Foirm Thuairisceáin Shamplach le haghaidh Lobbying.ie
- Arna Nuashonrú i mí Feabhra 2016

Foirm Thuairisceáin Shamplach
Is éard atá sa méid seo a leanas ná sampla den fhaisnéis a iarrann an Coimisiún um Chaighdeáin i
bhfoirm thuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a
Rialáil.
Tabhair faoi deara go bhfuil tuairisceáin dírithe ar ábhar aonair. Ní mór duit tuairisceán AMHÁIN a
chur isteach do GACH ábhar a bhfuil brústocaireacht á déanamh agat faoi. Ba cheart a léiriú i
dtuairisceán aonair gach ceann de na gníomhaíochtaí cumarsáide a rinneadh chun tacú leis an
ábhar atá i gceist. Ní gá duit tuairisceán nua a chur isteach gach uair a dhéanann tú cumarsáid le
hoifigeach.

1. An tréimhse a gclúdaíonn an tuairisceán í
Dátaí na tréimhse 4 mhí a gclúdaíonn an tuairisceán í:
Roghnaigh ón roghchlár anuas an tréimhse iomchuí lena mbaineann do thuairisceán
Sampla: 1 Eanáir 2016 – 30 Nollaig 2016

2. Cén ní a ndearna tú brústocaireacht faoi?
Réimse Beartais Phoiblí:
[Roghnaigh ón roghchlár anuas an t-ábhar is oiriúnaí]
Sampla: An Comhshaol, Iompar, Gnóthaí AE

Ní Iomchuí:
[Roghnaigh ón roghchlár anuas an ní iomchuí is oiriúnaí]
Sampla: Reachtaíocht, Beartas, Cistiú, Criosú, etc.

Mionsonraí faoin Ní Iomchuí:
[Sa bhosca téacs seo, tabhair dóthain sonraí faoina raibh sa ní iomchuí. Mar shampla, má roghnaigh
tú “reachtaíocht” mar ní iomchuí, cén reachtaíocht a bhí i gceist? Má bhí tú i mbun brústocaireachta
le haghaidh beartas nua, léirigh an rud a dtabharfadh an beartas aghaidh air.]
Samplaí:
Leasú ar an Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, a iarraidh
Athrú rialála ar rialacháin XXX a iarraidh
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Athruithe ar rialuithe teorann san Aontas Eorpach a iarraidh

Torthaí Beartaithe:
Sa bhosca téacs seo, tabhair dóthain sonraí faoi na torthaí a bhí tú ag iarraidh a bhaint amach tríd
an ngníomhaíocht brústocaireachta. Ba cheart an toradh a bhí beartaithe a bheith bríoch, ba cheart
é a bheith bainteach go díreach leis an ní iomchuí atá luaite agat thuas, agus ba cheart é a
shainaithint cad a bhí ag iarraidh agat go díreach. An raibh tuilleadh cistithe á iarraidh agat? An
raibh athrú rialála á iarraidh agat? Ní leor a rá go raibh tú ag iarraidh “nithe arbh ábhair spéise dár
n-eagraíocht iad a ardú”. Beidh sé ina “ní iomchuí” nach mór a thuairisciú más amhlaidh go bhfuil tú
ag déanamh cumarsáide maidir le:
Forbairt, tionscnamh nó modhnú aon bheartais phoiblí, aon chláir phoiblí nó aon
reachtaíochta,
-

Dámhachtain aon chistithe phoiblí (deontais, sparánachtaí, conarthaí, etc.), nó

-

Criosú nó forbairt.

Samplaí:
Fíneálacha/pionóis níos mó ar dhaoine a ciontaíodh i ndumpáil neamhdhleathach a chinntiú
An t-uasluas incheadaithe ar a bhféadfaidh feithiclí paisinéirí taisteal ar mhótarbhealaí in Éirinn a
mhéadú;
A éifeachtúla atá próisis slándála teorann nuair atáthar ag taisteal idir tíortha Eorpacha a
fheabhsú;
Na tairbhí a bhaineann lenár gclár pobail a léiriú d’fhonn cistiú leanúnach/breise a iarraidh;
Réimse talún in aice le mo ghnó a athchriosú ó thalamh cónaithe ina thalamh tráchtála.
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3. Cé a rinne an bhrústocaireacht?
Ainm an duine a bhfuil freagracht phríomha air as brústocaireacht a dhéanamh sa
ghníomhaíocht seo:
Sainaithin an duine i d’eagraíocht a bhfuil freagracht phríomha air as an ngníomhaíocht
brústocaireachta a stiúradh nó a dhéanamh. Ní chiallaíonn sé sin go bhfuil an duine sin ar an aon
bhrústocaire amháin, ach is amhlaidh go gciallaíonn sé gurb ionann é agus an duine atá ag stiúradh
na gníomhaíochta nó atá ag déanamh na gníomhaíochta.
Sampla: James Browne

An bhfuil sé amhlaidh go bhfuil nó go raibh aon Oifigigh Phoiblí Ainmnithe nó iarOifigigh Phoiblí Ainmnithe ann a rinne gníomhaíochtaí brústocaireachta a bhaineann
leis an tuairisceán seo thar do cheann?
Má tá, beidh bosca téacs le feiceáil ar an scáileán agus ní mór duit ainm an Oifigigh Phoiblí
Ainmnithe/ainm an iar-Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a chur isteach ann. Tabhair faoi deara go bhfuil
feidhm ag an stádas mar “iar-Oifigeach Poiblí Ainmnithe” fiú amháin i gcás gur fhág sé an oifig
roimh thosach feidhme an Achta um Brústocaireacht a Rialáil.

Cliant: An bhfuil sé amhlaidh go ndearnadh an bhrústocaireacht thar ceann cliaint?
Má tá, beidh bosca téacs le feiceáil agus ní mór duit ainm agus faisnéis teagmhála an chliaint a
raibh tú ag déanamh brústocaireachta thar a cheann a chur isteach ann.

4. Conas a rinneadh an bhrústocaireacht?
Gníomhaíochtaí ginearálta brústocaireachta
Cumarsáidí sa Phobal:
An bhfuil sé amhlaidh go ndearna tú feachtas pobail a bhainistiú nó a stiúradh?
Is ionann feachtas pobail agus ceann ina bhféadfaidh tú tacadóirí/saorálaithe/baill etc. a stiúradh
chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht brústocaireachta atá eagraithe agat, mar shampla, litir a
scríobh chuig Oifigeach Poiblí Ainmnithe ach litir atá soláthartha agat a úsáid.
Má rinne tú feachtas pobail a bhainistiú nó a stiúradh, roghnaigh TÁ agus léirigh an aidhm a bhí leis
an ngníomh.
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Ollchumarsáidí
An bhfuil sé amhlaidh gur bhain tú úsáid as aon ollchumarsáidí, mar shampla,
bulcsholáthairtí ríomhphoist nó ollphostáil?
Má tá, ní mór duit an modh ollchumarsáide a úsáideadh a léiriú. Ní mór duit an grúpa (e.g. gach
Teachta Dála, gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa) ar spriocdhíríodh orthu san ollchumarsáid a
roghnú freisin.
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Gníomhaíochtaí spriocdhírithe brústocaireachta
Tabhair faoi deara: Luaigh na gníomhaíochtaí ar fad a theastaíonn le haghaidh na brústocaireachta
a rinne tú ar an ábhar seo.
Toisc go bhfuil an tuairisceán dírithe ar ábhar aonair, ní mór duit a lua sa tuairisceán don ábhar sin
gach ceann de na gníomhaíochtaí (ríomhphoist, glaonna teileafóin, cruinnithe, etc.) ar thug tú fúthu
chun tacú le do ghníomhaíocht brústocaireachta.

Gníomhaíocht 1
Cineál na Gníomhaíochta:
Roghnaigh gníomhaíocht ón roghchlár anuas
Sampla: Ríomhphost

Fad na Gníomhaíochta:
Roghnaigh fad na gníomhaíochta ón roghchlár anuas. Tabhair faoi deara nach mór duit neasmhéid
na gníomhaíochta sin a shainaithint ó raonta réamh-shainaitheanta. Ní gá duit mionsonraí a
thabhairt faoi am ná faoi dháta gach cumarsáide.
Sampla: 6 - 10 Ríomhphost

Téacs Breise:
Tabhair aon téacs breise a chreideann tú a bheith úsáideach. Is roghnach atá téacs breise.

Gníomhaíocht 2
Cineál na Gníomhaíochta:
Roghnaigh gníomhaíocht ón roghchlár anuas
Sampla: Cruinniú

Fad na Gníomhaíochta:
Roghnaigh fad na gníomhaíochta ón roghchlár anuas.

Téacs Breise:
Sampla: Cruinniú aonair leis an Aire agus le hoifigigh chun an tAcht um Bainistiú Dramhaíola a
phlé
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5. Cérbh iad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe a ndearna tú
brústocaireacht orthu?
Oifigigh phoiblí ainmnithe
Sainaithin na hoifigigh go léir a raibh brústocaireacht á déanamh agat orthu i dtaca leis an ábhar
seo don tréimhse seo. Déan cinnte go bhfuil an tOifigeach Poiblí Ainmnithe ceart á roghnú agat. Tá
bunachar sonraí inchuardaithe ann chun cabhrú leat an duine sin a shainaithint. Mura bhfeiceann tú
an t-ainm ceart ar an liosta, is féidir leat Oifigeach Poiblí Ainmnithe nua a chruthú sa chóras, rud a
fhíoróimid ansin. Mura bhfuil tú cinnte faoi ainm, seiceáil an liosta arna phostáil ag an gcomhlacht
poiblí ar a shuíomh Gréasáin chun a dheimhniú cé hé an tOifigeach Poiblí Ainmnithe.
Ná déan dearmad: Más rud é go bhfuil tú ag teacht le chéile le hOifigeach Poiblí Ainmnithe
spriocdhírithe (mar shampla, Aire) agus go bhfuil Oifigigh Phoiblí Ainmnithe eile in éineacht leis an
duine sin, ní mór gach duine de na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe a lua.
Samplaí:
John Dunne, TD, an tAire Comhshaoil
Mary Murphy, an Rúnaí Cúnta, an Rannóg um Bainistiú Dramhaíola

Tuilleadh Faisnéise
Tá tuilleadh faisnéise faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 ar fáil ag www.lobbying.ie
Má tá tú in amhras faoi cé acu a mheastar nó nach meastar gurb ionann do ghníomhaíocht agus
brústocaireacht faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, déan an Tástáil Trí Chéim, féach na
Treoirlínte do dhaoine atá ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta, nó déan
teagmháil leis an gCoimisiún um Choimisiúin um Chaighdeáin ag info@lobbying.ie.
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