadais sin á n-ullmhú de réir an tsárchleachtais, tá ar an gComhairle:
•
•
•
•

Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go
seasta;
Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh a bhíonn réasúnach agus
stuama;
A lua ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir aon
imeacht ábharthach a bheidh nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais.
Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, sin mura
mbíonn sé mí-oiriúnach glacadh leis go leanfaidh an Bord ag feidhmiú.

Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na Comhairle a chosaint agus as
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a
bhrath.

Thar ceann na Comhairle:

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

Dáta
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Ráiteas faoin gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
Freagracht as an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh

Thar ceann chomhaltaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, admhaímid ár
bhfreagracht as a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe
airgeadais inmheánaigh.
Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta, agus ní deimhniú iomlán, a sholáthar go
gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar i gceart iad, agus go
seachnaítear earráidí ábharthacha nó neamhrialtachtaí eile nó go n-aimseofaí iad laistigh de
thréimhse thráthúil.
Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
Bunaíodh an Chomhairle le hOrdú Aireachta, faoi Alt 54 den Acht Oideachais, 1998, agus tháinig
tosach feidhme léi an 24ú Nollaig 2003. Ó shin i leith, tá na céimeanna tosaigh tógtha ag an
gComhairle chun timpeallacht rialaithe cuí a chinntiú trí:
•
•
•

a chinntiú go gcomhlíonann an Chomhairle a hoibleagáidí airgeadais faoin Acht
a chinntiú go bhfuil sócmhainní agus dliteanais na Comhairle slánaithe go cuí
freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir i struchtúr eagraíochta sainmhínithe ina
bhfuil deighilt shoiléir ar dhualgais; agus
• coistí oiriúnacha den Chomhairle a bhunú chun fócas níos mó a thabhairt ar réimsí sainiúla.
Tá sé beartaithe ag an gComhairle rioscaí eagraíochtúla a shainaithint agus a mheas trí
mheasúnú rioscaí den eagraíocht a choimisiúnú go luath amach anseo a dhéanfaidh:
•

sainaithint ar rioscaí suntasacha straitéiseacha, oibríochtúla agus airgeadais na
heagraíochta;
• measúnú ar oiriúnacht agus neart na rialuithe bainistíochta a bhaineann leis na réimsí
rioscaí agus
• príomhréimsí rioscaí a thabhairt chun suntais i gcomhair aird shainiúil bainistíochta agus
fócas an Iniúchta Inmheánaigh.
Ag teacht as an bpróiseas seo, ceapfar nósanna imeachta foirmiúla agus cuirfear i bhfeidhm iad
chun go n-éascófar mainneachtainí suntasacha rialaithe a thuairisciú agus an gníomh rialaithe cuí
a ghlacadh, lena n-áirítear feidhm Iniúchta Inmheánaigh a bhunú.
Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat, a bhfuil sé mar aidhm aige
faisnéis bainistithe rialta, nósanna imeachta riaracháin (lena n-áirítear deighilt dualgas,
teorainneacha údaraithe agus lámhleabhar tuairiscithe nósanna imeachta) agus córas tarmligin
agus cuntasachta a sholáthar. Áirítear leis go háirithe:
•

córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil, a athbhreithníonn agus a
chomhaontaíonn an Chomhairle sula dtíolactar chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
é;
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Ráiteas faoin gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
•
•
•

athbhreithniú mionsonraithe ag an bhFeidhmeannacht agus ag an gComhairle ar
thuarascálacha míosúla agus ar thuarascálacha airgeadais go dtí seo a léiríonn feidhmíocht
airgeadais i gcomparáid leis an mbuiséad agus leis an tréimhse roimhe sin;
athbhreithniú rialta ag an bhFeidhmeannacht agus ag an gComhairle ar thuarascálacha
airgeadais gus ar phríomhtháscairí oibríochta agus
treoirlínte soláthair, tairisceana agus infheistíochta caipitil a bheidh sainmhínithe go
soiléir.

Mar a tugadh ar aird thuas, tá sé i gceist ag an gComhairle athbhreithniú rioscaí a choimisiúnú
chun measúnú a dhéanamh ar phríomhréimsí rioscaí agus laigí na heagraíochta a rialú, de réir an
tSárchleachtais Iniúchta Inmheánaigh, mar an chéad chéim chun Feidhm Iniúchta Inmheánaigh
foirmiúil a bhunú. Fónfaidh torthaí agus moltaí an athbhreithnithe rioscaí seo le bheith mar
bhonn do phlean iniúchta inmheánaigh timthriallach chun athbhreithniú a dhéanamh go mion ar
phríomhrioscaí na heagraíochta.
Tá faireachán agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais
inmheánaigh faoi anáil na foirne bainistíochta Feidhmiúcháin a bhfuil an fhreagracht uirthi as
forbairt agus agus chothabháil an chreata rialaithe airgeadais. Ó bheidh sé i bhfeidhm, beidh ról
ag an bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh freisin i bhfaireachán agus in athbhreithniú éifeachtach an
rialaithe airgeadais inmheánaigh.
Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe
Níl athbhreithniú déanta go dtí seo ag an gComhairle ar éifeachtacht an chórais rialaithe aigeadais
inmheánaigh. Mar sin féin, measann sé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta go dtí seo maidir
le córas cuí rialachais a bhunú agus fónfaidh na céimeanna atá á nglacadh ó thaobh feidhm
Iniúchta Inmheánaigh a bhunú chun dearbhú a sholáthar maidir le héifeachtacht na timpeallachata
rialaithe airgeadais ag dul chun cinn.
Faisnéis faoi laigí i rialuithe
Níor fhulaing an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta aon chaillteanas ábhartha sa
tréimhse dar chríoch an 31 Nollaig 2004, ag eascairt as laigí sa chóras rialaithe airgeadais
inmheánaigh, arb é an toradh a bheadh orthu go mbeadh aon fhoráil, theagmhas nó
neamhchinnteacht sna ráitis airgeadais don bhliain.
Sínithe thar ceann na Comhairle
____________________________
Cathaoirleach,
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
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_______________ (Dáta)
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta
1. Bunús Cuntasaíochta
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe ar an mbonn fabhraithe cuntasaíochta de réir na
bprionsabal cuntasaíochta a bhfuil glacadh go ginearálta leo agus faoi chomhghnás an
chostais bhunaidh agus comhlíonann siad caighdeáin tuairiscithe airgeadais an Bhoird um
Chaighdeáin Chuntasaíochta.
2. Tréimhse Cuntasaíochta
Clúdaíonn na Ráitis Airgeadais an tréimhse ón 24 Nollaig 2003 go dtí an 31 Nollaig
2004.
3. Ioncam
Seasann an t-ioncam don mhéid a d’íoc an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go díreach
leis an gComhairle don tréimhse agus na méideanna a d’íoc an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta thar ceann na comhairle sa tréimhse.
4. Sócmhainní Dochta Inláimhsithe
Luaitear sócmhainní dochta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha.
Tugtar an dímheas ar an modh dronlíneach ag rátaí atá measta chun sócmhainní a laghdú
go dtí luachanna inréadaithe faoi dheireadh a saol úsáideach measta mar seo a leanas:
Troscán & feistis
Trealamh Oifige

10 mbliana
5 bliana

Trealamh Ríomhaireachta
Athchóiriú Léasa

5 bliana
20 bliain

5. Cuntas Caipitil
Is ionann an Cuntas Caipitil agus luach neamhamúchta an ioncaim a úsáideadh chun
sócmhainní dochta a mhaoiniú.

6. Ranníocaí Pinsin asbhainte as Tuarastail na Foirne a bhí ar iasacht chuig an gComhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Déantar ranníocaí pinsin fhoireann na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta ar
múinteoirí bunscoile, meánscoile, pobalscoile nó scoile cuimsithí iad atá ar iasacht chuig an
gComhairle agus a leanann dá gcomhaltas i scéimeanna pinsin múinteora a aisíoc leis an
Roinn Oideachais. Déantar ranníocaí pinsin fhoireann na Comairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta ar múinteoirí Coiste Gairmoideachais iad atá ar iasacht chuig an gComhairle a
aisíoc chuig na Coistí Gairmoideachais lena mbaineann. Déantar ranníocaí pinsin don
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fhoireann ar státseirbhísigh atá ar iasacht iad a aisíoc leis an Roinn lena mbaineann (an Roinn
Oideachais & Eolaíochta sa chás seo).
Coinníonn an NCSE ranníocaí pinsin atá asbhainte ó thuarastal fhoireann na Comhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (nach bhfuil ar iasacht) agus léirítear iad sin faoin Ioncam
mar Asbhaintí Aoisliúntais a Coinníodh.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2004

Nótaí

2004
€

Ioncam
Deontas Stáit
Ioncam Eile
Aistriú go dtí an Cuntas Caipitil

1
1
8

3,850,023
8,048
(865,838)
2,992,233

Caiteachas

2

(2,644,388)

Barrachas ioncaim ar chaiteachas

347,845

Ní raibh aon ghnóchain nó caillteanais aitheanta eile ann sa tréimhse, seachas iad sin a
ndéileáiltear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Baineann na torthaí don tréimhse le hoibríochtaí leanúnacha.
Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus na nótaí 1 go
dtí 12.

Thar ceann na Comhairle:
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Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

Dáta

29

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2004
Nótaí

2004

€
SÓCMHAINNÍ DOCHTA
Sócmhainní inláimhsithe

5

865,838

6

Airgead ar láimh

324,534
427,477

Sócmhainní Reatha Iomlána

752,011

SÓCMHAINNÍ REATHA

Féichiúnaithe & Réamhíocaíochtaí

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh
de bhliain amháin)

7

404,166

GLAN-SÓCMHAINNÍ REATHA

347,845

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

1,213,683

ARNA MAOINIÚ AG
Barrachas ioncaim carntha ar chaiteachas
Cúlchistí Caipitil

8

347,845
865,838
1,213,683

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus na nótaí 1 go
dtí 12.

Thar ceann na Comhairle:

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

Dáta
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais)
1. IONCAM

2004
€

Maoiniú díreach ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Íocaíochtaí a rinne an Roinn Oideachais agus Eolaíochta thar
ceann na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Íocaíochtaí a rinne an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le
hOifig na nOibreacha Poiblí thar ceann na Comhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Lúide: Coinnithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí (Nóta 5)
Luach na sócmhainní a aistríodh go dtí an Chomhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Asbhaintí Aoisliúntais a Coinníodh

1,666,395
1,622,713
740,785
(211,529)
31,659
8,048
3,858,071

2. CAITEACHAS

2004
€

Priontáil, postas agus stáiseanóireacht
Cíos agus rátaí
Teileafón
Solas agus teas
Deisiúcháin agus cothabháil
Oiliúint agus forbairt
Caiteachais taistil agus cothabhála
Caiteachais ar chruinnithe
Caiteachais ghinearálta
Táillí earcaíochta
Caiteachais taighde
Caiteachais TF
Táillí comhairliúcháin
Táille Iniúchta
Táillí cuntasaíochta
Pá agus tuarastail (Nóta 3)
Costais Leasa Shóisialaigh
Dímheas

42,214
90,726
75,592
450
1,338
260,891
216,716
23,094
4,884
12,706
2,076
11,069
42,686
7,000
41,419
1,711,129
77,512
22,886

Caiteachs Iomlán

2,644,388

3. PÁ AGUS TUARASTAIL
Ba 87 an líon daoine a bhí fostaithe ag an gComhairle i mí na Nollag 2004, líon a bhí
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comhdhéanta de 72 Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta a thosaigh ag obair ó Mheán
Fómhair 2004, agus 15 d’fhoireann na Ceannoifige. Ba €1,011,792 a bhí sa chaiteachas ar
thuarastail do na hEagraithe Riachtanais Oideahais Speisialta agus ba €699,337 a bhí sa
chaiteachas ar thuarastail d’fhoireann na Ceannoifige, rud a thug €1,711,129 ar an iomlán.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais)
4. RIARACHÁN
Chomh maith le híocaíochtaí díreacha leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta,
phróiseáil an Roinn Oideachais agus Eolaíochta íocaíochtaí thar ceann na Comhairle Náisiúnta
um Oideachas Speisialta i gcáil riaracháin don tréimhse.
5. SÓCMHAINNÍ
DOCHTA
Iomlán

€

Trealamh
Ríomhaireac
hta
€

6,655

583

24,421

31,659

Athchóiriú
Léasa1

Trealamh
Oifige

Troscán &
Feistis

€

€

Costas

Sócmhainní aistrithe ón
Roinn Oideachais agus
Eolaíochta go dtí an
Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta
i 20032

€

Breiseanna

440,223

18,732

100,253

297,857

857,065

Amhail an 31
Nollaig 2004
Dímheas Carntha

440,223

25,387

100,836

322,278

888,724

Muirear don tréimhse

-

1,694

1,890

19,302

22,886

Amhail an 31 Nollaig
2004

-

1,694

1,890

19,302

22,886

440,223

23,693

98,946

302,976

865,838

Luach glan de réir na leabhar
Amhail an 31
Nollaig 2004
1

Níl an t-athchóiriú ar an áitreabh léasa críochnaithe amhail an 31 Nollaig 2004 agus meastar go
dtaibheofar caiteachas breise de €166,948. De réir chiorclán 19/96 a d’eisigh an Roinn Airgeadais,
níor chóir sócmhainní faoi fhorbairt a dhímheas go dtí go mbíonn an tionscadal críochnaithe.
2

Soláthraíodh sócmhainní de €31,659 a aistríodh go dtí an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta as maoiniú na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Rinneadh dímheas bliana iomláine
do 2004 a chur chun dochair do na sócmhainní sin agus tá sé san áireamh sa mhuirear do mhéid na
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tréimhse.

6. FÉICHIÚNAITHE
2004

€
113,005

Réamhíocaíocht
aí
Oifig na
nOibreacha
Poiblí

211,529

324,534

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais)
7.

CREIDIÚNAITHE
2004
€
104,491
33,658
330
2,016
69
230
211,529

ÍMAT/ÁSPC
Soláthar Pinsin
Leanúnachas ioncaim
VHI
Tráthchoigilteas
Asbhaintí ceardchumainn
Deontas caipitil Oifig an
nOibreacha Poiblí
Fabhruithe

51,843
404,166

8. CUNTAS CAIPITIL
2004
€

Iarmhéid Tosaigh amhail an 24ú Nollaig 2003
Ioncam a úsáideadh chun Sócmhainní a fháil
Amúchadh ag teacht le dímheas sócmhainní

888,724
(22,886)

Aistriú ón gcuntas Ioncaim agus Caiteachais

865,838

Iarmhéid Deiridh amhail an 31ú Nollaig 2004

865,838

9.

AOISLIÚNTAS
Forálann an tOrdú fán gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (IR Uimh 270 de 2004)
go mbeidh feidhm ag Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go dtí 1996 le foireann na
Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta. Is státseirbhísiagh iad foireann na Comhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (seachas an fhoireann atá ar iasacht) agus is comhaltaí iad
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de na Scéimeanna Aoisliúntais Státseirbhíse iomchuí.
Leanann an fhoireann den Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta atá ar iasacht ó
eagraíochtaí earnála poiblí eile de bheith i gcomhaltas na scéime pinsin cuí don fhostaíocht as
a bhfuil siad ar iasacht agus déanann siad na ranníocaí pinsin cuí. Tugtar mionsonraí den
chóir chuntasaíochta faoin Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta.
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais)
10.

ÍOCAÍOCHTAÍ PRASA
Is eol don Chomhairle a cuid freagrachtaí faoin Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, agus tá
nósanna imeachta cuí agus próisis chuí á bhunú aici lena chinntiú go ndéantar gach íocaíocht
de réir an Achta. Níor íoc an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta aon ús íocaíochta
praise i rith na tréimhse.

11. DLITEANAS TEAGMHASACH
Níl aon dliteanais theagmhasacha ann.
12.

CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Cheadaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an
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