
  

1 
 

 

An Caighdeán um 
Rialachas Corparáideach  

 

Oifig an Stiúrthóra 
Ionchúiseamh Poiblí  



  

2 
 

Clár Ábhar 
 

Brollach ........................................................................................................................................................... 3 

Caibidil 1:  Léargas Ginearálta ar an Oifig ......................................................................................................... 4 
Ár Misean ................................................................................................................................................. 4 
Caighdeáin Iompair agus ár Luachanna .................................................................................................... 4 
Struchtúr agus Eagrú na hOifige ............................................................................................................... 5 
Pleanáil Straitéiseach – Cuspóirí Ardleibhéil a Nascadh le Feidhmíocht Aonair ...................................... 7 
Socruithe Cumarsáide Inmheánaí ............................................................................................................ 7 
Idirchaidreamh le Páirtithe Leasmhara Seachtracha ............................................................................... 8 
Athbhreithniú a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chreata ........................................................................ 10 

Caibidil 2:  Róil na Bainistíochta Sinsearaí agus Freagracht a Shannadh ......................................................... 11 
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí .......................................................................................................... 11 
An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ................................................................................................. 12 
Freagrachtaí a Shannadh d’Fhoireann Eile ............................................................................................. 12 
Ceannaireacht agus Cáil Eagraíochtúil ................................................................................................... 13 

Caibidil 3:  An Bord Bainistíochta agus Struchtúir Rialachais Eile ................................................................... 14 
An Bord Bainistíochta ............................................................................................................................. 14 
Téarmaí Tagartha ................................................................................................................................... 14 
Cruinnithe, Cláir, Páipéir agus Tacaíocht ................................................................................................ 14 
Miontuairiscí/Pointí Gníomhaíochta an Bhoird Bhainistíochta .............................................................. 15 
Fochoistí an Bhoird Bhainistíochta a Cheapadh ..................................................................................... 15 
Athbhreithniú ar Dhul chun Cinn an Bhoird Bhainistíochta ................................................................... 15 
Rialachas i measc Teorainneacha Eagraíochtúla .................................................................................... 15 

Caibidil 4:  Socruithe Iniúchta, Dearbhaithe Comhlíonta ................................................................................ 16 
Timpeallacht Rialaithe agus Dearbhaithe ............................................................................................... 16 
Iniúchadh Inmheánach ........................................................................................................................... 16 
Iniúchadh Seachtrach – an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Coiste na gCuntas Poiblí .............. 17 
Iniúchadh Inmheánach ........................................................................................................................... 18 

 
  



Brollach  
   

3 
 

Brollach 

Tá cáipéisí á gcur i dtoll a chéile ag gach eagraíocht Státseirbhíse anois ina leagtar amach an 
Creat Rialachais ina n-oibríonn siad.  Rinneadh comhaontú ar theimpléad caighdeánach. I 
measc rudaí eile, déanfaidh seo níos fusa é don phobal chun cleachtais a chur i gcomparáid 
lena chéile i measc eagraíochtaí.  Tá m’Oifig an-difriúil i gcomparáid le go leor den 
Státseirbhís, go príomha mar gheall ar a neamhspleáchas atá cumhdaithe sa reachtaíocht. 
Dá réir, ní bhainfidh go leor codanna den teimpléad leis an Oifig seo.  Rinne mé an cinneadh, 
dá ainneoin, an teimpléad coiteann Státseirbhíse a leanúint, sa mhéid is féidir.  Murab 
ionann agus Roinn Rialtais, níl Aire Rialtais i gceannas ar m’Oifig, ní fhostaíonn m’Oifig 
Comhairleoirí Speisialta agus níl m’Oifig faoi réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse 
Poiblí, 1997. Agus na difríochtaí seo agus a neamhspleáchas reachtúil á n-aithint, áfach, is 
tábhachtach a aithint, chomh maith, go bhfuil Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí faoi 
réir thromlach na gcód, na rialuithe, na nósanna imeachta agus na rialachán tábhachtach 
Státseirbhíse.  
 
Tugtar sa cháipéis seo léargas ginearálta ar struchtúr m’Oifige, na luachanna a bhuntacaíonn 
lenár n-obair, na nósanna imeachta bainistíochta atá i bhfeidhm agus na socruithe iniúchta 
agus comhlíonta a bhfuilimid faoina réir.   
 
Baineann an croíchuspóir leis an gCreat Rialachais foriomlán a ndéantar cur síos air sa 
cháipéis seo lena chinntiú go dtugann m’Oifig faoina misean chun seirbhís ionchúisimh a 
sholáthar thar ceann mhuintir na hÉireann atá neamhspleách, cothrom agus éifeachtach. 
 
 
 
Claire Loftus 
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
 
An 27 Aibreán 2016 
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Caibidil 1:  Léargas Ginearálta ar an Oifig  

Ár Misean 
Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí faoin Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 
1974. Foráiltear san Acht do gach feidhm faoinar thug an tArd-Aighne roimhe seo maidir le 
ceisteanna coiriúla agus achainíocha toghcháin agus reifrinn a aistriú chuig an Stiúrthóir.  Tá 
an Stiúrthóir neamhspleách i bhfeidhmiú a feidhmeanna.  
 
Is é Misean na hOifige chun seirbhís ionchúisimh a sholáthar thar ceann mhuintir na 
hÉireann atá neamhspleách, cothrom agus éifeachtach. 
 
Caighdeáin Iompair agus ár Luachanna  
Buntacaíonn luachanna státseirbhíse agus ionchúisimh araon le hobair oifigigh Oifig an 
Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.   Áirítear leis na luachanna seo neamhchlaontacht, 
neamhspleáchas agus meas a léiriú ar riail an dlí.  Cuimsítear luachanna na státseirbhíse i 
gCód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse http://www.sipo.gov.ie/ga/C%C3%B3id-
Iompair/St%C3%A1tseirbh%C3%ADsigh/C%C3%93D-CAIGHDE%C3%81N.pdf a d’fhoilsigh an 
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.   
 
Chomh maith leis sin, caithfidh oifigigh na hOifige forálacha na nAchtanna um Eitic in Oifigí 
Poiblí, 1995 agus 2001 a chomhlíonadh. D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeán treoirlínte 
maidir le comhlíonadh fhorálacha na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001.  
http://www.sipo.gov.ie/ga/Treoirl%C3%ADnte/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-
Phoibl%C3%AD/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD-An-
Deichi%C3%BA-hEagr%C3%A1n-Samhain-2015.pdf.  
 
Chomh maith leis na caighdeáin a chuimsítear i gCód Caighdeán agus Iompair na 
Státseirbhíse agus sna hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, cuireann an tAcht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014   
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/enacted/en/html faisnéis ar fáil d’obair 
ionchúisitheoirí san Oifig anuas ar shraith caighdeáin agus treoirlínte náisiúnta agus 
idirnáisiúnta.  Áirítear leis na caighdeáin náisiúnta, na Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí agus an 
Cód Eitice. 
 
http://www.dppireland.ie/publications/category/14/guidelines-for-prosecutors/?irish=1  a 
d’fhorbair Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus an Treoir maidir le Dea-Iompar 
Gairmiúil d’Aturnaetha https://www.lawsociety.ie/Documents/committees/conduct-
guide.pdf a d’fhoilsigh an Dlí-Chumann na hÉireann.   
 
Cuireann an Bunreacht, Cairt an AE, an Coinbhinsiún um Chearta an Duine, anuas ar chinntí 
Chúirteanna na hÉireann, Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Choinbhinsiúin 
Eorpaigh um Chearta an Duine faisnéis ar fáil d’obair ionchúisitheoirí san Oifig. 
 
Is féidir teacht ar chaighdeáin agus treoirlínte idirnáisiúnta a bhaineann le hionchúisimh in 
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i bhfoilseachán na Náisiún Aontaithe, Stádas agus 
Ról Ionchúisitheoirí https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-

http://www.sipo.gov.ie/ga/C%C3%B3id-Iompair/St%C3%A1tseirbh%C3%ADsigh/C%C3%93D-CAIGHDE%C3%81N.pdf
http://www.sipo.gov.ie/ga/C%C3%B3id-Iompair/St%C3%A1tseirbh%C3%ADsigh/C%C3%93D-CAIGHDE%C3%81N.pdf
http://www.sipo.gov.ie/ga/Treoirl%C3%ADnte/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD-An-Deichi%C3%BA-hEagr%C3%A1n-Samhain-2015.pdf
http://www.sipo.gov.ie/ga/Treoirl%C3%ADnte/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD-An-Deichi%C3%BA-hEagr%C3%A1n-Samhain-2015.pdf
http://www.sipo.gov.ie/ga/Treoirl%C3%ADnte/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD/Treoirl%C3%ADnte-do-Sheirbh%C3%ADsigh-Phoibl%C3%AD-An-Deichi%C3%BA-hEagr%C3%A1n-Samhain-2015.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/25/enacted/en/html
http://www.dppireland.ie/publications/category/14/guidelines-for-prosecutors/?irish=1
https://www.lawsociety.ie/Documents/committees/conduct-guide.pdf
https://www.lawsociety.ie/Documents/committees/conduct-guide.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf
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07304_ebook.pdf, foilseachán Chumann Idirnáisiúnta na nIonchúisitheoirí, Caighdeáin um 
Fhreagracht Ghairmiúil agus Ráiteas ar Dhualgais Bhunriachtanacha agus Cearta 
Ionchúisitheoirí   
http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards agus foilseachán 
na Comhairle Eorpaí, Treoirlínte Eorpacha maidir le hEitic agus Iompar d’Ionchúisitheoirí 
Poiblí 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Budapest_guidelines_E
N.pdf. 
 
Anuas ar chaighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh i gcomhlíonadh a 
bhfeidhmeanna, tá dualgas ar ionchúisitheoirí in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, 
chomh maith, chun líon íosta uaireanta d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach a thabhairt chun 
críche gach bliain.  Is amhlaidh atá seo lena chinntiú go gcoimeádann siad a n-eolas agus a 
scileanna cothrom le dáta. 
 
Struchtúr agus Eagrú na hOifige  
Tá an Oifig faoi stiúir an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, an Leas-Stiúrthóra agus chomhaltaí 
eile an Bhoird Bhainistíochta.   Déantar cur síos ar chomhdhéanamh, téarmaí tagartha agus 
nósanna imeachta oibríochtúla an Bhoird Bhainistíochta i gCaibidil 3 den cháipéis seo.  Ó 
thaobh cúrsaí eagraíochtúla de, tá an Oifig roinnte go príomha sna trí Rannán a leanas: 
 
Dearbhaíonn an Rannán Stiúrtha, i ndiaidh scrúdú a dhéanamh ar chomhad imscrúdaithe, 
cé acu ar cheart nó nár cheart ionchúiseamh a dhéanamh nó cé acu ar cheart nó nár cheart 
ionchúiseamh ar chuir an Garda Síochána tús leis a choimeád. Tugann an treoir a eisítear na 
cúisimh le fios, más ann dóibh, a thabharfar os comhair na gcúirteanna.  I roinnt cásanna, 
b’fhéidir go dteastóidh faisnéis agus imscrúdú breise sular féidir cinneadh a dhéanamh.  
Chun ionchúiseamh a dhéanamh, caithfidh cás prima facie a bheith ann – fianaise a 
bhféadfadh cúirt nó giúiré cinneadh a dhéanamh dá bharr, thar amhras réasúnach, go bhfuil 
an duine ciontach sa chion, ach ní gá go ndéanfadh an chúirt nó an giúiré an cinneadh sin dá 
bharr.  
 
Soláthraíonn Rannán na nAturnaetha, a bhfuil an Príomh-Aturnae Ionchúisimh i gceannas 
air, seirbhís aturnae don Stiúrthóir chun cásanna a ullmhú agus a chur i láthair i gCúirt 
Dúiche agus i gCúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath, an Phríomh-Chúirt Choiriúil agus an Chúirt 
Choiriúil Speisialta, an Chúirt Achomhairc agus an Ard-Chúirt agus an Chúirt Uachtarach.  
Lasmuigh de cheantar Bhaile Átha Cliath, soláthraíonn 32 aturnae stáit, a fhostaítear ar 
bhonn conartha, seirbhís aturnae sa Chúirt Chuarda agus i roinnt ceisteanna sa Chúirt 
Dúiche, ina gceantair áitiúla, faoi seach.  
 
Soláthraíonn an Rannán Riaracháin na seirbhísí eagraíochtúla, bonneagracha, riaracháin 
agus faisnéise a theastaíonn ón Oifig agus soláthraíonn sé tacaíocht don Rannán Stiúrtha 
agus do Rannán na nAturnaetha araon.  
 
Tugann na hAonaid a leanas tacaíocht d’obair na dtrí rannán: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf
http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Budapest_guidelines_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Budapest_guidelines_EN.pdf
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• An tAonad Beartais agus Taighde, a sholáthraíonn taighde dlíthiúil agus beartais, a 
fhorbraíonn beartais ionchúisimh agus a sholáthraíonn comhairle ar cháipéisí beartais 
dhlíthiúil don Oifig lena breithniú; agus 

• An tAonad Cumarsáide agus Idirchaidrimh d’Íospartaigh, atá freagrach as a chinntiú go 
mbaineann an Oifig a dualgais amach, faoi mar a leagtar amach iad i dTreoir an AE 
2012/29/AE, lena mbunaítear na híoschaighdeáin maidir le cearta, tacaíocht agus 
cosaint íospartaigh na coireachta. 

 
Cuirtear cairt eagraíochtúil i dtoll a chéile thíos ina léirítear na struchtúir thuas: 
  

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí  
Claire Loftus 

An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Barry Donoghue  

AN RANNÁN 
RIARACHÁIN 

RANNÁN NA 
NATURNAETHA 

AN RANNÁN 
STIÚRTHA  

Ceann Riaracháin  
Declan Hoban 

Príomh-Aturnae Ionchúisimh  
Helena Kiely  

Ceann an Rannáin Stiúrtha  
Elizabeth Howlin 

An Rannóg Achomhairc  
Gráinne Glynn  

An Rannóg um Urghabháil 
Sócmhainní 

Michael Brady  

An Rannóg Trialacha sa 
Chúirt Chuarda 

Denis Butler  

Rannóg na Cúirte Dúiche 
Tricia Harkin 

An Rannóg um 
Athbhreithniú Breithiúnach 

Séamus Cassidy  

Cinn Aonaid 
David Gormally 
Niall Lombard 

Domhnall Murray 
Peter McCormick  

An tAonad Cumarsáide 
agus Idirchaidrimh 

d’Íospartaigh 
Gareth Henry 

Bainisteoir Cumarsáide 
Helen Cullen 

An tAonad Airgeadais 
John Byrne  

An tAonad Acmhainní 
Daonna agus Oiliúna 

Claire Rush 

An tAonad TF  
Marian Harte 

 
Aonad na Leabharlainne 

Paula Murphy  

An tAonad um Eagrú agus 
Seirbhísí Ginearálta 

Joe Mulligan  

An tAonad Beartais agus 
Taighde Unit 

Kate Mulkerrins  

Rannóg na 
nUaschúirteanna  
Liam Mulholland  
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Pleanáil Straitéiseach – Cuspóirí Ardleibhéil a Nascadh le Feidhmíocht Aonair 
Leagtar amach san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, an ceanglas atá ar 
fhormhór na n-eagraíochtaí státseirbhíse chun ráitis straitéise a fhorbairt.  Cé nach oifig 
sceidealaithe Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí laistigh de bhrí an Achta, rinne an 
Stiúrthóir an cinneadh chun oibriú i gcomhréir lena fhorálacha a mhéid agus is féidir ar 
bhonn riaracháin.   Dá réir, forbraíonn agus cuireann an Oifig Ráitis Straitéise i bhfeidhm a 
chumhdaíonn tréimhsí trí bliana ina sainítear cuspóirí na hOifige agus ina dtugtar cuntas ar 
straitéisí chun na cuspóirí seo a bhaint amach.    
 
Leagtar amach na cuspóirí ardleibhéil a leanas i Ráiteas Straitéise 2016-18 d’Oifig an 
Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí: 

• Ardchaighdeáin um éifeachtúlacht oibriúcháin a choimeád  

• Comhoibriú le rannpháirtithe i gcóras ceartais choiriúil na hÉireann agus leis na 
comhlachtaí ábhartha idirnáisiúnta chun feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán na 
seirbhíse 

• Muinín an phobail as an tseirbhís ionchúisimh a choimeád 
 
Leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2016-2018 sraith straitéisí atá le leanúint chun tabhairt 
faoi na cuspóirí ardleibhéil.  Sainaithnítear torthaí inmhianaithe, agus sainaithnítear réimse 
príomhbheart, chomh maith, a úsáidfear chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn.  
Faomhann an Bord Bainistíochta an Ráiteas Straitéise agus déanann an Bord Bainistíochta 
monatóireacht ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm na straitéisí lenar comhaontaíodh.  
 
Baintear éifeacht a thabhairt do straitéisí ardleibhéil amach trí Phleananna Gnó a dhéanamh 
de chuspóirí agus de straitéisí agus chun Próifíl Róil oifigigh aonair a dhéanamh díobh, ina 
dhiaidh sin.   Leagtar béim nach beag ar Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 
na státseirbhíse a úsáid lena chinntiú go leagtar amach cuspóirí soiléire aonair agus go 
ndéantar athbhreithniú foirmiúil orthu i gcaitheamh na bliana.   Baineann páirt lárnach leis 
an gcóras foirmiúil seo maidir lena chinntiú go gcuireann feidhmíocht daoine aonair leis an 
bhfeidhmíocht eagraíochtúil a ndearnadh pleanáil di inár Ráiteas Straitéise a sholáthar. 
 
Socruithe Cumarsáide Inmheánaí 
Mar gheall gurb eagraíocht sách beag sinn, nach bhfuil ach thart ar 200 comhalta foirne inti, 
is fusa is féidir cumarsáid inmheánach a bhainistiú ná mar a bhainistítear cumarsáid 
inmheánach in eagraíochtaí státseirbhíse níos mó.  Titeann cumarsáid inmheánach amach 
go príomha ar dhá bhealach, i.e. cruinnithe duine ar dhuine agus trí ábhar a chur ar fáil go 
leictreonach.   
 
Bítear ag súil leis go gcuireann bainisteoirí gach rannóige agus aonaid cruinnithe rialta ar 
bun chun an fhoireann a choimeád ar an eolas ar bheartais Oifige agus ar fhorbairtí a 
imríonn tionchar ar an Oifig agus ar a hobair.  Anuas air sin, fóram tábhachtach iad grúpaí, ar 
nós Choiste Comhpháirtíochta na hOifige, ina malartaítear faisnéis ar bhonn duine ar 
dhuine.   Chomh maith leis sin, comhlíonann cruinnithe foirmiúla faoin gCóras Bainistíochta 
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agus Forbartha Feidhmíochta a thiteann amach idir comhaltaí foirne aonair agus a 
mbainisteoirí príomhfheidhm lena chinntiú go gcuirtear faisnéis thábhachtach in iúl. 
 
Anuas air sin, cuirtear faisnéis in iúl go hinmheánach ar bhealaí leictreonacha.  Anuas ar 
ríomhphoist a úsáid, braitheann an Oifig go mór ar a hInlíon mar uirlis bhainistíochta eolais 
chun forbairtí tábhachtacha a thabhairt chun solais agus lena chinntiú go bhfuil rochtain gan 
stró ar fáil ar bheartais, prótacail agus cáipéisí tábhachtacha eile de chuid na hOifige.    
 
Chomh maith leis sin, soláthraíonn miontuairiscí chruinnithe an Bhoird Bhainistíochta 
nuashonruithe ar réimse saincheisteanna a bhfuil an Oifig ag dul i ngleic leo.  Cuirtear na 
miontuairiscí in airde ar Inlíon na hOifige. 
 
Idirchaidreamh le Páirtithe Leasmhara Seachtracha 
Féadtar páirtithe leasmhara seachtracha na hOifige a chatagóiriú isteach i líon grúpaí 
bunaithe ar a bpríomhlimistéir leasa.  I measc na bpríomhghrúpaí, tá (i) an tOireachtas agus 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, (ii) eagraíochtaí a thugann faoi imscrúduithe 
ar choiriúlacht amhrasta, (iii) muintir an phobail go ginearálta agus íospartaigh aonair na 
coireachta  
 
agus a dteaghlaigh, (iv) na meáin, (v) rannpháirtithe eile sa chóras ceartais choiriúil agus (vi) 
eagraíochtaí idirnáisiúnta. 
 
Titeann idirchaidreamh amach le páirtithe leasmhara seachtracha trí chruinnithe duine ar 
dhuine agus trí ábhar a sholáthar ar réimse ábhar.  Tagann foireann na hOifige i láthair os 
comhair Choiste Cuntas Poiblí Dháil Éireann agus casann siad ar bhonn leanúnach le 
hoifigigh ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.   Sa mhullach air sin, glacann 
foireann na hOifige páirt i ngrúpaí oibre agus i gcoistí lena a bhunaíonn, mar shampla, an 
tSeirbhís Chúirteanna nó an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, atá dírithe ar ghnéithe 
chóras ceartais choiriúil na hÉireann.   Chomh maith, titeann cruinnithe rialta duine ar 
dhuine amach le heagraíochtaí imscrúdaithe a chuireann comhaid faoi bhráid na hOifige.  
Chomh maith leis sin, glacann an Oifig páirt in obair eagraíochtaí idirnáisiúnta a 
gcumhdaíonn a sainchúram gnéithe d’ionchúisimh choiriúla.  
 
Nuair a dhéantar idirchaidramh le páirtithe leasmhara seachtracha, is tábhachtach a aithint, 
cé go mbeidh bunleasanna áirithe ag gach ceann de na grúpaí dá dtagraítear thuas, beidh 
roinnt leas i gcoiteann ag na grúpaí.  Mar dhea, is minic is féidir le tionscnaimh idirchaidrimh 
le páirtithe leasmhara na hOifige freastal ar riachtanais breis agus grúpa amháin.  Mar 
shampla, ábhar ar leith spéise don Oireachtas agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe is ea conas a chaitear airgead a sholáthraítear don Oifig agus is spéis leo an 
leibhéal seirbhíse a sholáthraíonn an Oifig.  Ábhar spéise a bheidh sna ceisteanna seo do 
pháirtithe leasmhara eile, go háirithe na meáin agus an pobal i gcoitinne.  Cé go 
soláthraítear faisnéis go díreach don Oireachtas agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, mar fhreagairt ar cheisteanna ar leith go minic, foilsítear príomhghnéithe den 
fhaisnéis sin, chomh maith, i dTuarascálacha Bliantúla na hOifige agus i gcáipéisí eile atá ar 
fáil ar láithreán gréasáin na hOifige. 
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Mar iarracht chun faisnéis ábhartha a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara seachtracha, 
soláthraítear réimse fairsing ábhar ar láithreán gréasáin na hOifige.   Mar fhreagairt do 
ghealltanais faoinár Scéim Gaeilge, cuirtear an t-ábhar seo i dtoll a chéile i nGaeilge agus i 
mBéarla araon.   Tá an Scéim Gaeilge ar fáil anseo: 
http://www.dppireland.ie/publications/category/22/irish-language-scheme/?irish=1  
 
Chomh maith leis sin, faightear iarratais ar Shaoráil Faisnéise ó pháirtithe leasmhara 
seachtracha.   
 
Leagtar amach go hachomair na socruithe chun na hiarrataí siúd a phróiseáil anseo: 
http://www.dppireland.ie/compliance/freedom-of-information/?irish=1  
 
Cé go bhfuil an Oifig faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, is tábhachtach an bhéim a 
leagann air go leagann alt 42(f) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, srian ar rochtain ar 
thaifid na hOifige ar cheisteanna a bhaineann le riar ginearálta na hOifige.  Mar iarmhairt air 
sin, níl rochtain ar fáil ar thaifid a bhaineann le comhaid ionchúisimh.  
 
Tá nasc le halt 42(f) ar ceangal: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/42/enacted/en/html#sec42 
 
Cé go mbaineann tábhacht le gach páirtí leasmhar don Oifig, aithníonn an Oifig go bhfuil 
freagrachtaí ar leith uirthi i dtaobh iospartaigh na coireachta, agus a dteaghlach.  Ar an gcúis 
seo, chruthaigh an Oifig leathanach tiomnaithe ar a láithreán gréasáin atá dírithe go sonrach 
ar íospartaigh na coireachta http://www.dppireland.ie/victims_and_witnesses/?irish=1.    
 
Ceadaíonn an leathanach gréasáin seo rochtain gan stró ar réimse leabhrán ina mínítear an 
próiseas ceartais choiriúil agus ina dtugtar cuntas ar an méid ar féidir súil a bheith leis ón 
Oifig seo.  Cuimsítear ar an leathanach gréasáin, chomh maith, nasc le beartas gearán 
foirmiúil na hOifige, anuas ar mhíniú maidir conas an beartas seo a fháil. Anuas ar ábhar 
foilsithe, cuirtear cruinnithe réamhthrialach ar fáil i ngach ciona ghnéasaigh agus mharfaigh 
a leanann ar aghaidh ar díotáil.   Éascaítear cruinnithe do gach cás a leanann ar aghaidh ar 
díotáil sa chás go n-iarann an t-íospartach amhlaidh. 
 
Ón 16 Samhain 2015, ag eascairt ón Treoir ón AE maidir le hÍospartaigh, tá réimse cearta 
breise ag íospartaigh.  Is é is dóichí gurb éard is tábhachtaí maidir le rialachas na hOifige seo 
go bhfuil an ceart ag gach íospartach chun achoimre ar chúiseanna a fháil a bhíonn le 
cinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh i ngach ceann dár gcinntí a dhéantar an 16 
Samhain 2015 nó ina dhiaidh sin. Anuas air sin, bronntar sa Treoir an teidlíocht ar íospartach 
iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar chinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh.   Sa chás 
go n-iarrtar ar a leithéid d’athbhreithniú, tabharfaidh dlíodóir faoin athbhreithniú nach raibh 
baint aige/aici leis an gcinneadh bunúil a dhéanamh.   
 
 
 
 

http://www.dppireland.ie/publications/category/22/irish-language-scheme/?irish=1
http://www.dppireland.ie/compliance/freedom-of-information/?irish=1
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/42/enacted/en/html#sec42
http://www.dppireland.ie/victims_and_witnesses/?irish=1
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Athbhreithniú a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chreata 
Is iad na cuspóirí a bhíonn ag an gCreat Rialachais seo, an méid a leanas a chinntiú: 

• Tá córais chuntasachta agus freagrachta na hOifige éifeachtach, daingean, soiléir, agus 
inaitheanta agus  

• Coimeádtar an creat rialachais don Oifig seo faoi athbhreithniú d’fhonn go ndéantar é a 
oiriúnú chun freastal ar athruithe a thagann ar ár dtimpeallacht.   

 
Coimeádfaidh an Bord Bainistíochta an creat seo faoi athbhreithniú agus foilseoidh sé 
leaganacha nuashonraithe den cháipéis ar láithreán gréasáin na hOifige. 



Caibidil 2: Róil na Bainistíochta Sinsearaí 
Freagrachtaí a Shannadh 
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Caibidil 2:  Róil na Bainistíochta Sinsearaí agus Freagracht a Shannadh 

Faoi mar a luaitear i mBrollach na cáipéise seo, rinneadh an cinneadh chun 
teimpléad caighdeánach na státseirbhíse a úsáid do cháipéis an Chreata Rialachais seo, in 
ainneoin gur mór an difríocht atá idir Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus 
go leor den Státseirbhís, go príomha mar gheall ar a neamhspleáchas ó Threoir ó Aire nó 
ón Rialtas, atá cumhdaithe sa reachtaíocht.   Is éard a bhí mar iarmhairt air seo ná nach 
mbainfidh codanna den teimpléad caighdeánach.  Is rí-shuntasach an difríocht atá idir an 
Oifig seo agus formhór na n-eagraíochtaí státseirbhíse eile maidir leis an gCaibidil seo.  
Murab ionann agus Roinn Rialtais, níl Aire Rialtais i gceannas ar an Oifig seo, ní 
fhostaíonn sí Comhairleoirí Speisialta agus níl sí faoi réir an Achta um Bainistíocht na 
Seirbhíse Poiblí.   Dá réir, ní bhíonn limistéir thábhachtacha de shocruithe rialachais a 
bhíonn i gceist i bhformhór na n-eagraíochtaí státseirbhíse, i gceist don Oifig seo. 

Mar gheall nach bhfuil an Oifig faoi réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, ní 
thiteann freagracht reachtúil a shainiú d’oifigigh shinsearacha amach faoin Acht seo.  
Ní hionann seo agus é sin a bhíonn i gceist i dtromlach na n-eagraíochtaí státseirbhíse eile.  
Cé nach dtiteann sainiú freagrachta amach faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 
áfach, déantar cumhachtaí agus feidhmeanna maidir le hionchúisimh a tharmligean faoin 
Acht um Ionchúisimh i gCionta, 1974. 

In ainneoin an tarmligin dá dtagraítear thuas, is faoin Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
a bhíonn an t-údarás deiridh chun cinneadh ionchúisimh a dhéanamh san Oifig.  Ar an 
gcuma chéanna, is ar an Leas-Stiúrthóir a bhíonn an t-údarás dlíthiúil agus an 
fhreagracht as ceisteanna airgeadais.  Tugtar cuntas thíos ar achoimre achomair ar 
fhreagrachtaí reachtúla an Stiúrthóra agus an Leas-Stiúrthóra. 

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Eascraíonn príomhról agus freagracht an Stiúrthóra ón gcaoi go ndéantar an 
chumhacht chun ionchúisimh a thionscnamh ar díotáil in Éirinn a dhílsiú sa Stiúrthóir.  Cé 
gur féidir le réimse páirtithe, an Stiúrthóir ina measc, ionchúisimh choiriúla a 
thionscnamh sa Chúirt Dúiche, ní féidir ach leis an Stiúrthóir ionchúiseamh a dhéanamh ar 
díotáil (seachas i gcás na gcásanna an-teoranta siúd, ina bhfuil an tArd-Aighne ar an 
ionchúisitheoir indíotáilte.   I bhfeidhmiú na cumhachta seo, bíonn an Stiúrthóir ag 
gníomhú thar ceann Mhuintir na hÉireann, seachas ag gníomhú thar ceann íospartaigh 
aonair.  

Áirítear le freagrachtaí an Stiúrthóra maidir le hionchúisimh ar díotáil an cinneadh 
a dhéanamh cé acu ar cheart nó nár cheart ionchúisimh a dhéanamh, cinneadh a 
dhéanamh ar an rogha cúiseamh agus cinneadh a dhéanamh ar conas ar cheart an t-
ionchúiseamh a bhainistiú.  Tá an Stiúrthóir neamhspleách ón Rialtas i gcomhlíonadh a róil. 

Leagtar amach in alt 2 den Acht um Ionchúisimh i gCionta, 1974, téarmaí agus 
coinníollacha le haghaidh cheapadh agus thionacht an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Ina 
measc seo, tá an méid a leanas: 
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• Ní cheapfar duine ina Stiúrthóir murach gurb abhcóide cleachtach nó aturnae cleachtach 
é/í ag dáta a c(h)eapacháin agus gur fheidhmigh sé/sí mar abhcóide nó mar aturnae  ar 
feadh deich mbliana, ar a laghad.  

• Beidh an Stiúrthóir ina státseirbhíseach i Státseirbhís an Stáit. 

• Beidh an Stiúrthóir neamhspleách i bhfeidhmiú a f(h)eidhmeanna.  

• Sealbhóidh an Stiúrthóir a (h)oifig faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha siúd is 
féidir leis an Taoiseach a chinneadh i ndiaidh dul i gcomhairle leis an Aire don 
Státseirbhís.  

 
Sa mhullach ar na cumhachtaí agus an fhreagracht maidir le hionchúisimh choiriúla a 
shanntar faoin Acht um Ionchúisimh i gCionta, 1974, dílsítear sa Stiúrthóir in alt 2(11) den 
Acht, arna leasú ag alt 31 d’Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú), 2005 an chumhacht chun 
foireann a cheapadh leis an Oifig.  Rinneadh an Stiúrthóir a ainmniú, chomh maith, mar an t-
údarás cuí maidir le foireann na hOifige ar ghrád Príomhoifigigh nó a chomhionann nó ar 
ghrád uachtarach.  Ciallaíonn seo go ndílsítear sa Stiúrthóir na cumhachtaí maidir le 
bainistíocht agus disciplín na foirne ar na gráid seo. 
 
An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
Tacaíonn an Leas-Stiúrthóir leis an Stiúrthóir i bhfeidhmiú a feidhmeanna ionchúisimh.   
Chomh maith leis sin, ainmníodh an Leas-Stiúrthóir mar Oifigeach Cuntasaíochta na hOifige.  
Go bunúsach, ciallaíonn seo go bhfuil an t-údarás dlíthiúil ag an Leas-Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí agus go bhfuil an fhreagracht air/uirthi as ceisteanna airgeadais laistigh 
den Oifig.  Déanann Dáil Éireann cistí a vótáil gach bliain do Ranna agus d’Oifigí Rialtais lena 
gcaitheamh ar sheirbhísí a chomhaontaítear. I ndiaidh dheireadh na bliana, ullmhaíonn 
Ranna agus Oifigí a fhaigheann na Vótaí cuntas dá gcaiteachas agus dá bhfáltais.   Tugtar an 
Cuntas Leithreasa air seo. Caithfidh an tOifigeach Cuntasaíochta an Cuntas seo a shíniú agus 
caithfear é a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh. Ansin is 
féidir iarraidh ar an Oifigeach Cuntasaíochta chun teacht i láthair Choiste Cuntas Poiblí Dháil 
Éireann chun fianaise a thabhairt maidir leis an airgead a caitheadh.  
 
Tá ról tábhachtach breise ag an Leas-Stiúrthóir maidir le hoibriú na hOifige.  Rinneadh an 
Leas-Stiúrthóir a ainmniú mar an t-údarás cuí maidir le foireann na hOifige faoi bhun ghrád 
nó chéim an Phríomhoifigigh nó a chomhionann de ghrád.  Ciallaíonn seo go ndílsítear sa 
Leas-Stiúrthóir na cumhachtaí maidir le bainistíocht agus disciplín na foirne ar na gráid seo. 
 
Freagrachtaí a Shannadh d’Fhoireann Eile 
Tugtar cuntas sna míreanna roimhe seo ar fhreagrachtaí reachtúla an Stiúrthóra agus an 
Leas-Stiúrthóra agus tugtar chun solais, mar gheall nach mbaineann an tAcht um 
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí leis an Oifig seo, ní thagann sannadh faoin Acht sin chun 
solais.  Cé nach dtiteann freagrachtaí a shannadh don fhoireann shinsearach amach faoin 
Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, rinneadh freagracht a shannadh faoi Alt 4(1)(a) den 
Acht um Ionchúisimh i gCionta, 1974. Ceadaítear in alt 4(1)(a) don Stiúrthóir an fhoireann dlí 
a ordú chun tabhairt faoi réimse dá feidhmeanna reachtúla.  Tá réimse orduithe déanta ag 
an Stiúrthóir.   
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Anuas ar fhreagrachtaí a shannadh go reachtúil ar an bhfoireann, sanntar réimse 
freagrachtaí eile ar fhoireann uile na hOifige ar bhonn riaracháin trí Chóras Bainistíochta 
agus Forbartha Feidhmíochta na státseirbhíse a úsáid.  Faoin gcóras seo, déantar comhaontú 
ar phleananna foirmiúla bliantúla oibre idir bainisteoirí agus an fhoireann aonair.  Ansin 
déantar measúnú ar fheidhmíocht i gcoinne na bpleananna oibre a chomhaontaítear.  
 
Ceannaireacht agus Cáil Eagraíochtúil 
Tacaíonn an Stiúrthóir agus an Leas-Stiúrthóir le ceannaireacht na hOifige ag an triúr Cinn 
Rannáin agus le comhaltaí eile an Bhoird Bhainistíochta (déantar cur síos ar théarmaí 
tagartha chomhaltaí an Bhoird Bhainistíochta i gCaibidil 3). Anuas ar an gceannaireacht a 
sholáthraíonn an grúpa barrleibhéil seo, aithníonn an Oifig an tábhacht le daoine aonair a 
thugann faoi róil cheannaireachta ar go leor leibhéal.  Aithníonn an Oifig, chomh maith, 
nach mór di cáil eagraíochtúil a thógáil chun déileáil ní hamháin le saincheisteanna an lae 
inniu, ach a bheith in ann dul i ngleic gan stró le saincheisteanna amach anseo.  Áireofar leis 
na saincheisteanna seo athruithe sa dlí coiriúil agus scor dóchúil na príomhfhoirne i 
gcaitheamh na tréimhse cúig bliana eile amach romhainn.  
 
Mar chuid den phleanáil a dhéanfar don am amach anseo, tugann an Oifig faoi Phleanáil an 
Lucht Saothair chun na héilimh dhóchúla agus an fháil atá ar an bhfoireann agus na 
scileanna agus an t-eolas a shainaithint is dóchúil a bheidh ag teastáil amach anseo.  Beartas 
foirmiúil soghluaisteachta iad príomhfhreagairtí eagraíochtúla d’éilimh amach anseo a bhfuil 
coinne leo agus is clár an-ghníomhach oiliúna intí iad.  Is é cuspóir na dtionscnamh seo a 
chinntiú go bhfuil na scileanna agus an t-eolas riachtanach ag an bhfoireann chun go n-
éireoidh go geal leo ina róil reatha, i róil eile ar a leibhéal reatha agus, chomh maith leis sin, 
go bhfuil siad in ann folúntais a líonadh gan stró nuair a thagann siad aníos.  
 
Tá ar an nGrúpa Stiúrtha um Oiliúint Dhlíthiúil, a dhéanann cinneadh ar an ábhar agus ar an 
díriú le haghaidh oiliúint dhlíthiúil, stiúradh foriomlán a dhéanamh ar oiliúint dhlíthiúil 
laistigh den Oifig. Is é cuspóir an ghrúpa seo a chinntiú go soláthraítear oiliúint chuí agus 
ábhartha, go leabaítear cultúr foghlama laistigh den Oifig agus go gcothaítear cultúr roinnte 
eolais.  Aithnítear gur príomhshócmhainn an t-eolas a bailíodh le himeacht na mblianta 
laistigh den Oifig maidir le ceisteanna ionchúisimh.   Tá idir straitéisí agus chuspóirí i 
bhfeidhm chun tacú le códú agus roinnt an eolais seo.  Déanann Grúpa Bainistíochta Eolais 
ardleibhéil maoirseacht ar na straitéisí agus na cuspóirí seo.      
 
Anuas ar chlár fairsing oiliúna dlíthiúla, chuir an Oifig Clár Forbartha Ceannaireachta i 
bhfeidhm a éascaíonn oiliúnóir seachtrach.   Tugadh an clár seo isteach i measc 
Príomhoifigeach agus Príomhoifigigh Chúnta sna rannáin dhlíthiúla agus tá sé á sholáthar 
faoi láthair do bhainisteoirí sa Rannán Riaracháin.    
 
Chomh maith leis sin, déanann an Oifig infheistiú in oideachas na foirne amach anseo trí 
scéim um aisíocaíocht táillí don fhoireann a thugann faoi chúrsaí ábhartha 3ú leibhéal le linn 
a gcuid ama féin.   



Caibidil 3: An Bord Bainistíochta agus Struchtúir 
Rialachais Eile 
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Caibidil 3:  An Bord Bainistíochta agus Struchtúir Rialachais Eile 

An Bord Bainistíochta 
Tá an Stiúrthóir agus an Leas-Stiúrthóir, Cinn Rannáin agus Cinn Rannóige/Aonaid i mBord 
Bainistíochta na hOifige.  Cé go nglacann comhaltaí Boird páirt ar bhealach comhoibritheach 
maidir le bainistíocht na hOifige, oibríonn an Bord Bainistíochta sa chomhthéacs inar shann 
Achtanna an Oireachtais réimse feidhmeanna go sonrach don Stiúrthóir agus an Leas-
Stiúrthóir.  Mar thoradh air sin, cé go mbaineann an Bord Bainistíochta cinntí amach, go 
ginearálta, i ndiaidh comhairliúcháin, déanfaidh an Stiúrthóir, nó an Leas-Stiúrthóir, 
cinneadh ar chúrsa gníomhaíochta i gceisteanna a bhaineann lena f(h)eidhmeanna mar 
Oifigeach Cuntasaíochta, mar shampla, agus aird chuí ar na tuairimí a léiríonn an Bord 
Bainistíochta.  
 
Téarmaí Tagartha 
• Is iad téarmaí tagartha an Bhoird Bhainistíochta chun an méid a leanas a dhéanamh:- 

• Treoir agus ceannaireacht a sholáthar d’fhoireann na hOifige; 

• A chinntiú go gcuirtear an phríomhfhaisnéis in iúl ar fud na hOifige; 

• Comhairle agus tacaíocht a sholáthar don Stiúrthóir agus an Leas-Stiúrthóir i 
gcomhlíonadh a bhfreagrachtaí reachtúla; 

• Coimeád cothrom le dáta maidir le ceisteanna a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an Oifig; 

• Straitéisí a fhorbairt agus comhairle a chur ar fáil orthu a chinnteoidh go leanann an Oifig 
lena misean a chomhlíonadh; 

• Maoirseacht a dhéanamh ar dhréachtú Tuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise agus 
Pleananna Gnó Ardleibhéil don Oifig agus iad a fhaomhadh; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn straitéisí a comhaontaíodh chun 
príomhchuspóirí a bhaint amach;  

• Maoirseacht a dhéanamh ar dhréachtú cáipéisí beartais Oifige agus iad a fhaomhadh; 

• A chinntiú go ndéantar príomhrioscaí i leith na hOifige a shainaithint agus go dtéitear i 
ngleic leo ar bhealach tráthúil agus éifeachtach; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar leordhóthanacht na n-acmhainní atá ar fáil agus ar 
éifeachtacht a n-úsáide; agus 

• Deiseanna a thabhairt chun solais chun feabhas a chur ar rudaí nó chun nuálú a 
dhéanamh.  

 
Cruinnithe, Cláir, Páipéir agus Tacaíocht 
Casann an Bord Bainistíochta ar a chéile gach mí. Soláthraíonn an Rúnaí Príobháideach leis 
an Stiúrthóir a rúnaíocht. 
 
Ullmhaíonn an rúnaí leis an mBord Bainistíochta an clár don chruinniú míosúil i gcomhairle 
le comhaltaí an Bhoird Bhainistíochta.  Cuirtear páipéir maidir le ceisteanna a bhfuil 
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breithniú le déanamh orthu faoi bhráid an rúnaí luath go leor go mbeidh deis ann chun iad a 
scaipeadh sula mbíonn an cruinniú ar siúl.  I measc na mbuanearraí ar an gclár, tá 
tuarascálacha ó rannáin dlí agus nuashonruithe maidir le hAirgeadas, Soláthar Foirne agus 
ceisteanna TFC. 
 
Miontuairiscí/Pointí Gníomhaíochta an Bhoird Bhainistíochta 
I ndiaidh gach cruinnithe, ullmhaíonn an rúnaí leis an mBord Bainistíochta, i gcomhairle leis 
an Stiúrthóir, dréacht-mhiontuairiscí a dhéanann an méid a leanas a dhoiciméadú:- 

• Cinntí a baineadh amach;  
• Gníomhartha a theastaíonn; 
• Comhalta(í) an Bhoird Bhainistíochta atá freagrach as na pointí gníomhaíochta; agus 
• An t-amchlár le haghaidh gníomhaíochta.  

 
I ndiaidh don Stiúrthóir é a fhaomhadh, scaiptear dréacht-mhiontuairiscí ar an mBord 
Bainistíochta agus tugtar roinnt laethanta breise do chomhaltaí chun aon ghné de na 
dréacht-mhiontuairiscí a shoiléiriú/a cheartú. I ndiaidh na tréimhse seo, tugtar na 
miontuairiscí chun críche agus scaiptear iad ar an bhfoireann go léir trí Inlíon na hOifige. 
 
Fochoistí an Bhoird Bhainistíochta a Cheapadh 
Féadfaidh an Bord Bainistíochta fochoistí a cheapadh, cé acu ar bhonn buan nó ad-hoc, chun 
dul i ngleic le beartas nó le saincheisteanna eagraíochtúla áirithe. Bíonn na fochoistí siúd 
freagrach don Bhord Bainistíochta agus tuairiscíonn siad leis.  Cruthaíonn cláir agus 
miontuairiscí fochoistí cuid de chlár chruinnithe an Bhoird Bhainistíochta go minic.  Chomh 
maith leis sin, áirítear leis an rúnaí leis an mBord Bainistíochta tuarascálacha foirmiúla ó 
fhochoistí ag eatraimh a bhfuil ar an mBord cinneadh a dhéanamh orthu. 
 
Athbhreithniú ar Dhul chun Cinn an Bhoird Bhainistíochta  
Déanann an rúnaí leis an mBord Bainistíochta athbhreithniú ar an dul chun cinn a rinneadh 
ar chur i bhfeidhm na bpointí gníomhaíochta lenar comhaontaíodh ag eatraimh chuí agus 
cuireann sé/sí an Bord ar an eolas ar shaincheisteanna a thagann chun solais.   
 
Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar a théarmaí tagartha ag tús gach bliana.  Ar 
a laghad gach dhá bhliain, cuirfidh an Bord Bainistíochta cruinniú ar siúl atá tiomnaithe 
d’athbhreithniú fadréimseach a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhfuil ar an eagraíocht dul 
i ngleic leo agus plean gníomhaíochta a fhorbairt chun dul i ngleic leis na saincheisteanna 
seo. 
  
Rialachas i measc Teorainneacha Eagraíochtúla 
In ainneoin go bhfuil an Oifig neamhspleách i bhfeidhmiú a feidhmeanna, aithníonn an 
Stiúrthóir agus an Bord Bainistíochta go bhfuil ról le comhlíonadh ag gach páirtí sa chóras 
ceartais choiriúil lena chinntiú go soláthraítear an leibhéal is airde de sheirbhís agus de luach 
ar airgead don cháiníocóir.  Mar aitheantas air seo, glacann comhaltaí an Bhoird 
Bhainistíochta, agus an fhoireann shinsearach eile, páirt i réimse coistí agus grúpaí oibre le 
rannpháirtithe eile san earnáil cheartais choiriúil.  Chomh maith leis sin, coimeádtar 
teagmháil neamhfhoirmiúil ar fud na hearnála.  



Caibidil 4: Socruithe Iniúchta, Dearbhaithe 
Comhlíonta 
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Caibidil 4:  Socruithe Iniúchta, Dearbhaithe Comhlíonta  

Timpeallacht Rialaithe agus Dearbhaithe 
Cuimsítear sa chreatlach chun comhlíonadh a chinntiú rialuithe bainistíochta agus an 
dearbhú a sholáthraíonn iniúchadh inmheánach agus seachtrach araon gur leor na rialuithe 
seo agus go bhfuil siad ag oibriú go héifeachtach.  Áirítear leis na rialuithe rialuithe 
riaracháin, tuairisciú bainistíochta agus rialuithe airgeadais.  Cruthaíonn ról chomhaltaí an 
Bhoird Bhainistíochta i mbainistíocht fhoriomlán na hOifige agus na freagrachtaí a shanntar 
don fhoireann go léir faoin gCóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta, ar tagraíodh 
dó ní ba luaithe sa cháipéis, príomhchodanna dár dtimpeallacht rialaithe. 
 
Tá an Leas-Stiúrthóir, mar Oifigeach Cuntasaíochta, freagrach as córas rialaithe airgeadais 
inmheánaigh na hOifige a bhunú agus a choimeád.  Próiseas leanúnach atá sa chóras 
rialaithe inmheánaigh a choimeád agus déantar athbhreithniú leanúnach ar an gcóras agus 
ar a éifeachtacht.  Gach bliain, síníonn an Leas-Stiúrthóir ráiteas ar rialuithe airgeadais 
inmheánaigh a chuirfear san áireamh leis an gCuntas Leithreasa i ndiaidh go ndéanann an 
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste é a iniúchadh gach bliain.   
 
Cuimsítear i dtimpeallacht rialaithe na hOifige na gnéithe a leanas:  

• sannadh freagrachtaí as gach gné d’obair na hOifige ar leibhéal bainistíochta agus 
sannadh an chuntasacht chomhfhreagrach dóibh; 

• tá córas cuí buiséadta ann ag a bhfuil buiséad bliantúil ar a ndéanann an bhainistíocht 
shinsearach athbhreithniú leanúnach;  

• déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha 
tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais a thugann feidhmíocht airgeadais le fios i leith na 
dtuartha; 

• bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal sa chás gur sannadh freagracht as 
bainistíocht airgeadais; 

• oibrítear córas bainistíochta riosca laistigh den Oifig;   

• tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras TFC a chinntiú;   

• tá na treoirlínte cuí rialaithe infheistíochta caipitil agus na dísciplíní foirmiúla 
bainistíochta tionscadal ann; agus 

• cinntíonn an Oifig go bhfuil díriú cuí ar dhea-chleachtas i gceannach agus go bhfuil 
nósanna imeachta i bhfeidhm le comhlíonadh gach treoirlíne ábhartha a chinntiú.  

 
Iniúchadh Inmheánach 
Déanann Coiste Iniúchóireachta na hOifige maoirseacht ar iniúchadh inmheánach san Oifig.  
Comhaontaíonn an Coiste Iniúchta ar phlean bliantúil iniúchta mar chuid den athbhreithniú 
leanúnach córasach a dhéantar ar an timpeallacht rialaithe agus ar nósanna imeachta 
rialachais laistigh den Oifig.  Tuairiscíonn an Coiste leis an Leas-Stiúrthóir, mar Oifigeach 
Cuntasaíochta, agus leis an mBord Bainistíochta maidir le ceisteanna rialaithe inmheánaigh 
agus iniúchta agus cuireann sé/sí comhairle orthu ar na ceisteanna siúd. 
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Deimhníonn an Leas-Stiúrthóir ballraíocht an Choiste Iniúchóireachta. Tá cúigear comhaltaí 
sa Choiste, cathaoirleach ina measc. Comhaltaí reatha an Bhoird Bhainistíochta iad triúr de 
na comhaltaí, comhaltaí seachtracha a bheidh sa 4ú agus sa 5ú comhalta a bhfuil cúlra 
airgeadais agus/nó dlí acu agus beidh duine de na comhaltaí seo ina Chathaoirleach.  
 
Ullmhaítear ráiteas ar leasanna na gcomhaltaí ar bhonn bliantúil. 
 
Tá an Coiste Iniúchóireachta neamhspleách i bhfeidhmiú a dhualgas agus a fhreagrachtaí 
agus níl sé faoi réir treorú nó rialú ó aon pháirtí eile i bhfeidhmiú a dhualgas.  I measc 
phríomhdhualgais agus phríomhfhreagrachtaí an Choiste, tá an méid a leanas: 
 
• Measúnú agus moltaí dhéanamh ar an leibhéal foriomlan Rialachais Chorparáidigh 

laistigh den Oifig; 

• Measúnú agus moltaí dhéanamh ar an leibhéal agus ar mhéid na Bainistíochta Riosca atá 
i bhfeidhm san Oifig; 

• Comhairle a chur ar fáil ar an gcóras rialuithe, ina measc slándáil agus rialuithe 
teicneolaíocht faisnéise a bhuntacaíonn leis na próisis bhainistíochta airgeadais; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm moltaí iniúchta ag an mbainistíocht; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh riachtanais reachtúla na hOifige; 

• Idirchaidreamh a dhéanamh le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar a tuarascáil bhliantúil lena chinntiú go dtéitear i mbun an 
ghnímh chuí maidir le haon mholtaí. 

 
Nuair a dhearbhaítear don Leas-Stiúrthóir gur leor na rialuithe inmheánach agus go bhfuil 
siad ag oibriú go héifeachtach, braitheann an Coiste Iniúchta ar na tuarascálacha iniúchta 
inmheánaigh a chuireann Iniúchóir Inmheánach na hOifige i dtoll a chéile.  Tagann na 
tuarascálacha seo aníos ó chlár bliantúil oibre a ndéanann an Coiste Iniúchta cinneadh air.  
Agus aird ar mhéid sách beag na hOifige agus gurb é obair ionchúisimh a príomhlimistéar 
saineolais, rinneadh an cinneadh go ndéantar an fheidhm iniúchta inmheánaigh a 
sheachfhoinsiú.   
 
Iniúchadh Seachtrach – an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Coiste na 
gCuntas Poiblí 
Comhlíonann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ról lárnach sa phróiseas um chuntasacht 
phoiblí trí dhearbhú a sholáthar do Dháil Éireann maidir leis an mbealach a riaradh cistí 
poiblí agus soláthraíonn an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuarascálacha do Dháil 
Éireann maidir le ceisteanna a eascraíonn as iniúchtaí agus as scrúduithe reachtúla eile. 
Déanann Coiste Cuntas Poiblí Dháil Éireann breithniú ar na tuarascálacha seo. 
 
Tugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi iniúchadh bliantúil airgeadais a n-
eascraíonn tuairim as ar Chuntas Leithreasa na hOifige. Is éard a bhíonn i gceist leis an obair 
ná scrúdú a dhéanamh ar chuntais agus buntaifid agus bun-idirbhearta na n-aonán siúd lena 
chinntiú go léirítear go cuí sna cuntais na hidirbhearta agus go bhfuil na hidirbhearta a 
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chuirtear i gcuntas sna cuntais rialta agus gur baineadh úsáid as na cistí ar na cuspóirí a 
beartaíodh agus go bhfuil siad i gcomhréir leis na rialacha a rialaíonn iad. 
 
Tagann an Leas-Stiúrthóir, mar Oifigeach Cuntasaíochta, i láthair os comhair Choiste na 
gCuntas Poiblí chun ceisteanna a fhreagairt maidir leis an gCuntas Leithreasa. 
 
Iniúchadh Inmheánach 
Anuas ar an gcreat iniúchta inmheánaigh a ndéantar cur síos air thuas agus ar an ról faoina 
dtugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, bíonn an Oifig faoi réir iniúchadh tréimhsiúil 
ag an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (an OECD), chomh maith.  Tá 
Ionstraimí Dlí ag an OECD maidir le cosc a chur ar chaimiléireacht, rialachas agus rialáil le 
haghaidh oifigigh phoiblí.   Tá ról ag an OECD maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar gach 
dlínse maidir lena gcaighdeáin rialachais agus eiticiúla.  Is féidir teacht ar shonraí iomlána ag 
www.oecd.org/corruption. 

http://www.oecd.org/corruption
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