
Ráiteas Straitéise - Tuarascáil ar Dhul chun cinn 2015 1

Ráiteas Straitéise - Tuarascáil ar Dhul chun cinn 2015

Clár Ábhar

 Leathanach

Brollach  3

Teachtaireacht ón Ard-Stiúrthóir  5

Dul chun cinn ar chuspóirí arna aithint sa Ráiteas Straitéise 2015 - 2017 7

Aguisíní:

Aguisín 1 - Bearta chun Ídiú Fuinnimh a Laghdú 21

Aguisín 2 - Cairt Eagrúcháin 22

Aguisín 3 - Monatóir Tráthúlachta  23





Ráiteas Straitéise - Tuarascáil ar Dhul chun cinn 2015 3

Brollach ón Aire
Ba mhór an t-aoibhneas dom níos túisce i mbliana nuair a ceapadh mé mar Príomh-Aoire an 
Rialtais agus mar Aire Stáit i Roinn an Taoisigh le freagracht as an bPríomh-Oifig Staidrimh.  
Tuigim agus aithním an ról ilghnéitheach a ghlacann an Oifig: tiomsú na sonraí ar a mbunaítear 
cinntí suntasacha maidir le stiúradh ár tíre; taifid a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ar ár 
sochaí ag forbairtí beartais náisiúnta agus idirnáisiúnta; agus feidhmiú mar thairseach um eolais 
stairiúil, ag tabhairt léargas neamhchlaonta ar Éire mar a bhíodh.

Fáiltím roimh an chéad tuarascáil ar Ráiteas Straitéise 2015-2017 na Príomh-Oifige Staidrimh.  
Dírítear sa straitéis ar athrú ó bhonn agus ar fhreastal ar riachtanais athraitheacha an 
chustaiméara.  Táim sásta go bhfuil an Oifig ag déanamh dul chun cinn i dtreo an chláir uaillmhianaigh a leagtar síos 
sa straitéis a chur i gcrích agus go bhfuiltear ag déanamh dul chun cinn maidir leis na spriocanna lárnacha. 

Saothar ríthábhachtach ar fad a bhíonn ar bun ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, é mar fhoinse lárnach eolais ó thaobh 
díospóireachta agus an phróiseas cinnteoireachta de.  Is mór an cabhair é staitisticí d’ardchaighdeán do lucht an 
phobail chun go bhféidir leo na hathruithe a thagann ar gheilleagar agus ar shochaí na hÉireann a thuiscint.  Le 
linn 2015, lean an Oifig den chlár lárnach staidrimh agus, ag an am céanna, sholáthraigh sí réimse táirgí nua 
chun freastal ar éileamh custaiméirí agus ar riachtanais bhreise reachtúla.  Táim sásta gur chuir an Oifig leis an 
réimse táirgí a sholáthraítear - staitisticí ar Airgeadas & Caitheamh Teaghlaigh, an Scórchlár um an Nós Imeachta 
do Mhíchothromaíocht Mhaicreacnamaíoch, Cánacha Comhshaoil, córas Chuntais Sláinte na hÉireann, staitisticí 
Saorálaíochta & Leasa, agus Líonta Tí & Aonaid Teaghlaigh.

Iarradh ar an  bPríomh-Oifig Staidrimh ról lárnach a ghlacadh maidir leis an bPlean Athnuachana  don Státseirbhís 
a chur i bhfeidhm mar a leagadh freagracht uirthi as Gníomh 25 an Phlean – “Suirbhé caighdeánach bliantúil maidir 
le Gníomhaíocht Lucht Foirne a thabhairt isteach ionas go mbíonn páirt ag lucht na foirne ar na leibhéil ar fad san 
fheabhsú leanúnach ar chúrsaí eagrúcháin”.  Rinne an Oifig an chéad shuirbhé riamh don Státseirbhís i gcoitinne 
ar chaidreamh ghníomhach an lucht foirne i measc thart ar 39,000 Státseirbhíseach i 2015.  Foilsíodh na torthaí mí 
Eanáir 2016 agus bainfidh Bord Bainistíochta na Státseirbhíse leas astu agus cinntí a ndéanamh maidir le Plean 
Athnuachana don Státseirbhís a chur i bhfeidhm.

Bhí dúshláin nua roimh an bPríomh-Oifig Staidrimh i 2015 ar trí bhealach: foilsíodh rialachán nua den Aontas Eorpach 
a chur athrú suntasach ar ról na nOifigí Náisiúnta Staidrimh go léir; aontaíodh plean nua cuimsitheach gníomhaíochta 
don Oifig de bhun Piarmheasúnú déanta ag Eurostat; agus leag an Bord Náisiúnta Staidrimh clár leathnaithe amach 
do Chóras Staidrimh na hÉireann ina Straitéis Staidrimh 2015-2020.  Táim sásta a thuiscint go bhfuiltear ag obair 
cheana féin ar dhéileáil leis na dúshláin a éiríonn as na forbairtí úd.  Bunaíodh creat athnuachana a chuimsíonn 
samhail nua soláthar staidrimh, mar aon leis na bearta cuí um chumas eagrúcháin chun an Phríomh-Oifig Staidrimh 
a athnuachan. 

Tá muinín agam as bainistíocht agus foireann na hOifige agus iad ag plé leis na dúshláin úd ar bhonn proifisiúnta mar 
is gnáth agus táim cinnte go leanfar de sheirbhís den scoth a sholáthar dá gcuid custaiméirí agus freagróirí.

Ríona Uí Dochartaigh, T.D.

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit i Roinn an Taoisigh 

Meán Fómhair 2016
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Teachtaireacht ón Ard-Stiúrthóir
Fáilte romhaibh chuig an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn an Ráiteas Straitéise 2015-2017.   
Sa tuairisc seo mínítear a bhfuil déanta le linn 2015 ar na spriocanna atá sa Ráiteas Straitéise, 
agus é sin ag teacht go hiomlán lenár straitéis seacht mbliana, CSO 2020, a dhíríonn ar fheabhas 
leanúnach a chur ar sheirbhís don chustaiméir agus ar an bPríomh-Oifig Staidrimh a bheith in 
ann riachtanais staidrimh oifigiúil sa todhchaí a chomhlíonadh.

Dhírigh an Oifig ar riachtanais chustaiméara le linn 2015 agus forbraíodh feabhas mór ar an 
eispéireas custaiméara trí leas a bhaint as an teicneolaíocht is déanaí.  Seoladh suíomh nua 
gréasáin a oireann go mór don úsáideoir ó thaobh rochtain agus gníomhú de; seoltar eisiúintí 
leictreonacha mar a mbíonn Ardchairteanna idirghníomhacha chun cur le cumarsáid agus le tuiscint ar na sonraí.  Ina 
theannta sin, tá forbairt déanta ag lucht na hoifige aran bhfoireann táirgí scaipthe, feabhas curtha ar a sainchumas 
ar grafaicí faisnéise agus baintear úsáid as uirlis nua scaipeadh sonraí – Comhéadan Feidhmchláir (API) na Príomh-
Oifige Staidrimh –  mar áis rochtana don úsáideoir  i leith StatBank.  Foilsíonn an Oifig a cuid sonraí ar fad i bhformáid 
nasctha saor-rochtana trí mheascán d’eisiúintí ar líne agus StatBank na hOifige.  Trí fhormáid Sonraí Oscailte a 
úsáid, bíonn rochtain i bhfad níos leithne ar ábhair staidrimh agus spreagtar athúsáid staitisticí foilsithe.

Táim sásta freisin gur tháinig cuid de na tionscnaimh CSO 2020 chun críche i 2015 agus go ndearnadh dul chun cinn 
suntasach i gcinn eile.  Mar shampla, críochnaíodh céim a haon de thionscadal Chóras TF na gCuntas Náisiúnta 
– forbairt a dhéanamh ar an gcóras TF chun aschur bliantúil de réir praghsanna reatha a sholáthar – i 2015.  Dá 
bharr sin, beidh ardán láidir solúbtha ann chun staidrimh um Chuntais Náisiúnta a sholáthar.  Críochnaíodh freisin an 
tionscnamh Plé leis an bPobal Idirnáisiúnta agus tá tosaithe cheana féin ar na moltaí a d’eascair as a chur i bhfeidhm.     

Bliain seamhnach ab ea 2015 don staidreamh oifigiúil.  Tharla forbairtí suntasacha a rachaidh i bhfeidhm go mór ar 
an gcóras staidrimh is ar an bPríomh-Oifig Staidrimh amach anseo.  Cuireadh athrú ar dhlí AE a leathnaigh ról na 
Príomh-Oifige Staidrimh idir reachtúil is feidhmiúil agus ról an Ard-Stiúrthóra, b’shin Rialachán (AE) Uimh. 2015/759 
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le Staidreamh Eorpach.  Rinne Eurostat piarmheasúnú ar 
an bPríomh-Oifig Staidrimh i 2015 mar chuid de chlár dá leithéid ag Institiúidí Náisiúnta Staidrimh na mBallstát, ina 
ndearnadh measúnú ar an leibhéal comhlíonta don Chód Cleachtais um Staidrimh Eorpach agus d’aontaigh an 
Oifig plean gníomhaíochta chun ailíniú a fheabhsú.  Ina theannta sin, d’aontaigh agus d’fhoilsigh an Bord Náisiúnta 
Staidrimh a Straitéis Staidrimh 2015-2020 ina leagtar amach moltaí fadtéarmacha don bhforbairt ar Chóras Staidrimh 
na hÉireann agus ról comhordaithe na Príomh-Oifige Staidrimh.  D’fhorbair an Oifig plean do struchtúr nua eagrúchán 
a fhreagróidh do na riachtanais nua a leanann na hathruithe úd.  Faoi láthair, tá clár oibre á fhorbairt ag an bPríomh-
Oifig Staidrimh a ligfidh dúinn na freagrachtaí breise a chomhlíonadh i 2016 agus amach anseo.

Beidh dúthracht agus solúbthacht leanúnach fhoireann na hOifige ríthábhachtach chun go mbainfear amach na 
cuspóirí corparáide ar fad arna leagadh amach sa Ráiteas Straitéise 2015-2017 agus chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin úra a eascraíonn as an obair sin.  Táim lánchinnte go mbeidh siad in ann don mhéid sin ar fad is iad go 
tiomanta proifisiúnta mar a bhíonn i gcónaí.

Pádraig Daltún 
Ard-Stiúrthóir

Meán Fómhair 2016
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Cuspóir arna Aithint sa Ráiteas Straitéise 2015-2017 DUL CHUN CINN IN 2015
1. Clár oibre staitistiúil bliantúil a éilítear faoi reachtaíocht an AE a chomhlíonadh.
Gníomh Dul chun cinn in 2015
Clár bliantúil a fhoilsiú don saothar staidrimh I 2015 sheol an Phríomh-Oifig Staidrimh 315 eisiúint agus foilseachán a d’fhreastail ar riachtanais 

an phobail staidrimh náisiúnta agus idirnáisiúnta agus an phobail i gcoitinne.  Forbraíodh táirgí nua 
freisin a chuimsigh réimsí mar Airgeadas agus Caitheamh Teaghlaigh, scórchlár um an nós imeachta 
do mhíchothromaíocht mhaicreacnamaíoch, ráta dífhostaíochta míosúil agus cánacha comhshaoil.

Cuireadh tús i 2015 le hobair ar an gClár Oibre Staidrimh agus ar Fhéilire Bliantúil Foilsithe.   Foilsíodh 
an Clár Oibre Staidrimh i R1 2016.

2.  Cinntiú go bhfuil córas staidrimh proifisiúnta neamhspleách ardcháilíochta ag Éirinn a thugann faisnéis chomh maith agus is féidir dár gcustaiméirí, ar shlí a 
sheasann mionscrúdú idirnáisiúnta agus a chomhlíonann na caighdeáin idirnáisiúnta is airde.

Gníomh Dul chun cinn in 2015
Rannóg nua a chruthú a bheidh freagrach as cumas agus feidhmiú 
eagrúcháin

Cruthaíodh Rannóg Athnuachana agus Feidhmíochta sa bhliain 2015 d’fhonn cuidiú leis an mBord 
Bainistíochta maidir le torthaí saothair agus spriocanna na hOifige a phleanáil, a thabhairt i gcrích, a 
mheas agus a thabhairt faoi athbhreithniú. Ta an rannóg dírithe ar obair na hOifige a thabhairt le Ráitis 
Straitéise na hOifige, CSO 2020, próisis rialachais na Príomh-Oifige Staidrimh agus Tionscnaimh 
Athnuachana na Státseirbhíse. Rinne an Rannóg athbhreithniú maidir leis na straitéisí sin mar aon le 
siocracha seachtracha an athraithe in 2015.

Rinneadh múnla nua den phróiseas gnó a fhorbairt agus a mhínchóiriú in 2015 arna bhunú ar mhúnla 
idirnáisiúnta i gcúrsaí staidrimh, an Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).  Rinneadh 
creat athnuachana a chur le chéile, i gcomhairle leis an bhfoireann ar fad, trína dtugtar san áireamh an 
córas nua maidir le hábhar staidrimh a chur ar fáil agus na bearta maidir le hacmhainn na heagraíochta 
is gá chun an athnuachan a thabhairt i gcrích.

Oibríodh go dian ar chlár caidrimh leis an lucht foirne i rith na bliana 2015 maidir leis an bpróiseas 
athnuachana a chur i bhfeidhm. Tá na tosaíochtaí is gá a thabhairt i gcrích ar leibhéal na corparáide 
ionas gur féidir an córas nua a chur i bhfeidhm leagtha amach ag an mBord Bainistíochta. Tá an Oifig 
ag díriú ar chlár athnuachana a thabhairt i gcrích lena mbaineann múnlaí/próisis forfheabhsaithe i 
ndáil le hábhar staidrimh a chur ar fáil agus feabhas ó thaobh acmhainn inniúlachta na heagraíochta.

Rialachas corparáideach laistigh den eagraíocht a athbhreithniú Rinne an Phríomh-Oifig Staidrimh leasú ar na socruithe don rialachas corparáideach i rith na bliana 
2015. D’fhág méadú ar an ualach oibre, bearta tábhachtacha a bheith in iomaíocht lena chéile agus 
cora nua eile a tháinig chun cinn gur shocraigh an Bord Bainistíochta gur chóir eagraíochtaí nua a chur 
ar bun a thabharfadh faoin ról maoirseachta sin ar bhealach níos struchtúrtha saindírithe. Cuidíonn na 
boird rialachais leis an obair chun an clár athnuachana a thabhairt i gcrích le modhanna múnlaí/próisis 
forfheabhsaithe i ndáil le hábhar staidrimh a chur ar fáil agus feabhas ó thaobh acmhainn eagrúcháin..
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Déanann na boird rialachais go léir tuairisciú go díreach leis an mBord Bainistíochta agus sonraítear 
go mion na boird a cuireadh ar bun in 2015 thíos.

• Bord an Chlár Athnuachana

Bunaíodh Bord an Chlár Athnuachana (TPB) d’fhonn a chinntiú go mbeadh comhordú lárnach á 
dhéanamh ar an mbeartaíocht athnuachana ar fad timpeall na hOifige. Tá an TPB freagrach as an 
obair rialachais go foriomlán maidir leis an gclár athnuachana sa Phríomh-Oifig Staidrimh

Is é is mó is siocair leis an gclár athnuachana a chur chun cinn ná na doiciméid a leanas: na straitéisí 
inmheánacha agus seachtracha a leagtar amach in CSO 2020; an tuarascáil ar Phiarmheasúnú an 
AE agus Plean Gníomhaíochta na Príomh-Oifige Staidrimh; Ráiteas Straitéise 2015-2017 na hOifige; 
agus Straitéis Staidrimh 2015-2020 an Bhoird Náisiúnta Staidrimh. Déanann an TPB, le cúnamh taca 
ón Rannóg Athnuachana agus Feidhmíochta, comhordú agus stiúradh ar na tionscadail athnuachana 
ar fad ionas go dtagann gach tionscnamh leis na straitéisí for-réimsí agus le Múnla Oibriúchán Gnó 
na Príomh-Oifige Staidrimh.

• An Bord um Rialachas Tionscadal

Tá tionscadail éagsúla ar siúl ar fud na hOifige faoi láthair.  Anuas go dtí an bhliain 2015, is é an Bord 
Bainistíochta a rinne an mhaoirseacht maidir le tograí a thagann faoi scáth CSO 2020 agus maidir 
le tionscadail i réimse ginearálta an ghnó chomh maith. D’fhág méadú ar an ualach oibre bearta 
tábhachtacha a bheith in iomaíocht lena chéile agus cora nua eile a tháinig chun cinn gur shocraigh an 
Bord Bainistíochta gur chóir eagraíochtaí nua a chur ar bun a thabharfadh faoin ról maoirseachta sin 
ar bhealach níos struchtúrtha saindírithe. Tríd an mBord um Rialachas Tionscadal (PGB) a phléitear 
le tionscadail i réimse ginearálta an ghnó: bunú an Daingean Sonraí Corparáideacha; Tionscadal 
Athnuachana Turasóireachta; Gabháil Sonraí Leictreonacha maidir leis an bPraghasinnéacs 
Tomhaltóirí; an dara chéim de Thionscadal na gCuntas Náisiúnta agus tionscadail eile nach iad.

• An Bord Eagarthóireachta

Cuireadh an Bord Eagarthóireachta ar bun sa bhliain 2015 chun comhairle a chur ar fáil faoi pholasaithe 
scaipeadh eolais, chun athbhreithniú post hoc a dhéanamh ó am go chéile maidir le cúrsaí caighdeáin, 
chun comhairle a chur ar fáil faoin teimpléad agus faoi na caighdeáin maidir le heisiúintí leictreonacha, 
r-fhoilseacháin, foilseacháin chlóite agus úsáid ábhair léirshamhlúcháin agus chun sceideal agus nós 
imeachta a leagan amach maidir le táirgí substainteacha nua scaipeadh eolais a chruthú agus a aontú.

Tá roinnt boird rialachais eile ann chomh maith: an Bord um Fhorbairt Shuirbhéireachtaí na dTeaghlach; 
Daonáireamh 2016; an Bord Rialachais maidir le Cúrsaí TF; an Coiste um Rúndacht agus Slándáil 
Sonraí.
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Plean Athnuachana don Státseirbhís

Foilsíodh an Plean Athnuachana don Státseirbhís i 2015 agus leagtar síos ann beart príomhthábhachta 
chun socruithe rialtais a fheabhsú de réir dea-chleachtais trí chaighdeán comónta rialachais a thabhairt i 
bhfeidhm. I 2015, thosaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh ar shaothar chun:-

• Ár socruithe rialachais a fhoilsiú faoi dheireadh mí an Mhárta 2016;

• Na gnéithe lárnacha aitheanta sa chaighdeán a chur isteach sna socruithe rialachais, agus an 
caighdeán a chur in iúl don bhfoireann

Rinne an Oifig uasdátú ar an dtuairisc um Dháileadh Freagrachtaí mar a éilítear faoin Acht 
um Bhainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997 agus foilsíodh an méid sin ar an suíomh nua 
www.whodoeswhat.gov.ie a chruthaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Cuirfidh an 
glacadh le Caighdeán Rialachais na Státseirbhíse i 2016 go mór le caighdeáin rialachais laistigh den 
Oifig.

Múnla Rialachais Chorparáidigh a fhorbairt d’fhonn cuidiú leis na 
Ceannasaithe Rannóige an bhainistíocht a dhéanamh i ndáil lena 
gcuid cúraimí corparáide agus eolas a bheith ar fáil don Bhord 
Bainistíochta faoina éifeachtúla atá ag éirí le tarmligean freagrachta 
san Oifig.

Thug an Phríomh-Oifig Staidrimh Ráiteas faoi Dhearbhú Rialachais Chorparáidigh (CGAS) isteach sa 
bhliain 2015 d’fhonn bonn taca níos fearr a chur faoi chúrsaí rialachais san Oifig. Rinneadh an córas a 
chruthú d’fhonn cuidiú leis na Ceannasaithe Rannóige an bhainistíocht a dhéanamh i ndáil lena gcuid 
cúraimí corparáide agus eolas a bheith ar fáil don Bhord Bainistíochta faoina éifeachtúla atá ag éirí le 
tarmligean freagrachta san Oifig.

Tá sé cinn de réimsí rialála i gceist maidir le bainistíocht na corparáide agus foirm dhearbhaithe do 
gach Ceannasaí Rannóige ar a n-admhaíonn siad a gcuid freagrachta maidir leis an gcóras don rialáil 
inmheánach a choinneáil ar bun.  Seo a leanas na réimsí rialála:  Rialachas Corparáideach, Bainistiú 
agus Dearbhú Cáilíochta, Dearbhú agus Slándáil Faisnéise (Láimhseáil Sonraí), Bainistiú Tionscadail/
Conarthaí an AE, Bainistiú Soláthair agus Bainistiú Foirne.

http://www.whodoeswhat.gov.ie
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Dearbhaítear ar an gcaoi seo go bhfuil an Phríomh-Oifig Staidrimh in acmhainn déileáil go héifeachtach 
le hábhar baoil nó le hathrú suntasach ó thaobh cúrsaí gnó, oibriúcháin nó airgeadais agus tugtar deis 
don Cheannasaí Rannóige athbhreithniú a thabhairt ar an rialáil inmheánach agus ar na gnáis oibre 
sa rannóg.  Mar chuid den phróiseas, luaigh na Ceannasaí Rannóige réimsí ina bhfuil feabhas le 
déanamh taobh istigh de shé mhí.  Déanfaidh an Bord Bainistíochta dul chun cinn ar na hábhair seo a 
hathbhreithniú i mí an Mheitheamh 2016.

Aidhmeanna straitéiseacha na heagraíochta a leagan síos go ceann 
na dtrí bliana atá romhainn i Ráiteas Straitéise nua (2015-2017)

Mí Dheireadh Fómhair 2015, foilsíodh Ráiteas Straitéise 2015-2017 na Príomh-Oifige Staidrimh, 
ráiteas ina leagtar amach spriocanna agus aidhmeanna na hOifige.  Tagann sé seo go hiomlán leis 
an straitéis CSO 2020 agus dírítear ann ar fheabhas leanúnach a chur ar sheirbhís don chustaiméir 
agus ar an Oifig a réiteach le bheith in ann riachtanais staidrimh oifigiúil sa todhchaí a chomhlíonadh.

Struchtúr nua a chur ar an oifig chun an leas is fearr a bhaint as 
éifeachtúlacht

Tosaíodh ar an sannadh dualgas i measc na rannóga a athstruchtúrú laistigh den Phríomh-Oifig 
Staidrimh i 2015 agus bunaíodh rannóga nua dá bharr.  Cuireadh na hathruithe seo i bhfeidhm de 
bhunadh cás gnó, inar míníodh go mba gá leo i bhfianaise an méadú éilimh ó thaobh úsáideoirí agus 
modheolaíochta de, agus na hathruithe riachtanacha a d’eascair as Rialachán (AE) 2015/759, as an 
bPiarmheasúnú agus as straitéis nua an Bhord Náisiúnta Staidrimh. 

Cheadaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an cás gnó.  Tosaíodh ar an bpróiseas 
athstruchtúraithe i 2015 mar a leanas;

• Athstruchtúrú na haonaid um Chuntais Náisiúnta;

• Neartaíodh an Rannóg Modheolaíochta atá freagrach as taighde agus modheolaíocht staidrimh a 
fhorbairt, as polasaí staidrimh  agus as dearbhú cáilíochta;

• Bunaíodh Rannóg Trádáil Eachtrach atá freagrach as staidreamh trádála eachtracha a thiomsú 
agus a fhorbairt;

• Bunaíodh Rannóg um Bhainistiú, Thacaíocht agus Dhearbhú Cáilíochta atá go hiomlán freagrach 
ar bhonn straitéiseach as bainistiú sonraí, meiteashonraí agus bainistiú cáilíochta.

Déanfar athstruchtúrú agus forbairt arís i 2016 chun freagairt do riachtanais a leanfaidh Rialachán (AE) 
2015/759, an Piarmheasúnú agus straitéis an Bhord Náisiúnta Staidrimh.

3.  Tógáil ar an tuiscint atá aici ar ghá an chustaiméara agus an úsáideora le sonraí, agus  caidrimh  a fhorbairt d’fhonn éilimh a bheidh againn amach anseo agus 
bealaí seachadta a aithint le chéile. Go sonrach, ní mór dúinn na príomhriachtanais custaiméara a thabhairt san áireamh.

Gníomh Dul chun cinn in 2015

Caithfidh an rialtas agus lucht déanta beartais a  bheith ar an eolas 
faoi fheidhmíocht na hÉireann. Tá sonraí uathu chun beartais a 
chumadh d’fhonn dálaí eacnamaíochta agus sóisialta a fheabhsú 
agus tá fianaise uathu chun torthaí beartais a mheas. 

Tá faisnéis oibiachtúil neamhspleách neamhchlaonta ó shaoránaigh 
na hÉireann chun cabhrú leo cinntí pearsanta agus cinntí gnó níos 
fearr a dhéanamh.

Déanann an Phríomh-Oifig Staidrimh freastal ar riachtanais an Rialtais ó thaobh eolas staidrimh 
d’ardchaighdeán de, eolas atá ríthábhachtach le go bhféidir polasaithe agus cláir oibre a chur ar bun, 
a chur chun feidhme agus a mhaoirsiú ag leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla araon.  Déanann 
an Oifig freastal chomh maith ar riachtanais an phobail náisiúnta agus idirnáisiúnta (lena n-áirítear na 
meáin, taighdeoirí, scoláirí, gnólachtaí, eagraíochtaí ionadaíocha, an AE, eagraíochtaí idirnáisiúnta 
agus an pobal i gcoitinne) ó thaobh eolas neamhchlaonta agus ábhartha ar choinníollacha sóisialta 
agus eacnamaíocha de.  Tugtar aird ar leith do na riachtanais saineolaigh atá ag an earnáil gnó agus 
ag an bpobal taighde/acadúil do dhálaí níos sonraithe agus níos dírithe.
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Tá sonraí tráthúla, comhchuibhithe d’ardchaighdeán ó Eurostat agus 
ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile chun go mbeidh ar a gcumas sonraí 
inchomparáide ar bhonn idirnáisiúnta a a tháirgeadh.

Ghéill an Phríomh-Oifig Staidrimh do na riachtanais Eorpacha agus idirnáisiúnta i 2015 agus d’fhoilsigh 
315 eisiúint agus foilseachán.

Ghéill an Phríomh-Oifig Staidrimh do na riachtanais Eorpacha agus 
idirnáisiúnta i 2015 agus d’fhoilsigh 315 eisiúint agus foilseachán.

Rúndacht 

Bunaíodh Oifig Sonraí sa Phríomh-Oifig Staidrimh i 2015.  Is é ról an Oifig Sonraí ná a bheith 
freagrach as comhlíonadh i leith an Achta um Chosaint Sonraí agus Acht Staidrimh.  Is é ceannaire 
an Oifig Sonraí atá freagrach as na dlíthe a thuiscint, comhairle polasaí riachtanach na Príomh-Oifige 
Staidrimh a chruthú, oibriú le haonaid tacaíochta agus staidrimh chun cur le comhlíonadh, agus oiliúint 
a sholáthar/feasacht a chur chun cinn ar pholasaithe na Príomh-Oifige Staidrimh is go háirithe ar 
rúndacht.  Rinne an Oifig Sonraí soláthar céimneach ar chlár oiliúna a bhain le Rúndacht Sonraí is ar 
an gCóras Rangú Sonraí do 84% den bhfoireann oifige i 2015.  Tabharfar an oiliúint chéanna don chuid 
eile den bhfoireann oifige agus don bhfoireann allamuigh i 2016.

An tUalach a Laghdú

Foilsíodh an Baraiméadar Ualach Freagartha (RBB) don bhliain 2014 i 2015 agus tuairiscíodh ann gur 
tháinig laghdú ar an ualach riaracháin curtha ag an bPríomh-Oifig Staidrimh ar fhiontair na hÉireann 
agus ar ghabháltais talmhaíochta faoi 26.4% ó rinneadh tomhas ar dtús air i 2005, agus i gcomparáid 
leis an uasbhliain 2008, léirigh an RBB laghdú faoi 38.8%.

Rinne an Phríomh-Oifig Staidrimh bearta éagsúla chun an t-ualach a laghdú, na bearta a leanas ina measc

• Méadaíodh úsáid sonraí riaracháin (go háirithe ó na Coimisinéirí Ioncaim), rud a laghdaíonn ar an 
ngá sonraí agus eolas a bhailiú ó na fiontair féin;

• Laghdaíodh ar mhéad na samplaí nuair is féidir;

• Laghdaíodh ar an leibhéal sonraí a bhailítear ar cheistneoirí i roinnt áirithe suirbhéanna;

• Rugadh isteach foirmeacha gearra bliantúla d’fhiontair bheaga, gan na cinn níos sonraithe a bheith 
á sheoladh ach chuig fiontair mhóra anois;

• Dearadh nua ar cheistneoirí is iad ag teacht chomh fada agus is féidir le cuntais Sochar & Dochar 
agus Clár Comhardaithe;

• Méadaíodh ar úsáid foirmeacha leictreonacha seachas foirmeacha páir.
Seirbhís don Chustaiméir agus Aschur Staidrimh a fheabhsú Suíomh Gréasáin

Seoladh suíomh gréasáin athdheartha de chuid na hOifige www.cso.ie i rith na bliana 2015.  Rinneadh 
an suíomh a chur in oiriúint d’ardáin mhóibíleacha, nascleanúint an tsuímh a shimpliú chun teacht ar 
eolas a éascú don úsáideoir agus cuma níos nua-aimseartha a chur ar an suíomh.  Eisíodh torthaí 
agus aschur nua agus foilsíodh os cionn 300 mír, idir eisiúintí agus foilseacháin, i 2015.  Féach pointí 
5 & 6 thíos ar an ábhar seo. 

http://www.cso.ie/en/baile/
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Tionscadal CSO 2020 chun moltaí a sholáthar maidir le feabhas ar 
sheirbhísí do Chustaiméirí, ar aschur is ar phróisis

Críochnaíodh Céim 1 den tionscadal Custaiméirí agus Aschur i 2015.  Rinneadh taighde agus saothar 
forbartha suntasach.  Forbraíodh liosta moltaí um chaidreamh gníomhach le custaiméirí agus cuireadh 
iad faoi bhráid an Bhord Bainistíochta mí Eanáir 2016.

Tharla na bearta seo a leanas;

• Seoladh moladh foirmiúil um ról preasoifigeach na hOifige chuig an lucht bainistíochta sinsir.

• Tá gnímh a lean moltaí tionscadail á dháileadh ar na réimsí oibríochta lena gcur i bhfeidhm ar fud 
na hOifige; 

• Tá fíoraithe do phacáistí bogearraí agus cáipéisí treoracha ar fáil anois lena n-úsáid agus moltar 
leas a bhaint astu ionas go mbeidh branda leanúnach do na hábhair aschuir ar fad; 

• Forbraíodh stóras lárnach do na lógónna caighdeánacha agus d’fhíoraithe cáipéisí;

• Rinneadh nuashonrú ar na treoracha maidir le scríobh do na meáin agus cuireadh iad chun cinn 
ar fud na hoifige;

• Bunaíodh cúrsa oiliúna mar chúnamh do na treoracha úd, tharla cúrsa píolótach agus athbhreithniú 
air i R3 agus R4 2015.   Eagrófar an soláthar céimneach i 2016 i gcomhar leis an Aonad Foghlama 
& Forbartha;

• Chuir an tAonad Eolais tús le comhairliúchán le páirtithe leasmhara chun suirbhé custaiméara a 
dhearadh, suirbhé a ghlacfar i 2016;

• Bunaíodh meitheal ar leith don Léirshamhlú Sonraí agus tá chéad cháipéis dréachtpholasaí dá 
chuid curtha chuig an Bord Bainistíochta.

4.  Córas staidrimh na hÉireann a fhorbairt de réir na gcumhachtaí reachtaíochta a thugann an tAcht Staidrimh, 1993, an t-athbhreithniú ar Rialachán an AE ar 
staidreamh Eorpach (lena n-áirítear comhordú gníomhaíochtaí staidrimh de chuid Údarás Náisiúnta Eile), agus de réir Straitéis an Bhord Náisiúnta Staidrimh 
2015-2020

Gníomh Dul chun cinn in 2015

Córas Staidrimh na hÉireann a fhorbairt Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP)

Seoladh an ISSCoP mí na Samhna 2013 mar an chéad bheart chun ról comhordaithe na Príomh-
Oifige Staidrimh laistigh de Chóras Staidrimh na hÉireann a chur ar bhonn foirmiúil.

Bhí an-chuid idirghabháil ghníomhach i 2015 idir an Oifig is Ranna agus Áisíneachtaí Rialtais maidir le 
tiomantas a fhorbairt don dea-chleachtas agus do tháirgeadh staidrimh oifigiúil mar a mhínítear faoin 
ISSCoP. Tharla an plé úd tríd an nGrúpa Foirmiúil Caidreamh Staitisteoirí (FSLG).  D’éirigh go hiontach 
leis an gcaidreamh, shínigh dhá eagraíocht déag de chuid an FSLG an Ráiteas Tiomantais ISSCoP 
agus ceapadh Comhordaitheoirí Staitistiúla faoin gCód do gach ceann dóibh.

De réir mar a ghlacann an Phríomh-Oifig Staidrimh leis na héilimh breise a leanfaidh forbairtí náisiúnta is 
Eorpacha i 2015, bunófar struchtúir eile cuí chun bonn foirmiúil a chur faoi ról comhordaithe na hOifige.
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Forbairtí Náisiúnta agus Eorpacha i 2015

Thit roinnt athruithe suntasacha amach i 2015 a rachaidh i bhfeidhm go mór ar an gcóras staidrimh 
agus ar an athstruchtúrú eagraíochta a mbeidh gá leis chun na dúshláin úd a sheasamh. 

• Rialachán AE 2015/759

Ard-Stiúrthóir

Foilsíodh Rialachán (AE) Uimh. 2015/759 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le 
Staidreamh Eorpach.  Leasú suntasach is ea é a rinneadh ar dhlí an AE trína leathnaítear an ról atá 
leis an bPríomh-Oifig Staidrimh agus lena hArd-Stiúrthóir. De bhun an Rialacháin AE nuafhoilsithe, 
tá freagracht ar Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh anois as an gcomhordú ar bheartaíocht 
staidrimh na n-údarás náisiúnta ar fad atá freagrach as ábhar staidrimh Eorpach a fhorbairt, a thiomsú 
agus a scaipeadh.  Tá ceithre cinn déag de chomhlachtaí earnála poiblí a chuireann ábhar staidrimh 
Eorpach ar fáil faoi láthair.  Tá de chúram ar an Oifig feasta a chinntiú go mbíonn na comhlachtaí sin 
ag cloí leis na caighdeáin cáilíochta agus modh oibre a leagtar síos san AE agus a mhínítear go mion 
sa Chód Cleachtais Eorpach maidir le hÁbhar Staidrimh (ES CoP). 

• Piarmheasúnú Eurostat

Rinne Eurostat Piarmheasúnú ar an bPríomh-Oifig Staidrimh mar aon le dhá cinn eile de na Údarás 
Náisiúnta Eile (ONAnna) i 2015 mar chuid de chlár dá leithéid ar Institiúidí Náisiúnta Staidrimh na 
mBallstát, ina ndearnadh measúnú ar an leibhéal comhlíonta don Chód Cleachtais um Staidrimh 
Eorpach (ESCoP).  De thoradh an phiarmheasúnaithe, d’aontaigh an Oifig plean gníomhaíochta chun 
clár oibre um fheabhsú ailínithe i leith ES CoP a chur i bhfeidhm.

• Straitéis Staidrimh 2015-2020 an Bhord Náisiúnta Staidrimh

Déantar moltaí forleithne sa Straitéis Staidrimh 2015-2020 nua-aontaithe agus nua-foilsithe de chuid 
an Bhord Náisiúnta Staidrimh maidir le forbairt Chóras Staidrimh na hÉireann agus ról comhordaithe na 
Príomh-Oifige Staidrimh i bhforbairt córas staidrimh den chéad scoth in Éirinn.  Thosaigh an Phríomh-
Oifig Staidrimh ar struchtúr eagrúcháin nua a chur ar bun chun freastal ar riachtanais a eascraíonn 
as na forbairtí thuasluaite le linn 2015.  Tosaíodh ar chlár oibre a fhorbairt i 2015 chun freastal ar na 
riachtanais agus ar na héilimh méadaithe seo agus déanfar é a fhorbairt a thuilleadh i 2016.
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5.  Straitéis scaipthe nua a fhorbairt tá dírithe ar fhreastal ar riachtanais réimse leathan ár gcuid úsáideoirí agus sinne ag obair go háirithe chun faisnéis agus eolas 
a dhéanamh de na sonraí agus na staitisticí. Forbróimid táirgí agus bealaí scaipthe nua agus leagfaimid béim shonrach ar amharcléiriú staitisticí oifigiúla.

Gníomh Dul chun cinn in 2015
Straitéis nua scaipthe a fhorbairt Tosaíodh i 2015 ar an bpróiseas chun ceannaire Cumarsáid agus Scaipeadh a cheapadh.  Beidh an 

té a cheapfar freagrach as straitéis cumarsáide seachtrach a fhorbairt is a fheidhmiú chun tógáil ar an 
bhfeasacht iomlán agus cáil ar an bPríomh-Oifig Staidrimh is a cuid gníomhaíochtaí.  Cuimseofar plé le 
páirtithe leasmhara, na meáin shóisialta, caidreamh leis na meáin, margaíocht, an branda, caidreamh 
poiblí agus scaipeadh sonraí digiteach.  Ceapfar an ceannaire i R2 2016.

Táirgí nua a fhorbairt Ar na táirgí nua i 2015 bhí Airgeadas &Caitheamh Teaghlaigh, an Scórchlár um an Nós Imeachta do 
Mhíchothromaíocht Mhaicreacnamaíoch, Cánacha Comhshaoil, córas Chuntais Sláinte na hÉireann, 
staitisticí Saorálaíochta & Leasa agus Líonta Tí & Aonaid Teaghlaigh.

Rinne an Phríomh-Oifig Staidrimh an chéad shuirbhé riamh um chaidreamh gníomhach fostaithe i 
measc thart ar 39,000 Státseirbhíseach i 2015.  Foilsíodh na torthaí mí Eanáir 2016 agus bainfidh Bord 
Bainistíochta na Státseirbhíse leas astu agus cinntí á ndéanamh maidir leis an bPlean Athnuachana 
don Státseirbhís a chur i bhfeidhm.

Faisnéis agus eolas a chruthú as sonraí agus staidrimh Oideachas

Rinne an Oifig, i gcomhar leis an bhForas Riaracháin, Dioplóma Gairmiúil i Staidreamh Oifigiúil do 
Mheasúnú Beartais a thabhairt chun tosaigh d’fhonn feabhas ar an tuiscint agus ar an úsáid a bhaintear 
as sonraí staidrimh maidir le measúnú beartais agus feabhas maidir leis an mbonn ar a ndéantar cinntí.  
Tá an dioplóma dírithe ar lucht cinntí ar fud na seirbhíse poiblí.  Bhí 50 céimí ón gclár i 2015 agus tá 
45 duine cláraithe don bhliain acadúil 2015- 2016.

An Daonáireamh ar Scoil (CensusAtSchool)

As thart ar 368,000 scoláire meánscoile líon 5,348 acu an ceistneoir a bhain le Céim 14 den suirbhé 
CensusAtSchool idir Meán Fómhair 2014 agus Lúnasa 2015.  Cuimsíodh mórán topaicí mar cé chomh 
minic is a glacadh páirt i ngníomhaíochtaí teaghlaigh agus an líon téacsanna a sheoltar in aghaidh an 
lae.

Bonn John Hooper 

Tionóladh an cúigiú chomórtas Bhonn Staidrimh John Hooper i 2015.  Chuaigh an buaiteoir ar aghaidh 
agus bhuaigh an chead áit ar domhan sa chatagóir sinsir i gcomórtas póstaer ag an 60ú Comhthionól 
Staidrimh Domhanda de chuid an Institiúid Staidrimh Idirnáisiúnta sa Bhrasaíl.

Seimineáir

Reáchtáladh sraith seimineár sonraí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath mar a raibh meascán cainteoirí idir 
inmheánach agus seachtrach.  Bhí sé i gceist dul i bhfeidhm ar ranna eile rialtais i dtreo leas níos fearr 
a bhaint as na sonraí a bhíonn ar fáil agus polasaí á dhréachtú.
Foireann ar Iasacht

Tosaíodh i 2015 ar athbhreithniú ar na socruithe atá ann chun staitisteoirí a ligean ar iasacht do 
chomhlachtaí eile poiblí agus í mar aidhm réimsí forbartha a aithint.
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Preasócáidí

D’eagar an Phríomh-Oifig Staidrimh preasócáidí do lucht na meáin cumarsáide ina gclúdaíodh na Cuntais 
Náisiúnta, Meastacháin faoin Daonra, an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála, agus an Suirbhé 
Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh.  Eagraítear na preasócáidí mar dheiseanna chun idirphlé éifeachtach 
idir an Oifig agus na meáin a bheith ann agus chun feasacht agus úsáid na sonraí atá ar fáil a mhéadú. 

6.  Sonraí comhiomlána a fhoilsiú i bhformáid Sonraí Oscailte (formáid shaor inléite ag inneall)a bhfuil ar a cumas staitisticí a chur ar fáil go forleathan agus a 
spreagfaidh úsáideoirí chun athúsáid a bhaint as staitisticí poiblí.

Gníomh Dul chun cinn i 2015
Sonraí a fhoilsiú i bhformáid Sonraí Oscailte agus uirlisí scaipthe a 
fhorbairt 

Sonraí Oscailte

Is í an Príomh-Oifig Staidrimh atá chun tosaigh maidir le Sonraí Oscailte (formáid saor inléite ag meaisín) 
a  fhorbairt chun sonraí a scaipeadh ar shuíomhanna gréasáin na hOifige agus ar StatBank.  Foilsíonn 
an CSO a cuid sonraí ar fad i bhformáid nasctha saor-rochtana trí mheascán d’eisiúintí ar líne agus 
StatBank na hOifige.  Aithnítear anois go gcuireann an dul chun cinn maidir le Sonraí Oscailte go mór le 
data.gov.ie.  Trí fhormáid Sonraí Oscailte a úsáid, bíonn rochtain i bhfad níos leithne ar ábhair staidrimh 
agus spreagtar athúsáid staitisticí foilsithe.  Ina theannta sin, i 2015, d’fhorbair an Oifig an fhoireann táirgí 
scaipthe, feabhsaíodh sainchumas ar grafaicí faisnéise agus baineadh úsáid as uirlis nua scaipeadh 
sonraí – Comhéadan Feidhmchláir (API) na Príomh-Oifige Staidrimh – mar áis rochtana don úsáideoir i 
leith StatBank.  Trí leas a bhaint as eisiúintí leictreonacha a chuimsíonn Ardchairteanna idirghníomhacha 
mar aon le grafaicí faisnéise tá curtha go mór le sonraí a chur in iúl agus a dhéanamh níos intuigthe.

Apps4Gaps

I 2015, spreag an Phríomh-Oifig Staidrimh úsáid Shonraí Oscailte trí bheith ina chomhpháirtí 
eagraithe don chomórtas Apps4Gaps.  Sa chomórtas úd, spreagtar daoine óga i leith smaointe nua 
agus feidhmchláir a chruthú mar áis chun leas a bhaint as na Sonraí Oscailte atá i nDaonáireamh 
2011.  D’fhéadfadh na fheidhmchláir seo dul chun tairbhe na sochaí i réimsí iompair, tithíochta, 
pleanála, oideachais, cumarsáide agus sláinte.  Léirigh rannpháirtithe mórán úsáidí éagsúla sonraí 
atá tarraingteach agus an-shuimiúil ina n-iontrálacha de na sonraí nasctha saor-rochtana ar fáil ón 
Tairseach Náisiúnta um Shonraí Oscailte data.gov.ie agus ón gcomhéadan nua feidhmchláir de chuid 
na Príomh-Oifige Staidrimh data.gov.ie agus ón gcomhéadan nua feidhmchláir de chuid na Príomh-
Oifige Staidrimh  http://www.cso.ie/webserviceclient/.

Straitéis Léirshamhlaithe

Le linn 2015, tosaíodh ar thionscadal chun straitéis léirshamhlaithe a fhorbairt agus a dhearadh chun go 
bhféadfadh custaiméirí breis eolas a bhaint as aschur staidrimh agus an t-ábhar atá ag teastáil uathu go 
príomha a chur in oiriúint.  Leanfaidh an Oifig den leathnú ar réimsí aschur staidrimh agus leagfar níos 
mó béim ar léirshamhlú sonraí i 2016 mar a míníodh i Straitéis TFC um Shonraí Oscailte na hEarnála 
Poiblí.

http://data.gov.ie
http://data.gov.ie
http://www.cso.ie/webserviceclient/
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7. Creatchóras um bhainistíocht cáilíochta a fhorbairt a chuimseoidh córas meadrachta ar cháilíocht sonraí, ar chaighdeáin mheiteashonraí agus ar dhoiciméadú 
láidir chun muinín an phobail i staitisticí oifigiúla a threisiú.

Gníomh Dul chun cinn in 2015
Creatchóras um Bhainistíocht Cáilíochta (QMF) a fhorbairt Bunaíodh tionscnamh an Chreatchórais um Bhainistíocht Cáilíochta CSO 2020 i 2014 chun córas 

a chur ar bun ar mhaithe le caighdeánú, doiciméadú agus neartú na próisis lárnacha a bhaineann 
le bailiú, bainistíocht, tiomsú, anailísiú agus scaipeadh sonraí.  Bhunaigh an Coiste Bainistíochta 
réimse nua san oifig atá freagrach as moltaí meitheal tionscadal an Chreatchórais um Bhainistíocht 
Cáilíochta a fheidhmiú i rith na bliana 2015.  Bunaíodh an Rannóg um Bhainistíocht, Thacaíocht agus 
Dhearbhú Cáilíochta (QMSA) agus í freagrach as bainistiú straitéiseach foriomlán sonraí, doiciméadú 
agus meiteashonraí.  Tá an Rannóg freagrach chomh maith as feidhmíocht éifeachtach leanúnach den 
chreatchóras um bhainistíocht cáilíochta sa Phríomh-Oifig Staidrimh.

Clár leathan fadtéarmach gníomhaíochtaí is ea Creatchóras um Bhainistíocht Cáilíochta a fhorbairt, 
clár lena chinnteofar na caighdeáin is airde cáilíochta agus éifeachtúlachta ó thaobh táirgeadh staidrimh 
de.  Sa chomhthéacs úd beidh méadú ar an ngrinnscrúdú foirmiúil a dhéanfar ar staitisticí oifigiúla 
ag leibhéil idirnáisiúnta agus AE.  Cuimseofar córas méadrach ar cháilíocht sonraí agus ar phróisis 
inmheánacha, caighdeáin meiteashonraí, rialú láidir um phróisis dhoiciméadaithe agus gnéithe eile 
tábhachtach a bhaineann le rialachas inmheánach.

I 2015, chríochnaigh tionscnamh an Chreatchórais um Bhainistíocht Cáilíochta CSO 2020 (QMF) a 
chuid saothar a bhain le moltaí a fhorbairt is a thástáil.  Díríodh sa tionscnamh ar chur chuige san oifig 
mar a leanas:

• Bunús suntasach a thabhairt do dea-cháilíocht ón tús trí dhíriú ar phleanáil chóir agus dearadh 
suirbhé.

• Dea-cháilíocht a rialú le linn oibríocha gnó trí mhéadair lárnacha caighdeánacha a chur ar bun 
agus tríd an téarma “dea-cháilíocht” a chomhaontú.  Lárnach sa phróiseas úd freisin tá caighdeánú 
maidir le doiciméadú agus bainistíocht sonraí.

• Clár um fheabhas leanúnach a chur ar bun chun athbhreithniú a dhéanamh ar mhodheolaíocht 
agus ar phróisis.

I 2015, rinne an meitheal tionscnaimh an méid seo a leanas:

• Forbraíodh sraith nua polasaithe bainistíocht sonraí, iad bunaithe ar chreatchóras cosaint sonraí a 
reáchtáladh mar scéim phíolótach i dtrí cinn de réimsí staidrimh le linn 2015. 

• Forbraíodh dréacht-lámhleabhair aonaid is iad bunaithe ar fhíoraí GSBPM (Samhail Chineálach 
Staidrimh um Phróiseas Gnó) a bhain le trí réimse.

• Tosaíodh ar chóras stórála agus bainistíocht meiteashonraí agus déanfar measúnú ar a oiriúnacht.

• Don chuid ba mó críochnaíodh tionscadail mapáil próisis sna haonaid.
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8. Clár Nuachóirithe a chur i ngníomh
Gníomh Dul chun cinn in 2015

Úsáid níos forleithne d’fhoinsí tánaisteacha sonraí lena n-áirítear 
sonraí riaracháin agus mórshonraí, d’fhonn éilimh úsáideoirí a 
shásamh ar chuma éifeachtúil éifeachtach agus an t-ualach ar 
fhreagróirí a íoslaghdú

Ionad Sonraí Riaracháin

Tá Rannóg an Ionad Sonraí Riaracháin freagrach as sonraí riaracháin (pearsanta agus fiontair) a 
fhorbairt, a bhainistiú agus a phróiseáil chun freastal ar éilimh staidrimh, tacú le polasaí bunaithe 
ar fhianaise agus cur leis an ualach ar an bhfreagróir a laghdú.  Baineann an ról atá acu freisin le 
comhaontuithe a bhunú idir an Phríomh-Oifig Staidrimh agus ranna eile Rialtais chun comhoibriú um 
shonraí a fheabhsú is chun taighde a dhéanamh ar úsáid Mórshonraí.

Meamram Tuisceana (MoU)

Is comhaontú foirmeálta atá i Meamram Tuisceana a cheanglaítear idir an Phríomh-Oifig Staidrimh 
agus Roinn Rialtais nó comhlacht eile rialtais ionas go gcuirtear leis an gcomhoibriú maidir le sonraí 
idir an dá pháirtí.  Cuidíonn seo le coinníollacha reachtaíocht na hEorpa faoi chúrsaí staidrimh a 
chomhlíonadh, an t-ualach riaracháin ar chomhlachtaí a laghdú agus na riachtanais náisiúnta maidir le 
hábhar staidrimh a shásamh.  Síníodh an MoU is déanaí ar an 20 Bealtaine 2015 leis an Roinn Coimirce 
Shóisialaí (Meamram Tuisceana idir an Phríomh-Oifig Staidrimh agus an Roinn Coimirce Shóisialaí). 
San MoU seo, leantar leis an socrú idir an Phríomh-Oifig Staidrimh agus an Roinn faoina gceadaíonn 
an Roinn rochtain ar an gcóras INFOSYS ag aonaid bailithe sonraí an tSuirbhé ar Ioncam agus Dálaí 
Maireachtála (SILC) agus an tSuirbhé Buiséad Teaghlaigh (HBS).  Tá liosta iomlán na MoUanna 
ar fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag http://www.cso.ie/en/aboutus/descriptionsandfunctions/
memorandumsofunderstanding/. 

Mórshonraí

Tá dúshlán roimh na hInstitiúidí Staidrimh Náisiúnta (NSIanna) ar fad maidir le tionchar straitéiseach 
na mórshonraí ar staidreamh oifigiúil ach is mionlach díobh a bhfuil taithí praiticiúil acu ar oibriú ar na 
foinsí nua sonraí úd.  Trí phlé leis an nGrúpa Ardleibhéil (HLG) i gCoimisiún Eacnamaíoch na Náisiún 
Aontaithe don Eoraip (UNECE) maidir le Nuachóiriú Tháirgeadh agus Sheirbhísí Staidrimh, tá ionchur 
tábhachtach ag an bPríomh-Oifig Staidrimh sa taighde agus comhoibriú idirnáisiúnta maidir le húsáid 
staitistiúil na mórshonraí.

Bhí baint ag an Oifig, in éineacht le hIonad na hÉireann um Ríomhaireacht Ardleibhéil (ICHEC), le 
hardán a thabhairt do Bhosca Gainimh – nó spás taighde – do thionscadal Mórshonraí trí urraíocht ón 
HLG.  Bhain an Oifig triail as an mbosca gainimh i 2015 agus bhí sé inmharthana.

Tá leas á baint as an mbosca gainimh do thaighde ar mhórshonraí ag na hInstitiúidí Staidrimh Náisiúnta 
agus eagraíochtaí idirnáisiúnta ar fud an domhain.  Táthar ag cur go mór freisin le taighde sa Chóras 
Staidrimh Eorpach.  Anois dá bhrí sin is ball an Phríomh-Oifig Staidrimh de thrí mheitheal, (UNECE, 
Eurostat agus UNSD) atá ag obair ar mhórshonraí.

http://www.cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/MOUDSPandCSO.pdf
http://www.cso.ie/en/aboutus/descriptionsandfunctions/memorandumsofunderstanding/
http://www.cso.ie/en/aboutus/descriptionsandfunctions/memorandumsofunderstanding/
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Ailtireacht fhiontair a leabú mar dhisciplín i dTFC Coimisiúnaíodh cuideachta comhairleoireachta i 2015 a d’oibrigh i gcomhairle leis an bPríomh-
Oifig Staidrimh chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna ar nós sainiú a dhéanamh ar thuairisc 
ailtireachta an fhiontair, prionsabail ailtireachta, bainistiú saolré punainne, an próiseas taighde, agus 
an próiseas cinnteoireachta.  Cuirfidh an Oifig í seo i bhfeidhm ar bhonn píolótach i 2016.

Múnlaí bailithe sonraí níos éifeachtaí a thabhairt isteach (m.sh. 
agallaimh teileafóin ríomhchuidithe, bailiú sonraí gréasán-bhunaithe)

Suirbhéireachtaí Teaghlaigh

I 2015, shínigh an Phríomh-Oifig Staidrimh conradh le Southwestern Services chun agallóireacht teileafóin 
a dhéanamh don Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS) tar éis phróiseas tairisceana poiblí.  
Thosaigh Southwestern Services ar thástáil bheo an agallóireacht teileafóin mí an Mheitheamh agus 
cuirfear roinnt céimeanna breise tástála i gcrích sula soláthrófar na chéad meastacháin ar an Margadh 
Saothair faoin gcóras nua i leith R1 2017.  Nuair a bheidh an ionad glaonna faoi lán seoil, cuirfear thart 
ar 80% d’agallaimh ar fhreagróirí an QNHS ar an bhfón agus leanfaidh foireann allamuigh na hOifige 
leis an gcuid eile díobh a bhailiú.  Is í an chuspóir fhadtréimhseach leis an tionscadal seo ná socruithe 
níos solúbtha agus acmhainn sa bhreis a bheith ar fáil don Oifig i réimse na suirbhéireachtaí teaghlaigh 
chun freastal ar riachtanais úra an úsáideora d’eolais níos fhorleithne i réimse na staitisticí sóisialta.

Bailiú Sonraí Gréasán Bunaithe – Fiosrú Cárta ar Phaisinéirí (Turasóireacht) agus Gabháil 
Sonraí Leictreonacha an CPI

D’oibrigh an Phríomh-Oifig Staidrimh ar chóras bailithe sonraí leictreonacha maidir leis an bhFiosrú Cárta 
ar Phaisinéirí (Turasóireacht) agus maidir le Gabháil Sonraí Leictreonacha um an bPraghasinnéacs 
Tomhaltóirí (an CPI).  Rinneadh riachtanais réitigh um ardáin soghluaiste bailithe sonraí a shainiú 
agus iarradh ar thairiscintí do réiteach TF i 2015.  Tá soláthróir cuí roghnaithe ag an Oifig anois agus 
tosaíodh ar an obair coimisiúnaithe i 2015. 

Exploit geographical information systems (including Eircodes) Suirbhéireachtaí Teaghlaigh

Bhain foireann samplála an Aonaid um Bhailiú Suirbhéireachtaí Teaghlaigh (HSCU) úsáid as 
córais GIS agus iad i mbun samplaí teaghlach a roghnú agus a bhainistiú, samplaí a dháileadh ar 
na Agallóirí Allamuigh i 2015.  Bhain foireann samplála an HSCU úsáid as bogearra ESRI ArcGIS 
chun léarscáileanna a thiomsú le dáileadh ar Agallóirí Allamuigh.  Tá an fhoireann samplála ag fiosrú 
chomh maith modhanna chun léarscáileanna a dháileadh i bhformáid leictreonach agus súil acu úsáid 
léarscáileanna ar phár a thabhairt chun críche san fhadtréimhse.

Cuirfidh forbairt Fheidhmchlár Mapála nua HSCU ar chumas staitisteoirí, lucht bainistíochta na foirne 
allamuigh agus comhordaitheoirí na foirne allamuigh breathnú ar dháileadh an obair suirbhéireachta 
i measc agallóirí agus é a bhainistiú trí ghnáth-comhéadan idirlín.  Trí leas a bhaint as an uirlis seo, 
is féidir eolas ar gach ceantar samplála HSCU agus ar aonaid tithíochta ábhartha a léirshamhlú go 
beacht.  Tá féidearthacht sciobtha éasca ann chun dáiltí oibre na n-agallóirí a thiomsú chomh maith 
trína fheidhm pointeáil agus cliceáil.  Ó 2012 i leith, cuirtear comhordanáidí GPS leis na samplaí 
teaghlach a dháiltear ar an bhfoireann allamuigh lena chinntiú gur féidir leis an Agallóir an bealach is 
éifeachtúla a dhéanamh chuig aonaid cónaithe ag baint leas as gléas loingseoireacht satailíte.
Tá postchóid Eircode curtha leis an sampla i leith Suirbhé an Mhargadh Saothair, suirbhé nuabhunaithe, 
agus cuirtear an Eircode i láthair anois mar chuid de dhaingniú an seoladh teaghlaigh don tSuirbhé.
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Athbhreithniú ar phróiseas gnó a leabú trí úsáid an mhodheolaíocht 
Lean Sigma Six a bheith mar nósmhaireacht leanúnach seachas mar 
chlár oibre

Tá nósmhaireacht Lean Sigma Six á forbairt san Oifig mar chuid den tionscadal Mapála Próiseas a 
tosaíodh i 2015.  Sainoidhrítear sa tionscadal mapáil agus doiciméadú na bpróiseas i ngach réimse 
gnó agus tugtar soiléiriú leis do bhaill foirne aon réimse faoi cén chaoi ina oibríonn a bpróisis gnó. 
Tugann sé deis dóibh feidhmíocht gach próiseas a mheas agus méadracht próisis a aithint. Déanann 
cleachtóirí Lean an tionscadal a éascú ag baint leas as na prionsabail DMAIC chun na scileanna 
iomchuí a mhúineadh do bhaill foirne chun feidhmíocht a gcuid próiseas a fheabhsú.

Múnlaí phróiseas nuachóirithe staidrimh a leabú agus ionstraimí um 
fhorbairt foirnea chur i ngníomh go céimneach (Forbairt Ghairmiúil 
agus Phearsanta Leanúnach is clár scileanna san áireamh)

Samhail Chineálach Staidrimh um Phróiseas Gnó

Rinneadh múnla nua den phróiseas gnó a fhorbairt agus a mhínchóiriú sa Phríomh-Oifig Staidrimh i 
2015 arna bhunú ar mhúnla idirnáisiúnta i gcúrsaí staidrimh, an Generic Statistical Business Process 
Model (GSBPM).  I 2015, thosaigh an Oifig ar mapáil a dhéanamh ar na próisis staidrimh ar fad tríd 
an gcaighdeán atá ar an bhfíoraí GSBPM agus leanfar den saothar sin i 2016.  Tá an tsamhail úd 
staidrimh mar bhonn faoi chumas a aithint maidir le táirgeadh ardchaighdeáin staidrimh a sholáthar.

Forbairt Ghairmiúil agus Phearsanta Leanúnach (CPPD)

Go príomha, is í an chuspóir leis an tionscnamh um Fhorbairt Ghairmiúil agus Pearsanta Leanúnach 
ná cultúr agus dóchas feabhas leanúnach a láidriú maidir le cumas agus feidhmíocht.  Chun a leithéid 
a bhaint amach, cuireadh clár Fhorbairt Leanúnach Ghairmiúil agus Pearsanta ar bun san Oifig.  
Seoladh an tionscnamh CPPD go hoifigiúil i 2014 don bhfoireann ar fad ag grád Príomhoifigeach 
Cúnta/Staitisteoir agus os a chionn.

Clár Scileanna

Dhearaigh, rinneadh taighde ar agus d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh ceistneoir um scileanna 
d’fhoireann iomlán na hOifige agus táthar anois ag déanamh anailís ar na torthaí.  Críochnaíodh 
tréimhse suirbhéireachta don Chlár Scileanna i 2015.

9. Daonáireamh a dhéanamh in 2016 agus gach tuairisc a tháirgeadh agus a fhoilsiú sa thráthchlár comhaontaithe

Gníomh Dul chun cinn in 2015

 Daonáireamh  na bliana 2016 a reáchtáil Reáchtálfar Daonáireamh 2016 ar an 24 Aibreán 2016.  Tharla pleanáil an-leathan le linn 2015 lena 
chinntiú go dtarlódh an Daonáireamh mar ba chóir an lá céanna.  Tá gach rud de réir sceidil agus 
sroicheadh na marcanna soláthar maidir le TF, foireann agus soláthar le linn 2015.
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10.  Úsáid ár gcuid sonraí a chur chun cinn trí rochtain éifeachtach ar mhicreashonraí a thabhairt do thaighdeoirí faoi réir forálacha rúndachta (lena n-áirítear córas 
slán cianrochtana

Gníomh Dul chun cinn in 2015

Córas cianrochtana a fhorbairt do thaighdeoirí Seirbhís tábhachtach de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh is ea rochtain comhad micreashonraí a 
sholáthar do réimse úsáideoirí, ina measc iad siúd a bhaineann le forbairt agus measúnú polasaí agus 
lucht taighde.  Tá córas cianrochtana á fhorbairt ag an bPríomh-Oifig Staidrimh.

I 2015, aontaíodh doiciméid deartha ardleibhéil don chóras nua.  Tosaíodh i 2015 ar thairseach 
bainistíochta a chruthú.  Tá sé seo ar bun go hinmheánach agus beidh sé mar mhol nó maighdeog 
d’fhoireann na hOifige eolas a roinnt faoi riarachán na dtionscadal taighde.  Beifear in ann bainistíocht 
lárnach a dhéanamh ar thimpeallacht Líonra Taighdeoirí na hOifige trí mheáin na tairsí seo.

Críochnaíodh próiseas tairisceana don bhonneagar fisiciúil a bheidh ag timpeallacht an líonra 
taighdeoirí ina áirítear deasca fíorúla agus eisíodh an tairiscint mí na Nollag 2015.

11.  Rannpháirt a ghlacadh go cuiditheach ag an leibhéal idirnáisiúnta d’fhonn a chinntiú go mbeidh a lán tionchair ag an bPríomh-Oifig Staidrimh maidir le 
nuachóiriú agus forbairt an Staidrimh Oifigiúil a mhúnlú ar an leibhéal domhanda.

Gníomh Dul chun cinn in 2015

Caidreamh gníomhach leis an bPobal Staidrimh Idirnáisiúnta Mórchuid mhór an ábhar staidrimh a chuireann an Oifig ar fáil, éilítear é faoi reachtaíocht an AE 
maidir le cúrsaí staidrimh agus tá úsáid ábhar staidrimh chun monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí 
i bpríomhréimsí beartais ag dul i méid.  Chríochnaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh tionscadal i 2015 
chun an leas is fearr a bhaint as cumas na hOifige dul i bhfeidhm ar fhorbairtí amach anseo maidir le 
riachtanais agus rialachas staidrimh ag leibhéal AE, agus lena chinntiú go gcuireann rannpháirtíocht 
idirnáisiúnta le forbairt staidrimh san Oifig.  Tosaíodh ar na moltaí tionscadail a chur i bhfeidhm i 2015 
agus leanfar díobh i 2016.  Orthusan tá:

(a) Cruinnithe Idirnáisiúnta – Caighdeáin agus Iompar

• Tógadh bunachar sonraí i Lotus Notes mar stóras agus nasc do na doiciméid chuí ar fad – cáipéisí 
cúlra, cáipéisí ráitis, srl., agus tá an bailíochtú ar bun.  Seolfar an bunachar sonraí i 2016 agus 
éascófar an t-eolas a roinnt agus feabhas ar mhonatóireacht.

(b) Scríbhneoireacht Páipéar Staitistiúla

• Thosaigh an Rannóg Modheolaíocht Staidrimh (SMD) ar scrúdú a dhéanamh ar mhéad agus 
fiúntas don Oifig a gcuid foireann a bheith ag foilsiú páipéar staitistiúla.

(c) Comhlíonadh, Tagarmharcáil agus Bailíochtú

• Thosaigh an Oifig ar fhorbairt a dhéanamh ar próiseas tuairiscithe faoi dhó in aghaidh na bliana 
chuig an Bord Bainistíochta bunaithe ar tharchur leictreonach. 
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Aguisín 1 Bearta chun Ídiú Fuinnimh a laghdú 

Cuspóirí Bearta Aschuir 2015
Tá páirt á glacadh ag an bPríomh-Oifig Staidrimh i 
bhfeachtas um fheasacht ar fhuinneamh i gcomhar le 
hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW) ón mbliain 2008.  
Pléimid freisin le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann (SEAI) trí thuarascáil bhliantúil ar ár bhfeidhmiú 
fuinnimh (I.R. 542 de 2009).  Táimid tiomanta do chuspóir 
an Rialtais cúrsaí fuinnimh san earnáil phoiblí a fheabhsú.

Ídiú fuinnimh a laghdú sna foirgnimh i gCorcaigh agus i 
mBaile Átha Cliath

• Maidir le clár na hOifige um ídiú fuinnimh a laghdú, 
luaigh an SEAI mí na Nollag 2015 gur spáráil an 
Oifig 21.9% in ídiú fuinnimh faoi dheireadh 2014.  
(na foirgnimh i gCorcaigh, Ráth Maonais agus Sord 
le chéile)

• Tharla laghdú ar ídiú fuinnimh leis faoin bhfeachtas 
“Barrmhaitheas as Cumhacht ag Obair” i ngach 
ceann de na foirgnimh i gcomhar leis an OPW.

• Maidir le foirgneamh Chorcaí, bhí laghdú 24.1% 
ar an ídiú fuinnimh (i.e. leictreachas agus gás) faoi 
dheireadh 2015 (ón mbliain bhunaigh 2008).  Maidir 
le comparáid idir 2014 agus 2015, bhí laghdú glan 
1.43%.

• Bhí laghdú 11.4% ar an ídiú fuinnimh i bhfoirgneamh 
Ráth Maonais faoi dheireadh 2015 (ón mbliain 
bhunaigh 2008).

• Bhí laghdú 12.9% ar an ídiú fuinnimh i bhfoirgneamh 
Sord faoi dheireadh 2015 (ón mbliain bhunaigh 
2010).
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Acmhainní Daonna & Airgeadas

Keith McSweeney
Staitisteoir Sinsearach
Staitisticí Struchtúracha Gnó & 

Clár Gnó

Donal Kelly
Staitisteoir Sinsearach

Forbairt Suirbhéireachtaí Teaghlaigh 
& Bailiú Sonraí Sóisialta

Christopher Sibley
Staitisteoir Sinsearach

Comhordú na nÍocaíochtaí -  
Anailís & Scaipeadh Sonraí

Elaine Lucey
Staitisteoir Sinsearach

Córais Chorparáide TF

Barra Casey
Staitisteoir Sinsearach

Praghsanna

Gerard Walker
Staitisteoir Sinsearach

Bainistiú Daonáirimh –Próiseáil agus 
Lóistíocht

Patrick Quill
Staitisteoir Sinsearach

Comhordú na nÍocaíochtaí & Staidreamh 
Airgeadais- Bailiúchán & Próiseáil

Brian Ring
Staitisteoir Sinsearach
Margadh Saothair, Tuilleamh & 

Buiséad Teaghlaigh

 Paul Morrin
Staitisteoir Sinsearach

Cuntais Náisiúnta – Aschur bliantúil

Folúntas
Príomhoifigeach

Scaipeadh Eolais & Cumarsáid

Tara Davis
Staitisteoir Sinsearach

Staitisticí Gearrthéarmacha

Deirdre Cullen
Staitisteoir Sinsearach

Bainistiú Daonáirimh –Aschur agus 
Earcaíocht

Michael Connolly
Staitisteoir Sinsearach

  Cuntais Náisiúnta – Imeascadh & 
Aonad Mórchásanna

Cormac Halpin
Staitisteoir Sinsearach

Trádáil Eachtrach

Gerard Brady
Staitisteoir Sinsearach

Comhshaol & Fuinneamh

John Dunne
Staitisteoir Sinsearach

Ionad Sonraí Riaracháin 

Gillian Roche
Staitisteoir Sinsearach

Staidreamh Airgeadais an Rialtais

Grúpa Bainistíochta Sinsearach

Michael Martin
Príomhoifigeach

TF - Daonáireamh

Kevin McCormack
Staitisteoir Sinsearach

Modheolaíochtaí

John O’Leary
Príomhoifigeach

Athnuachan agus Feidhmíocht

Brian King
Staitisteoir Sinsearach
Cuntais Náisiúnta – Bailiúchán 

Sonraí, Dearbhú Cáilíochta & TF

Ken Moore
Staitisteoir Sinsearach
Bainistiú, Tacaíocht & Dearbhú 

Cáilíochta

Aguisín 2 Cairt Eagrúcháin 
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Tuarascálacha Staidrimh Ghinearálta agus 
Théamacha 

Foilseachán

Tráthúlacht Reatha
Minicíocht Eagrán Foilsithe faoi 

cheann
Sprioc na 
hOifige

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

De réir mí a bhFoilsithe

Tréimhseacháin
Bliainiris Staidrimh Bliantúil 2015 Deireadh Fómhair 

2015
Deireadh 
Fómhair

n/r n/r

Éire Thuaidh agus Theas Ócáideach 2011 Meitheamh 2014 n/r n/r n/r
Baraiméadar an Ualaigh Freagartha Bliantúil 2014 Nollaig 2015 52 Seachtain n/r n/r
Tuarascálacha Téamacha  
Daonáireamh 2011 - Daoine gan Dídean in Éirinn Ócáideach 2011 6th Meán Fómhair 

2012
n/r n/r n/r

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála 
(SILC) – Tuarascáil Théamach ar Leanaí

Ócáideach 2004 -2010 6th Meán Fómhair 
2012

n/r n/r n/r

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála 
(SILC) - Tuarascáil Théamach ar Lucht 
Scothaosta

Ócáideach 2004,2009, 2010 
(leasaithe) agus 
2011

Lúnasa 2013 n/r n/r n/r

Suirbhé um an Bhuiséad Teaghlaigh Cúigbhliantúil 2009/10 Márta 2012 n/r n/r n/r
Suirbhé um an Bhuiséad Teaghlaigh – Imleabhar 2 Cúigbhliantúil 2009/10 Deireadh Fómhair 2012 n/r n/r n/r
Dul chun cinn na hÉireann a thomhas Bliantúil 2014 Feabhra 2015 56 Seachtain n/r n/r
Mná agus Fir in Éirinn Bliantúil 2013 Iúil 2014 Feabhra n/r n/r
Gnó in Éirinn Bliantúil 2012 Nollaig 2014 96 Seachtain n/r
Leanaí agus Daoine Óga in Éirinn Ócáideach 2008 Meitheamh 2008 n/r n/r n/r
Cáilíocht Beatha Réigiúnach Ócáideach 2013 Bealtaine 2013 Aibreán n/r n/r
Comhionannas in Éirinn Ócáideach 2007 Samhain 2007 n/r n/r n/r
Ag dul in Aois in Éirinn Ócáideach 2007 Lúnasa 2007 n/r n/r n/r
Áireamh Talmhaíochta Deichbhliantúil 2010 Nollaig 2012 130 Seachtain 130 Seachtain Rialachán (AE) 1165/2008
Ionchur Saothar Talmhaíochta Ócáideach 2010 Deireadh Fómhair 

2012
n/r n/r Rialachán (AE) 1165/2008

Aguisín 3 – Monatóir Tráthúlachta
Tá an Monatóir Tráthúlachta is déanaí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Príomh-Oifige Staidrimh ag http://www.cso.ie/en/aboutus/dissemination/timelinessmonitor2016/

Monatóir Tráthúlachta 2016

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-syi/statisticalyearbookofireland2015/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2011/Cen2011IrelandNorthernIreland.pdf
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-rbb/responseburdenbarometer2014/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/homelesspersonsinireland/Homeless_persons_in_Ireland_A_special_Census_report.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2010/children0410.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2010/children0410.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2011/elderly040910and11.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2011/elderly040910and11.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2011/elderly040910and11.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/housing/2010/0910first.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/housing/2010/full.pdf
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-mip/mip2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-wamii/womenandmeninireland2013/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/multisectoral/2012/businessinireland2012.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/2008/cdygpeople2008.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/2013/regqualityfull.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/2007/equalityinireland.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/2007/ageinginireland.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/agriculture/2010/full2010.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/agriculture/2010/aglabinput_2010.pdf
http://www.cso.ie/en/aboutus/dissemination/timelinessmonitor2016/
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Staitisticí Eacnamaíocha
Foilseachán Tráthúlacht Reatha

Minicíocht Eagrán Foilsithe 
faoi cheann

Sprioc na 
hOifige 

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

Staitisticí Eacnamaíocha
Comhordú na nÍocaíochtaí Idirnáisiúnta Ráithiúil R4 2015 70 Lá 85 Lá 90 Lá Riachtanais Eurostat, ECB
Staid Ráithiúil Infheistíochta Idirnáisiúnta agus 
Fiacha Seachtracha

Ráithiúil R4 2015 76 Lá 85 Lá 90 Lá Riachtanas IMF  

Gabháltais Áitritheoirí i bPunann Urrús Iasachta Bliantúil 2014 61 Seachtain 30 Seachtain 39 Seachtain Riachtanas IMF
Infheistíocht Dhíreach Eachtrach Bliantúil 2014 43 Seachtain 39 Seachtain 44 Seachtain Riachtanas Eurostat
Trádáil Idirnáisiúnta Seirbhísí Bliantúil 2014 50 Seachtain 34 Seachtain 39 Seachtain Riachtanas Eurostat
Staidreamh Airgeadais Rialtais – Céad-Mheastacháin Bliantúil 2015 16 Seachtain 16 Seachtain 13 Seachtain  
Staidreamh Airgeadais Rialtais – Torthaí Deiridh Bliantúil 2014 41 Seachtain 42 Seachtain   
Staidreamh Airgeadais Rialtais Ráithiúil R3 2015 101 Lá 113 Lá   
Scórchlár Maicreacnamaíoch Bliantúil 2014 47 Seachtain 48 Seachtain n/r n/r
Sócmhainní agus Dliteanais na hEarnála Airgeadais Bliantúil 2014 75 Seachtain 52 Seachtain n/r n/r
Cuntais na gCóras Sláinte Bliantúil 2014 78 Seachtain 78 Seachtain 78 Seachtain Rialachán (CE) Uimh. 

1338/2008
Cuntais Náisiúnta Bliantúla
Ioncam agus Caiteachas Náisiúnta: Achoimre ar 
Thorthaí

Bliantúil 2014 30 Seachtain 26 Seachtain n/r n/r

Ioncam agus Caiteachas Náisiúnta: Cuntais 
Iomlána

Bliantúil 2013 49 Seachtain 35 Seachtain 39 Seachtain Éilíonn clár tarchur ESA 
sonraí bliantúla áirithe tar éis 
9 mí

Ioncam agus Caiteachas Rialtais 2015 Bliantúil 2015 28 Seachtain 28 Seachtain
Cuntais Náisiúnta Ráithiúla Ráithiúil R4 2015 70 Lá 70 Lá 70 Lá Éilítear tarchur sonraí laistigh 

de 70 lá de bhun Rialachán 
ón AE

Oll-Bhreisluach d’Fhiontair ilnáisiúnta in 
Úinéireacht Iasachta agus d’Earnálacha eile

Bliantúil 2014 40 Seachtain 30 Seachtain

Cuntais na hEarnála Institiúidí  
Cuntais Airgeadais Bliantúil 2014 44 Seachtain 43 Seachtain 39 Seachtain
Cuntais Neamh-Airgeadais Ráithiúil R2 2015 105 Lá 105 Lá 105 Lá

http://www.cso.ie/en/statistics/balanceofpayments/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/balanceofpayments/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/balanceofpayments/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fps/residentholdingsofforeignportfoliosecurities2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/its/internationaltradeinservices2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gfsa/governmentfinancestatisticsapril2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gfsa/governmentfinancestatisticsoctober2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/nationalaccounts/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-macip/macroeconomicscoreboard2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/alfs/assetsandliabilitiesofthefinancialsector2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/sha/systemofhealthaccounts2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nie/nationalincomeandexpenditureannualresults2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nie/nationalincomeandexpenditureannualresults2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nie/nationalincomeandexpenditureannualresults2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nie/nationalincomeandexpenditureannualresults2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/giea/governmentincomeandexpenditurejuly2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/nationalaccounts/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gvafm/grossvalueaddedforforeign-ownedmultinationalenterprisesandothersectorsannualresultsfor2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gvafm/grossvalueaddedforforeign-ownedmultinationalenterprisesandothersectorsannualresultsfor2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-isanff/isanff2014/financialaccounts/
http://www.cso.ie/en/statistics/nationalaccounts/archive/releasearchive2015/
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Ioncam Contae agus OTI Réigiúnach Bliantúil 2013 112 Seachtain 108 Seachtain 108 Seachtain Éilítear tarchur sonraí laistigh 
de  104 seachtain de bhun 
Rialachán ón AE

Táblaí Soláthar & Úsáide Bliantúil 2012 153 Seachtain 161 Seachtain 156 Seachtain Éilítear tarchur sonraí laistigh 
de  156 seachtain de bhun 
Rialachán ón AE

Meastacháin ar Stoc Caipitiúil Bunsócmhainní Bliantúil 2014 47 Seachtain 52 Seachtain 104 Seachtain Éilítear tarchur sonraí laistigh 
de 104 seachtain de bhun 
Rialachán ón AE

Gníomhaíocht Aschur & Breis Luacha Bliantúil 2011 151 Seachtain 91 Seachtain 91 Seachtain Éilítear tarchur sonraí laistigh 
de 104 seachtain de bhun 
Rialachán ón AE

Trádáil Eachtrach
Onnmhairí agus Allmhairí Earraí Míosúil Ean 2016 44 Lá 45 Lá 70 Lá Eurostat

Staitisticí Comhshaoil
Cuntais Sruth Ábhartha Bliantúil 2013 110 Seachtain 78 Seachtain 104 Seachtain Rialachán (AE) Uimh. 

691/2011
Cuntais Comhshaoil Astaithe Aeir Bliantúil 2013 96 Seachtain 78 Seachtain 91 Seachtain Rialachán (AE) Uimh. 

691/2011
Cánacha Comhshaoil Bliantúil 2015 28 Seachtain 30 Seachtain 91 Seachtain Rialachán (AE) Uimh. 

691/2011
Rátálacha Fuinnimh Foirgnimh Tí Ráithiúil R3 2015 13 Lá 30 Lá n/r n/r
Rátálacha Fuinnimh Foirgnimh Thráchtála nó Eile Débhliantúil 2015 21 Seachtain 13 Seachtain n/r n/r
Táscairí Comhshaoil Éireann Débhliantúil 2014 9 Seachtain 13 Seachtain n/r n/r
Táscairí Forbairt Inmharthana Débhliantúil 2015 9 Seachtain 13 Seachtain n/r n/r

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/cirgdp/countyincomesandregionalgdp2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-saucup/supplyandusetablesforireland2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/csfa/estimatesofthecapitalstockoffixedassets2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/nava/nationalaccountsoutputandvalueaddedbyactivity2011/
http://www.cso.ie/en/statistics/externaltrade/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/mfa/materialflowaccounts2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/eaae/environmentalaccountsairemissions2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/eaet/environmenttaxes2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/environment/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/environment/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/environment/2014/eii2014.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/environment/2015/sdi_2015.pdf
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Staitisticí Sóisialta agus Déimeagrafacha
Tráthúlacht Reatha

Foilseachán Minicíocht Eagrán Foilsithe 
faoi cheann

Sprioc na 
hOifige

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

Margadh Saothair
Beochlár Míosúil Fea 2016 6 Lá 6 Lá 10 Lá Eurostat
Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS) Ráithiúil R4 2015 51 Lá 56 Lá 84 Lá Eurostat
EU-SILC Bliantúil 2014 47 Seachtain 48 Seachtain 48 Seachtain Eurostat
Aighnis Tionsclaíocha Ráithiúil R4 2015 56 Lá 56 Lá 90 Lá Eurostat
Náisiúnaigh Iasachta: Dáiltí UPSP, Gníomhaíocht 
Fhostaíochta agus Leasa Shóisialaí

Bliantúil 2014 47 Seachtain 60 Seachtain   

Ráta Dífhostaíochta Míosúil Míosúil Fea 2016 4 Lá 4 Lá n/r Eurostat

Oideachas
QNHS – Gaiscí Oideachais Ócáideach 2011 24 Seachtain 22 Seachtain ó 

dheireadh R2
n/r n/r

Staitisticí Beatha
Ainmneacha Linbh na hÉireann Bliantúil 2015 21 Seachtain 26 Seachtain n/r n/r
Eisiúint Staitisticí Beatha Ráithiúil R3 2015 22 Seachtain 26 Seachtain 26 Seachtain Eurostat
Staitisticí Beatha - Achoimre Bhliantúil Bliantúil 2014 22 Seachtain 26 Seachtain
Tuarascáil Bhliantúil ar Staitisticí Beatha Bliantúil 2013 101 Seachtain 104 Seachtain 104 Seachtain Eurostat
Póstaí & Comhpháirtíochtaí Sibhialta Bliantúil 2015 90 Lá 70 Lá n/r

Tuilleamh & Costais Saothair
Réamhthorthaí Ráithiúil R4 2015 56 Lá 56 Lá 75 Lá Eurostat
Sonraí Bliantúla Tuilleamh & Costais Oibre Bliantúil 2015 24 Seachtain 30 Seachtain n/r Eurostat

Coiriúlacht agus Ceartas Coiriúil
Coiriúlacht Taifeadta Ráithiúil R4 2015 90 Lá 90 Lá n/r Eurostat
Staitisticí Coiriúlacht Taifeadta an Gharda Síochána Bliantúil 2013 99 Seachtain 70 Seachtain 104 Seachtain Eurostat

http://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/silc/surveyonincomeandlivingconditions2014/
http://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fnaes/foreignnationalsppsnallocationsemploymentandsocialwelfareactivity2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fnaes/foreignnationalsppsnallocationsemploymentandsocialwelfareactivity2014/
http://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/education/2011/educationalattainment2011.pdf
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ibn/irishbabiesnames2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/birthsdeathsandmarriages/archive/publicationsarchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-vsys/vitalstatisticsyearlysummary2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-vsar/vsar2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/mcp/marriagesandcivilpartnerships2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/earnings/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/elca/earningsandlabourcostsannualdata2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/crimeandjustice/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/crimeandjustice/archive/releasearchive2016//
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Staitisticí Gnó 
Tráthúlacht Reatha

Foilseachán Minicíocht Eagrán Foilsithe              
faoi cheann

Sprioc na 
hOifige 

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

Gearrthéarmach
Tairgeadh agus Láimhdeachas Míosúil Ean 2016 32 Lá 35 Lá 41 Lá Féilire eisiúna Eurostat
Innéacs Miondíolacháin Míosúil Fea 2016 30 Lá 28 Lá 38 Lá Féilire eisiúna Eurostat
Innéacs Míosúil Seirbhísí Míosúil Fea 2016 32 Lá 35 Lá n/r n/r
Stoc Tionsclaíoch Ráithiúil R4 2015 63 Lá 70 Lá n/r n/r
Sócmhainní Caipitiúla san Earnáil Tionsclaíochta Ráithiúil R4 2015 63 Lá 70 Lá n/r n/r
Innéacs Táirgeadh Foirgníochta Ráithiúil R4 2015 69 Lá 75 Lá 60 Lá Féilire eisiúna Eurostat
Ceadanna Pleanála Ráithiúil R2 2015 79 Lá 80 Lá 90 Lá Sprioc um scaipeadh 

caighdeánach Eurostat
      

Praghsanna       
Praghasinnéacs Tomhaltóirí (CPI) Míosúil Fea 2016 30 Lá 30 Lá 30 Lá Innéacsanna 

Comhchuibhithe ar 
Phraghsanna do 
Thomhaltóirí (HICP)  foilsithe 
go míosúil ag Eurostat

Innéacs um Phraghsanna Réadmhaoine Cónaithe Míosúil Fea 2016 30 Lá 30 Lá Q+85 Reachtaíocht AE i ngar
Praghasinnéacs Táirgeoirí Seirbhísí Ráithiúil R4 2015 83 Lá 84 Lá 112 Lá Reachtaíocht STS
Innéacs um Phraghsanna Mórdhíola (WPI) Míosúil Fea 2016 22 Lá 22 Lá 35 Lá Reachtaíocht STS
Praghasleibhéil Comparáideacha um Bhia, 
Dheochanna & Thobac

Tríbhliantúil 2015 25 Seachtain n/r n/r n/r

Staitisticí Struchtúracha Gnó
Fiosrú Bliantúil Seirbhísí Bliantúil 2012 78 Seachtain 84 Seachtain 91 Seachtain Eurostat
Caiteachas Gnó ar Thaighde agus ar Fhorbairt Débhliantúil 2014 76 Seachtain 70 Seachtain 90 Seachtain Eurostat
Fiosrú ar Fhoirgníocht agus ar Thógáil Bliantúil 2011 82 Seachtain 76 Seachtain 91 Seachtain Eurostat
Gnó in Éirinn Bliantúil 2012 102 Seachtain 95 Seachtain n/r  
Móráireamh ar Tháirgeadh Tionscail Bliantúil 2012 78 Seachtain 76 Seachtain 91 Seachtain Eurostat
Móráireamh ar Tháirgeadh Tionscail – Aonaid 
Áitiúla, Sonraí Réigiúnacha agus Contae

Bliantúil 2012 80 Seachtain 80 Seachtain 91 Seachtain

http://www.cso.ie/en/statistics/industry/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/services/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/services/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/industry/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/industry/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/industry/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/construction/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/prices/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/prices/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/prices/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/prices/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/cpl/comparativepricelevelsforfoodbeveragesandtobacco2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/cpl/comparativepricelevelsforfoodbeveragesandtobacco2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/asi/annualservicesinquiry2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/berd/businessexpenditureonresearchdevelopment2013-2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/bci/buildingandconstructioninquiry2011/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/multisectoral/2012/businessinireland2012.pdf
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/cip/censusofindustrialproductionenterprises2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ciprcd/censusofindustrialproduction-localunitsregionalandcountydata2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ciprcd/censusofindustrialproduction-localunitsregionalandcountydata2012/
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Táirgeadh, Dáileadh agus Seirbhísí Tionscail –  
Sonraí Sealadach

Bliantúil 2013 45 Seachtain 48 Seachtain 48 Seachtain

Suirbhé Comhphobail ar Nuálaíocht Débhliantúil 2010 - 2012 84 Seachtain 78 Seachtain 90 Seachtain

Staitisticí na Sochaí Faisnéise – Fiontair Bliantúil 2015 50 Seachtain 50 Seachtain 50 Seachtain Eurostat
Staitisticí na Sochaí Faisnéise – Teaghlaigh Bliantúil 2015 37 Seachtain 39 Seachtain 39 Seachtain Eurostat
Táirgeadh Tionscail na hÉireann de réir Earnála 
(Prodcom mar a bhíodh)

Bliantúil 2015 27 Seachtain 28 Seachtain 28 Seachtain

Athraitheacht an Mhargadh Saothair Bliantúil 2013 50 Seachtain 28 Seachtain 
Déimeagrafaíocht Gnó (Databank) Bliantúil 2012 76 Seachtain 60 Seachtain 78 Seachtain Rialachán SBS
Staitisticí Fiontar don Earnáil Airgeadais Bliantúil 2012 96 Seachtain 78 Seachtain 78 Seachtain  
Staidreamh Amach i ndáil le Fiontair 
Chleamhnaithe Choigríche (OFATS)

Bliantúil 2014 87 Seachtain 100 Seachtain 87 Seachtain  

Rochtain Airgeadais Ócáideach 2014 61 Seachtain 87 Seachtain n/r n/r

Iompar
Staitisticí Iompair Bliantúil 2014 50 Seachtain 49 Seachtain 39 Seachtain Roinn Forbartha Réigiúnaí 

Thuaisceart Éireann 
(DRDNI)

Fiosrú ar Fharadh Bóthair Bliantúil 2015 32 Seachtain 32 Seachtain 43 Seachtain Oifig Staidrimh Náisiúnta 
(Ríocht Aontaithe)

Staitisticí um Thrácht Calaidh Bliantúil 2015 26 Seachtain 26 Seachtain 37 Seachtain Oifig Staidrimh Náisiúnta 
(Ríocht Aontaithe)

Ceadúnú Feithiclí Míosúil Fea 2016 8 Lá 10 Lá n/r n/r
Staitisticí Eitlíochta Bliantúil 2015 21 Seachtain 26 Seachtain 26 Seachtain

Turasóireacht & Taisteal
Taisteal thar Sáile Míosúil Fea 2016 30 Lá 30 Lá n/r
Turasóireacht & Taisteal Ráithiúil R4 2015 74 Lá 100 Lá 180 Lá
Suirbhé Taisteal Teaghlaigh Ráithiúil R3 2015 82 Lá 120 Lá 180 Lá Rialachán (AE) Uimh. 

692/2011

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ipdsp/industrialproductiondistributionandservicesprovisionaldata2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ipdsp/industrialproductiondistributionandservicesprovisionaldata2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/iie/innovationinirishenterprises2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/iss/informationsocietystatistics-enterprises2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/isshh/informationsocietystatistics-households2015
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/iips/irishindustrialproductionbysector2015/
http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Database/eirestat/Job%20Churn/Job%20Churn_statbank.asp?sp=Job%20Churn&Planguage=0
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/bd/businessdemography2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/esfs/enterprisestatisticsforthefinancialsector2012/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ofats/outwardforeignaffiliatesstatistics2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ofats/outwardforeignaffiliatesstatistics2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/atf/accesstofinance2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-nts/nationaltravelsurvey2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-rfts/roadfreighttransportsurvey2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/transport/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/transport/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/transport/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/tourismandtravel/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/tourismandtravel/archive/releasearchive2015/
http://www.cso.ie/en/statistics/tourismandtravel/archive/releasearchive2015/
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An Daonáireamh
Tráthúlacht Reatha

Foilseachán Minicíocht Eagrán Foilsithe  
faoi cheann

Sprioc na 
hOifige

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

Daonáireamh - Réamhthorthaí 2016 Cúigbhliantúil Déardaoin an 14 
Iúil 2016

Déardaoin an 14 Iúil 
2016

n/r n/r n/r

Daonáireamh – Seo í Éire Cuid 1, Buaicphointí 
Daonáireamh 2011

Cúigbhliantúil 29-Már-12 29-Már-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Daonra de réir Ceantair Cúigbhliantúil 26-Aib-12 26-Aib-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 1 – Baile agus Tuatha Cúigbhliantúil 26-Aib-12 26-Aib-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 2 – Óg agus Aosta Cúigbhliantúil 24-Beal-12 24-Beal-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Seo í Éire Cuid 2 Cúigbhliantúil 28-Mei-12 28-Mei-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 3 – I mBun Oibre Cúigbhliantúil 26-Iúil-12 26-Iúil-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 4 – An Díon ós ár gcionn Cúigbhliantúil 30-Lún-12 30-Lún-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Daoine gan Dídean in Éirinn, 
tuarascáil speisialta ó Dhaonáireamh 2011 

Cúigbhliantúil 6-MFó-12 6-MFó-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Próifíl 5 – Líon Tí agus Teaghlaigh Cúigbhliantúil 20-MFó-12 20-MFó-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 6 – Imirce agus Éagsúlacht Cúigbhliantúil 4-DFó-12 4-DFó-12 n/r n/r n/r
Daonáireamh – Próifíl 7 – Creideamh, 
Eitneachas agus Lucht Siúil na hÉireann – Cúlra 
Eitneach agus Cultúrtha in Éirinn

Cúigbhliantúil 18-DFó-12 18-DFó-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Próifíl 8 –  Ár dTeastas Sláintíochta 
– Sláinte, Míchumas & Cúramóirí in Éirinn

Cúigbhliantúil 1-Samh-12 1-Samh-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Próifíl 9 – An Méid atá ar Eolas 
Againn – Staidéar ar Oideachas, Scileanna agus 
an Ghaeilge

Cúigbhliantúil 22-Samh-12 22-Samh-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Próifíl 10 – Ó Dhoras go Doras – 
Comaitéireacht in Éirinn

Cúigbhliantúil 13-Nol-12 13-Nol-12 n/r n/r n/r

Daonáireamh – Staidreamh Daonra um 
Cheantair Bheaga

Cúigbhliantúil 31-Iúil-12 31-Iúil-12 n/r n/r n/r

Meastacháin Daonra agus Inimirce Bliantúil 2015 17 Seachtain 17 Seachtain n/r n/r 

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cpr/censusofpopulation2016-preliminaryresults/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011pdr/Census_2011_Highlights_Part_1_web_72dpi.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011pdr/Census_2011_Highlights_Part_1_web_72dpi.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011vol1andprofile1/Census_2011_-_Population_Classified_by_Area.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011vol1andprofile1/Profile1_Town_and_Country_Entire_doc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile2/Profile2_Older_and_Younger_Entire_Document.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/thisisirelandpart2census2011/This_is_Ireland_Highlights,_P2_Full_doc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile3/Profile_3full_doc_for_web_sig_amended.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile4/Profile_4_The_Roof_over_our_Heads_Full_doc_sig_amended.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/homelesspersonsinireland/Homeless_persons_in_Ireland_A_special_Census_report.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/homelesspersonsinireland/Homeless_persons_in_Ireland_A_special_Census_report.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile5/Profile_5_Households_and_Families_full_doc_sig_amended.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile6/Profile_6_Migration_and_Diversity_entire_doc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile7EducationEthnicityandIrishTravellerEntiredoc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile7EducationEthnicityandIrishTravellerEntiredoc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile7EducationEthnicityandIrishTravellerEntiredoc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile8/Profile_8_Full_document.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile8/Profile_8_Full_document.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile9/Profile_9_What_we_know_full_doc_for_web.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile9/Profile_9_What_we_know_full_doc_for_web.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile9/Profile_9_What_we_know_full_doc_for_web.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile10/Profile_10_Full_Document.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile10/Profile_10_Full_Document.pdf
http://www.cso.ie/en/census/census2011smallareapopulationstatisticssaps/
http://www.cso.ie/en/census/census2011smallareapopulationstatisticssaps/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2016/
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Staitisticí Talmhaíochta
Tráthúlacht Reatha

Foilseachán Minicíocht Eagrán Foilsithe              
faoi cheann

Sprioc na 
hOifige 

Caighdeán 
Idirnáisiúnta

Foinse na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta

Talmhaíocht
Suirbhé ar Struchtúr Feirme 2013 Nollaig 2015
Suirbhé Barra agus Beostoic an Mheithimh 
Sonraí Sealadacha Bliantúil 2016 10 Seachtain 15 Seachtain 15 Seachtain Rialachán (AE) 1165/2008 & 

543/2009

Sonraí Deiridh Bliantúil 2015 41 Seachtain 48 Seachtain 15 Seachtain Rialachán (AE) 1165/2008 & 
543/2009

Áireamh Talmhaíochta Deichbhliantúil 2010 89 Seachtain 130 Seachtain 130 Seachtain Rialachán (AE) 1166/2008
Fairsinge, Toradh agus Táirgeadh Barra Bliantúil 2015 12 Seachtain 22 Seachtain 39 Seachtain Rialachán (AE) 543/2009
Suirbhé Beostoic mí na Nollag Bliantúil 2015 9 Seachtain 7 Seachtain 7 Seachtain Rialachán (AE) 1165/2008
Suirbhé Muca an Mheithimh Bliantúil 2016 10 Seachtain 11 Seachtain 11 Seachtain Rialachán (AE) 1165/2008
Staitisticí Bainne Míosúil Feabhra 2016 31 Lá 31 Lá 60 Lá Treoir AE 96/16/CE
Praghsanna
Praghsanna Talmhaíochta: Réamh-Mheastacháin Bliantúil 2015 (-) 51 Lá (-61) Lá (-61) Lá  
Innéacsanna Praghsanna Talmhaíochta Míosúil Eanáir 2015 38 Lá 48 Lá 49 Lá  
Maruithe Míosúil Feabhra 2016 23 Lá 28 Lá 60 Lá Rialachán (AE) 1165/2008
Talmhaíocht - Aschur, Ionchur, Ioncam
Meastacháin Tosaigh Bliantúil 2015 (-) 21 Lá (-) 20 Lá (-) 31 Lá Rialachán (AE) 138/2004
Réamh-Mheastacháin Bliantúil 2015 64 Lá 74 Lá 31 Lá Rialachán (AE) 138/2004
Meastacháin Deiridh Bliantúil 2014 25 Seachtain 26 Seachtain 39 Seachtain Rialachán (AE) 138/2004
Cuntais Réigiúnacha Talmhaíochta Bliantúil 2014 40 Seachtain 43 Seachtain   
Fuílligh Soláthair
Feoil Bliantúil 2015 30 Seachtain 52 Seachtain n/r
Bainne Bliantúil 2011 28 Seachtain 26 Seachtain n/r

Oscail in Excel: Monatóir Tráthúlachta (XLS 30KB)

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-fss/farmstructuresurvey2013/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/clsjp/cropsandlivestocksurveyjuneprovisional2016/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/clsjf/cropsandlivestocksurveyjunefinal2015/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/agriculture/2010/full2010.pdf
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/aypc/areayieldandproductionofcrops2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lsd/livestocksurveydecember2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ps/pigsurveyjune2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/agricultureandfishing/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/apipe/agriculturalpriceindices2015-preliminaryestimates/
http://www.cso.ie/en/statistics/agricultureandfishing/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/statistics/agricultureandfishing/archive/releasearchive2016/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/oiiaa/outputinputandincomeinagriculture-advanceestimate2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/oiiap/outputinputandincomeinagriculture-preliminaryestimate2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/oiiaf/outputinputandincomeinagriculture-finalestimate2015/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/raa/regionalaccountsforagriculture2014/
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/msb/meatsupplybalance2015/
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/agriculture/2011/milksup_2011.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/TimelinessMonitor290316.xlsx
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