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BROLLACH
Cuirtear an tuarascáil bhliantúil seo faoi bhráid an Aire Sláinte agus Leanaí, Máire Ní Áirne, Uasal, TD i gcomhréir le mír 17 (1) de
Sceideal 1 den Acht Cógaisíochta 2007.

CUMANN CÓGAISEOIRÍ NA HÉIREANN
Is é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (CCÉ) an foras reachtúil do chógaiseoirí agus cógaslanna in Éirinn, a bunaíodh leis an Acht
Cógaisíochta 2007. Feidhmíonn sé ar mhaithe le leas an phobail chun an ghairm a rialú.

RÉAMHRÁ
Bliain dhúshlánach a bhí ann i 2009 don earnáil cógaisíochta, don gheilleagar i gcoitinne, don tsochaí agus do CCÉ. Mar sin féin, tá
áthas orm roinnt forbairtí suntasacha a thuairisciú.
An 1 Lúnasa, 2009, chuir an tAire Sláinte agus Leanaí tús leis an gcuid eile den Acht Cógaisíochta 2007, Cuid 6, a bhaineann le
gearáin, le fiosrúcháin agus le smacht. Bhunaigh Comhairle CCÉ Coistí Smachta dá bhforáiltear sa chuid seo den Acht níos déanaí
sa bhliain, agus anois tá CCÉ tar éis córas a bhunú chun déileáil le gearáin a dhéantar le CCÉ maidir le cógaiseoirí agus le gnóthais
cógaslainne miondíola (cógaslanna).
Sa bhliain 2009 lean CCÉ ar aghaidh ag obair ar oideachas fochéime cógaisíochta, ar an gclár oiliúna praiticiúla inseirbhíse
(réamhchlárúcháin) agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach do chógaiseoirí. I mí Dheireadh Fómhair, tugadh isteach an chéad
Chlár Intéirneachta ag leibhéal Máistreachta do mhic léinn cógaiseora agus bhí sé seo ar cheann de na forbairtí ba shuntasaí a
cumasaíodh leis an Acht go dtí seo. Tá tús curtha ag CCÉ freisin le hanailís bhonnlíne ar chleachtais reatha cógaisíochta in Éirinn,
d’fhonn an earnáil a ullmhú do na tréimhsí dúshlánacha atá amach romhainn. Léiriú is ea an tionscnamh Pharmacy Ireland 2020,
atá ar siúl anois, ar ardleibhéal tiomantais na Comhairle chun feabhas a chur ar luach othar, chun cur le slite beatha na
gcógaiseoirí agus chun fíor-athrú a dhéanamh ar an mbealach a fhaigheann othair seirbhísí cógaisíochta.
Bíonn an Chomhairle ag obair go dlúth chun na caighdeáin is airde agus córais cleachtas sábháilte cógaisíochta a bhaint amach
chun leasa na n-othar, agus athbhreithniú á dhéanamh aici ar gach gné dá gníomhaíochtaí.
Is mian liom aitheantas a thabhairt don chomhoibriú agus don chúnamh atá tugtha dúinn ag an gCláraitheoir agus ag foireann
CCÉ i rith na bliana seo caite agus buíochas a ghabháil leo as na torthaí atá leagtha amach sa tuarascáil seo a bhaint amach. Gan
amhras, rinne CCÉ an-dul chun cinn sa bhliain 2009.
Is mian liom freisin aitheantas a thabhairt don mhéid atá déanta ag baill eile na Comhairle agus as a gcuid tiomantas. Thar aon
rud eile, ba mhaith liom cuimhneamh ar an méid a rinne an tOllamh John Feely nach maireann do Chomhairle CCÉ ag am criticiúil
tar éis an reachtaíocht a thabhairt isteach sa bhliain 2007 agus a thaispeáint gur mór againn a chuid oibre. Ba mhaith liom
comhbhrón Chomhairle CCÉ a chur in iúl dá theaghlach.
Ba mhaith liom freisin buíochas a ghabháil le hiar-bhaill na Comhairle, an tUasal Colm Fagan, Phil O'Neill, Uasal, an tUasal
Richard Durkin, an tUasal Cormac Deasy, an tUasal Brendan Hayes, an tOllamh Peter Weedle agus an Dr. William Boles as a gcuid
seirbhíse sa Chomhairle, a chríochnaigh sa bhliain 2009. Ba mhaith liom fáilte a chur rompu siúd a ceapadh chun na Comhairle sa
bhliain 2009; an tUasal Sean Hurley, an Dr. John Hillery, an tUasal Aidan Horan, an tUasal Stephen Boyle, Kate Mulvenna, Uasal,
Margaret Doherty, Uasal, an tUasal Eoghan Hanly, an Dr. Ann Frankish agus an tUasal John Collins. Sa bhliain 2009 cheadaigh
Comhairle CCÉ Creat Rialachais Chorparáidigh an CCÉ atá mar bhonn leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit a
d'eisigh an Roinn Airgeadais, agus a n-úsáidfear lena chinntiú go leanfaidh an Chomhairle ag feidhmiú de réir an dea-chleachtais,
ar mhaithe le leas an phobail.
Ar deireadh, ar nóta pearsanta, is mór an onóir dom é a bheith ag feidhmiú mar Uachtarán agus ba mhaith liom buíochas a
ghabháil leis na baill ar an gComhairle, go háirithe na cathaoirligh ar na coistí éagsúla as a gcuid tacaíochta agus treorach a
thaispeáin siad ina gcuid oibre sa Chomhairle.

Noeleen Harvey, Uasal
Uachtarán
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FORBHREATHNÚ
Leagtar amach sa Tuarascáil bhliantúil seo an méid atá bainte amach ag CCÉ sa bhliain 2009. Tá an Chomhairle ag tacú go mór
agus sinn treabhadh linn ag cur leis an gcreat do thodhchaí na cógaisíochta in Éirinn, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil
leis an Uachtarán, an Leas-Uachtarán, Cathaoirligh an Choiste agus baill na Comhairle as an obair thábhachtach atá déanta acu
agus as a gcuid ceannaireachta láidre. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le hiar-bhaill an Choiste Iniúchta, an tUasal Tom
McGuinn, Kate Mulvenna, Uasal, an Dr John Hillery agus an tUasal Aidan Horan as a gcuid oibre crua agus ba mhaith liom fáilte a
chur roimh na baill nua ar an gCoiste Iniúchta, Eugenie Canavan, Uasal, an tUasal John Gloster, an tUasal Noel Conroy agus an
tUasal Dermot Magan.
Ba mhaith liom a chur i dtaifead freisin gur mór agam an obair chrua atá déanta ag an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí agus ag
foireann CCÉ agus tugaim moladh dóibh as a gcuid díograise chun reachtaíocht a chur i bhfeidhm agus chun an chógaisíocht in
Éirinn a fhorbairt le linn na bliana seo caite.
Ba mhaith liom a chur i dtaifead gur mór agam na daoine seo a leanas ag an Roinn Sláinte agus Leanaí agus ba mhaith liom
buíochas a ghabháil leo: an tAire Máire Ní Áirne TD, an tUasal John Moloney agus Aine Brady, Uasal, Airí Stáit, an tUasal Michael
Scanlan Ard-Rúnaí, an tUasal Paul Barron Rúnaí Cúnta, An tUasal Bernard Carey Rúnaí Cúnta, an tUasal Noel Usher Rúnaí Cúnta,
an tUasal Colm Desmond Príomhoifigeach, Deirdre Walsh, Uasal, Príomhoifigeach, an tUasal Thomas Monks Príomhoifigeach
Cúnta agus an Príomh-Chógaiseoir Marita Kinsella, Uasal. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an Taoiseach, an tUasal
Brian Ó Comhain TD agus an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUasal Mairtín Ó Cuilinn, as a gcuid tacaíochta chun an
Chónaidhm Chógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI) a thabhairt go hÉireann sa bhliain 2013.
Ba mhaith liom ómós a thabhairt dóibh siúd in earnáil cógaisíochta na hÉireann a bhí ag obair linn i rith na bliana seo caite, na
grúpaí abhcóideachta othar, comhlachtaí ionadaíocha othar, comhlachtaí ionadaíocha ghairm na cógaisíochta, comhghleacaithe i
ngairmeacha cúram sláinte eile agus le rialtóirí eile.
Tá tionchar fós ag CCÉ ag leibhéal Eorpach tríd an tionscnamh um Ghairmithe Cúram Sláinte ag Trasnú Teorainneacha agus trí
obair i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, le Comhairle na hEorpa, le Parlaimint na hEorpa agus le CCI. Ag leibhéal náisiúnta,
cuireann CCÉ le Fóram Rialtóirí Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus leanaimid orainn ag cur le forbairt straitéisí suntasacha a
fhreagraíonn do Thuarascáil an Choimisiúin um Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta Ag Cruthú Cultúr Sábháilteachta
Othar.
Garsprioc mhór a bhí ann i réimse na cógaisíochta in Éirinn nuair a cuireadh tús le cáilíocht Máistreachta leibhéal 9 do
chógaiseoirí ar mic léinn iad, rud atá i gcomhréir le gnásanna Eorpacha agus idirnáisiúnta. Le cáilíocht Máistreachta cuirfear
deiseanna breise ar fáil sa bhaile agus thar lear dóibh siúd ar a mbronnfar í chun cur lena gcuid cáilíochtaí agus leis an taithí
oibre atá acu cheana féin. Beidh céimithe ón gclár seo ullamh chun cabhair a thabhairt chun an tionscal cógaisíochta in Éirinn
agus thar lear a leathnú agus a fhorbairt.
Is mian le CCÉ buíochas a ghabháil leis na daoine seo a leanas as an tacaíocht, an chabhair agus an chomhairle a thug siad dúinn
chun an cháilíocht Máistreachta a fhorbairt: an tAire Sláinte agus Leanaí, Máire Ní Áirne TD, an tAire Oideachais agus Eolaíochta,
an tUasal Parthalán Ó Caoimh TD, Ard-Rúnaí ag an Roinn Sláinte agus Leanaí, an tUasal Michael Scanlan, Ard-Rúnaí ag an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta, Brigid McManus, Uasal, Cathaoirleach an Údaráis um Ard-Oideachas, an tUasal Michael Kelly agus an
Príomhfheidhmeannach, an tUasal Tom Boland, Propast Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD), an Dr. John Hegarty,
agus Ceann Scoil na Cógaisíochta agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta ag Coláiste na Tríonóide, an tOllamh Marek Radomski, IarPhríomhfheidhmeannach ar an RCSI, an tUasal Michael Horgan, Iar-Déan Dhámh an Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte ag an
RCSI agus an Cláraitheoir/Príomhfheidhmeannach reatha, an tOllamh Cathal Kelly, Ceann Scoil na Cógaisíochta RCSI, an tOllamh
John Kelly, Uachtarán Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, an Dr Michael Murphy, Iar-Cheann Scoil na Cógaisíochta UCC, an Dr.
Caitriona O'Driscoll agus an Ceann atá ann faoi láthair, an tOllamh Anita Maguire.
Tá an-mheas ar dhílseacht agus ar ghairmiúlacht bhainistíocht, fhoireann agus chomhairleoirí na Comhairle do CCÉ. Ag obair le
chéile, tá aghaidh tugtha ag CCÉ ar dhúshláin go muiníneach agus go daingean diongbháilte chun spriocanna agus cuspóirí a
bhaint amach atá leagtha síos ag an Aire agus atá faofa ag an gComhairle. Táimid i mbun an t-athrú is suntasaí i stair na hearnála
cógaisíochta in Éirinn a chur i bhfeidhm agus tá sé seo á dhéanamh go héifeachtach againn ó thaobh costais de, agus
sábháilteacht othar agus cosaint phoiblí mar thosaíocht againn.

An Dr Ambrose McLoughlin
Cláraitheoir
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COMHAIRLE CCÉ (1 Eanáir go 31 Nollaig 2009)
Ar an gComhairle bhí Uachtarán agus Leas-Uachtarán mar aon leis an 19 mball Comhairle eile seo a leanas amhail an 31 Nollaig
2009:
Uachtarán:
* Noeleen Harvey, Uasal
Leas-Uachtarán:
* An tUasal Paul Fahey
Baill na Comhairle:
* An tUasal John Collins
* Margaret Doherty, Uasal
* An Dr. Ann Frankish
* An tUasal Eoghan Hanly
* An Dr. Bernard Leddy
* An tUasal Darragh O'Loughlin
* Kate Mulvenna, Uasal
An tUasal Stephen Boyle**
Cathriona Hallahan, Uasal**
An Dr. John Hillery**
An tUasal Aidan Horan**
Ita Kelleher, Uasal**
Deirdre Larkin, Uasal**
Michelle Ní Longáin, Uasal**
* An Dr Paul Gallagher (Ainmní de chuid Scoileanna Cógaisíochta)**
An tUasal Sean Hurley** (Ainmní de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS))**
An tOllamh June Nunn (TTF i ndáil leis an gcógaslann)**
Coimisinéir Cúnta an Gharda Síochána, Nóirín O'Sullivan, Uasal**
Rita Purcell, Uasal (Ainmní de chuid Bhord Leigheasra na hÉireann (BLÉ))**
Leagtha amach thíos tá Baill den Chomhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse sa bhliain 2009:
* An Dr. William Boles
Téarma Oifige ar an gComhairle in éag an 21 Bealtaine, 2009
* An tUasal Cormac Deasy
Téarma Oifige ar an gComhairle in éag an 21 Bealtaine, 2009
* An tUasal Brendan Hayes
Téarma Oifige ar an gComhairle in éag an 21 Bealtaine, 2009
* An tOllamh Peter Weedle
Téarma Oifige ar an gComhairle in éag an 21 Bealtaine, 2009
An tUasal Richard Durkin**
D'éirigh sé as an gComhairle an 13 Eanáir, 2009
An tUasal Colm Fagan**
Téarma Oifige ar an gComhairle in éag an 21 Bealtaine, 2009
An tOllamh John Feely**
D'éirigh sé as an gComhairle an 28 Aibreán, 2009
Phil O'Neill, Uasal**
D'éirigh sí as an gComhairle an 20 Bealtaine, 2009
Bhí an Dr. Bernard Leddy ina Uachtarán ar CCÉ ar feadh bliana amháin go dtí 26 Bealtaine, 2009, nuair a toghadh Noeleen
Harvey, Uasal ina hUachtarán.
Bhí an tUasal Brendan Hayes ina Leas-Uachtarán ar CCÉ go dtí an 12 Eanáir, 2009. Toghadh an tUasal Paul Fahey ina LeasUachtarán an 26 Bealtaine 2009.
*Cógaiseoir
**Ceapacháin ag an Aire de réir s10(3) den Acht Cógaisíochta 2007

COISTÍ COMHAIRLEACHA NA COMHAIRLE

Bhunaigh CCÉ seacht gcoiste comhairleacha sa Comhairle mar atá leagtha amach thíos:
1. An Coiste Cathaoirleach
2. An Coiste Iniúchta
3. An Coiste Riaracháin, Airgeadais agus Rialachais Chorparáidigh
4. An Coiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú
5. An Coiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil
6. An Coiste um Chlárú agus Aitheantas Cáilíochtaí
7. An Coiste um Chaighdeáin agus Chleachtas
Tá Téarmaí Tagartha na gCoistí Comhairleacha seo le fáil ar láithreán gréasáin CCÉ, mar aon le Cairt an Choiste Iniúchta.
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COISTE NA GCATHAOIRLEACH
Cathriona Hallahan, Uasal
An Dr. John Hillery
An Dr. Paul Gallagher
Rita Purcell, Uasal
Mulvenna Kate, Uasal
Coimisinéir Cúnta Nóirín O'Sullivan,
Uasal
Noeleen Harvey, Uasal
An tUasal Paul Fahey

(Cathaoirleach)
Cathaoirleach an Choiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
Cathaoirleach an Choiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil
Cathaoirleach an Choiste Riaracháin, Airgeadais agus Rialachais Chorparáidigh
Cathaoirleach an Choiste um Chaighdeáin agus Chleachtas
Cathaoirleach an Choiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú
Uachtarán
Leas-Uachtarán

AN COISTE INIÚCHTA
An Dr. John Hillery
An tUasal Raymond Dolan
Michelle Ní Longáin, Uasal
An tUasal John Gloster
An tUasal Noel Conroy
An tUasal Dermot Magan
Eugenie Canavan, Uasal

(Cathaoirleach)
Stiúrthóir, Oibríochtaí Corparáideacha, safefood
Comhpháirtí, Wallace Byrne, Ball Comhairle CCÉ
Oifigeach Oiliúna Iarchéime, Coláiste na Síciatrachta, Éire
Iar-Choimisinéir an Gharda Síochána
An Roinn Sláinte agus Leanaí Roimhe Seo
MPSI, comhairleoir cógaisíochta agus Iar-Chláraitheoir an tsean-CCÉ

AN COISTE RIARACHÁIN, AIRGEADAIS AGUS RIALACHAIS
CHORPARÁIDIGH
Rita Purcell, Uasal
An tUasal Darragh O’Loughlin
Deirdre Larkin, Uasal
An Dr. Bernard Leddy
An tUasal Aidan Horan
An tUasal Sean Hurley
An Dr. Ann Frankish

(Cathaoirleach)

AN COISTE UM INIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ
Nóirín O'Sullivan, Uasal, Coimisinéir
Cúnta an Gharda Síochána
Cathriona Hallahan, Uasal
An tUasal Darragh O'Loughlin
Deirdre Larkin, Uasal
An Dr. Ann Frankish
An tUasal Eoghan Hanly
BAILL CHOMHTHOFA
An Dr. William Boles
An tUasal Martin Higgins

(Cathaoirleach)

MPSI
Príomhfheidhmeannach safefood

AN COISTE UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
An Dr Paul Gallagher
Ita Kelleher, Uasal
Michelle Ní Longáin, Uasal
An tOllamh June Nunn
An tUasal Stephen Boyle
Margaret Doherty, Uasal

(Cathaoirleach)
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BAILL CHOMTHOFA
Tamasine Grimes, Uasal
An tUasal Shaun Flanagan
Pamela Logan, Uasal
An tUasal Niall O'Shea
Rita O'Brien, Uasal
An tUasal Diarmuid Semple

Cógaiseoir Taighde, Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath ina gcorpraítear
Ospidéal Náisiúnta na Leanaí
Príomh-Chógaiseoir, Oifig Náisiúnta na nOspidéal, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(FSS)
Stiúrthóir Seirbhísí Cógaisíochta, Aontas Cógaisíochta na hÉireann (ACÉ)
Ceann na nGnóthaí Rialála agus Seachtracha, GlaxoSmithKline.
Cúntóir Cógaisíochta
Mac Léinn Fochéime Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD)

AN COISTE UM CHLÁRÚ AGUS AITHEANTAS CÁILÍOCHTAÍ
An Dr. John Hillery
An tUasal John Collins
An Dr. Bernard Leddy
An tUasal Eoghan Hanly
BAILL CHOMHTHOFA
An tUasal Stephen McMahon
An Dr. Mike Morris
An tUasal Cormac Deasy

(Cathaoirleach)

Stiúrthóir Bainistíochta, Cumann Othar na hÉireann
Comhairleoir Eolaíochta Sinsearach, Bord Leigheasra na hÉireann
MPSI

AN COISTE UM CHAIGHDEÁIN AGUS CHLEACHTAS
Mulvenna Kate, Uasal
Michelle Ní Longáin, Uasal
Ita Kelleher, Uasal
An Dr. Ann Frankish
An tUasal Stephen Boyle
Margaret Doherty, Uasal
BAILL CHOMHTHOFA
An tUasal Jim Reilly
Claire Kerr, Uasal
An Dr. Laura Sahm
An Dr. Mark Ledwidge
An Dr. Catriona Bradley

(Cathaoirleach)

Oifigeach Forbartha, Patient Focus
Cógaiseoir Cúraim Phríomhúil, FSS
Léachtóir Sinsearach i Cógaisíocht Chliniciúil, Ollscoil an Choláiste, Corcaigh (UCC) agus
cógaiseoir comhairleoir ag Ospidéal na Trócaire, Corcaigh.
Léachtóir i gCógaisíocht Chliniciúil, Scoil na Cógaisíochta, UCC agus Stiúrthóir ar thaighde
ar Theip Croí ag Ospidéal Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath
Bainisteoir Taighde agus Forbartha ar Sheirbhísí Cógaisíochta, Boots Retail (Ireland) Ltd.
agus léachtóir taca i gCleachtas na Cógaisíochta ag Scoil na Cógaisíochta agus na
nEolaíochtaí Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTÚIL
Oifig an Chláraitheora
Cláraitheoir (POF)
Oifigeach Forbartha Polasaí
Cúntóir Pearsanta an Chláraitheora

An Dr. Ambrose McLoughlin, BDS, MBA
An Dr. Cheryl Stokes. Baitsiléir Ealaíona sa Mhicribhitheolaíocht, Dioplóma Iarchéime
Josephine Aylward, Uasal, Baitsiléir Eolaíochta (Socheolaíocht)

Iompar Gairmiúil agus Seirbhísí
Ceann an Iompair Ghairmiúil agus
Sheirbhísí
Feidhmeannach Gnóthaí Dlí

Ciara McGoldrick, Uasal, BL
An tUasal Rory Kennedy BBLS
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Oideachas agus Clárú
Ceann an Oideachais agus Chláraithe

Lorraine Horgan, Uasal, BSc, Máistir in Eolaíocht Eacnamaíoch

Feidhmeannaigh Oideachais agus Cláraithe
Clárú AE, Cothabháil an Chláir agus na dTuarascálacha Creidiúnaithe
Clárú Náisiúnta agus na Ríochta Aontaithe,
Réamhchlárú agus Tuarascálacha Creidiúnaithe
Clárú Neamh-AE, Réamhchlárú agus Teicneoirí Cógaisíochta
Clárú na nGnóthas Cógaslainne Miondíola agus Tuarascálacha Creidiúnaithe
Comhordaitheoir Tionscadal Oideachais

Louise Holly, Uasal
Emma Pierce, Uasal
Susan Payne BA, Ard-Dioplóma
Ciara Doole y, BSc

Caighdeáin agus Cleachtas
Cigire Sinsearach
Cigire

Damhnait Gaughan BSc. (Cógas.), MPSI
An Dr. Cora Nestor, BSc (Cógas.), PhD, MPSI

Iniúchadh agus Forfheidhmiú
Ceann an Iniúchta agus Fhorfheidhmithe
Cigire
Riarthóir

An tUasal John Bryan
An Dr. Joan Warren, BSc (Cógas.), PhD, MPSI
Liz Kielty MA

Riarachán agus Airgeadas
Leas-Cheann Riaracháin

Sinead O'Keeffe, Uasal, BBS

Riarthóirí
Cuntais agus Acmhainní Daonna
Fáiltiú agus Tacaíocht Riaracháin

Patricia Daly, Uasal, MIATI
Emma Shine, Uasal

Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí
Ceann Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí
(agus eagarthóir ar Iris Cógaisíochta na hÉireann)
Riarthóir

Goretti Warde, Uasal

Kate O'Flaherty BSc (Cógas.), MSc, MA, MPSI
Carol Keogh, Uasal, Dioplóma do Chomhairleoirí
Airgeadais

Oifig chláraithe Chumann Cógaiseoirí na hÉireann:
18 Bóthar Shrewsbury,
Droichead na Dothra,
Baile Átha Cliath 4
Fón: +353 1 2184000
Facs: +353 1 2837678
R-phost: info@pharmaceuticalsociety.ie
Láithreán Gréasáin: www.pharmaceuticalsociety.ie
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ CHOMHAIRLE CCÉ - 2009
• Tháinig Comhairle CCÉ le chéile sé huaire sa bhliain 2009:
3 Márta ag Seomra Chomhairle Phort Láirge, Dún Garbhán, Port Láirge (Clár Oibre Poiblí).
26 Bealtaine ag an mBord Altranais, Baile Átha Cliath
(Clár Oibre Poiblí).
7 Iúil in Óstán Gresham, Baile Átha Cliath
(Clár Oibre Poiblí agus Príobháideach).
29 Meán Fómhair ag an mBord Altranais, Baile Átha Cliath
(Clár Oibre Poiblí agus Príobháideach).
21 Deireadh Fómhair in Óstán Gresham, Baile Átha Cliath
(Clár Oibre Poiblí agus Príobháideach).
1 Nollaig ag an mBord Altranais, Baile Átha Cliath
(Clár Oibre Poiblí agus Príobháideach).
• D’fhreastail tinreamh mór ar chruinnithe na Comhairle agus ar chruinnithe an Choiste. Léiriú is ea é seo ar leibhéal ard
tiomantas na Comhairle agus na gCoistí. Bhain CCÉ leas as áiseanna teileachomhdhála agus físchomhdhála chun tinreamh ag na
cruinnithe a éascú. Mar a éilítear faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, leagtar amach in Aguisín A na leibhéil
tinrimh agus na táillí agus costais a íoctar le baill na Comhairle.
• In Aibreán 2009 reáchtáladh an próiseas roghnúcháin (toghcháin) chun cúigear cógaiseoir a cheapadh chun na Comhairle faoi
Rialacha CCÉ (Comhairle) 2008 (I.R. Uimhir 492 de 2008). Chuaigh téarmaí oifige an Uasail Cormac Deasy, an Uasail Brendan
Hayes, an Ollaimh Peter Weedle, an Dr William Boles, agus an Uasail Paul Fahey in éag sa bhliain 2009 agus ceapadh ina mbaill
den Chomhairle Margaret Doherty, Uasal, an tUasal Eoghan Hanly, an Dr. Ann Frankish agus an tUasal John Collins. Athcheapadh
an tUasal Paul Fahey chun an gComhairle.
• Reáchtáil Comhairle CCÉ toghchán an 26 Bealtaine 2009 chun Uachtarán agus Leas-Uachtarán a cheapadh agus toghadh
Noeleen Harvey, Uasal ina Uachtarán agus an tUasal Paul Fahey ina Leas-Uachtarán.
• Lean an Grúpa Oibre Pharmacy Ireland 2020 leis an athbhreithniú a bhí a dhéanamh aige ar sheirbhísí cógaisíochta. Tháinig
toscaireacht ón CCÉ le chéile leis an Aire Sláinte agus Leanaí chun dul chun cinn a dhéanamh leis an tionscnamh seo. Tá an CCÉ ag
obair i gcomhar le Stiúrthóireacht um Cháilíocht agus Chúram Cliniciúil FSS maidir leis an gcaoi is fearr chun cur leis an raon
seirbhísí cógaisíochta.
• Le linn na bliana 2009, cheap Chomhairle CCÉ triúr ball breise chuig Coistí Comhairleacha CCÉ. Ceapadh an Dr. Catriona
Bradley ina ball den Choiste um Chaighdeáin agus Chleachtas. Ceapadh an Dr. William Boles agus an tUasal Martin Higgins ina
mbaill den Choiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú. Ina theannta sin, ceapadh an tUasal Tim Delaney agus an Dr. Catriona
Bradley ar Ghrúpa Oibre Pharmacy Ireland 2020.
• I gcomhréir leis an Meabhrán Comhaontaithe le Cumann Cógaiseoirí Thuaisceart Éireann (CCTÉ), cheap Comhairle CCTÉ an Dr.
Bernard Leddy ina bhreathnadóir / chomhairleoir ar Chomhairle CCTÉ. Ceapadh Ita Kelleher, Uasal ina breathnadóir /
comhairleoir ar Choiste Oideachais CCTÉ, ceapadh an tUasal Darragh O'Loughlin ina bhreathnadóir / chomhairleoir ar Choiste
Eitice agus Dlí CCTÉ agus ceapadh Margaret Doherty, Uasal ina breathnadóir / comhairleoir ar Choiste Cleachtais CCTÉ.
• I gcomhréir leis an Meabhrán Comhaontaithe le CCTÉ, cheap an Chomhairle an tUasal Trevor Patterson, Stiúrthóir ar CCTÉ, ina
bhreathnadóir / chomhairleoir ar an gCoiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú, ceapadh Roberta Tasker, Uasal (Cathaoirleach
ar Choiste Oideachais CCTÉ) ina breathnadóir / comhairleoir ar an gCoiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil, ceapadh an
tUasal Brendan Kerr (Cláraitheoir CCTÉ) ina bhreathnadóir / chomhairleoir ar an gCoiste um Chlárú agus Aitheantas Cáilíochtaí
agus ceapadh Andrée McCollum, Uasal (Cathaoirleach ar Coiste Eiticí agus Dlí CCTÉ) ina breathnadóir / comhairleoir ar an
gCoiste um Chaighdeáin agus Chleachtas.
• Reáchtáladh cruinniú Earraigh de chuid Ghairmithe Sláinte Ag Trasnú Teorainneacha (GSTT) i mBaile Átha Cliath an 6 Márta
2009 agus d'fhreastail breis is 90 toscaire air. Thug an tAire Sláinte agus Leanaí, Máire Ní Áirne aitheasc ann freisin. Bhí an Dr.
John Hillery (Ball de Chomhairle CCTÉ, Cathaoirleach ar an gCoiste um Chlárú agus Aitheantas Cáilíochtaí agus Cathaoirleach ar
Chumann Idirnáisiúnta na nÚdarás Rialála Leighis) ina aoichainteoir. Reáchtáladh dara cruinniú, a raibh Parlaimint na hEorpa
ina óstach dó, ag Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil i mí na Nollag agus d'fhreastail an Dr. John Hillery, Ceann an Aonaid
Oideachais agus Chláraithe, Lorraine Horgan, Uasal agus an Cláraitheoir Dr. Ambrose McLoughlin ar an gcruinniú seo.
• Ainmníodh CCTÉ chun na Comhairle ar Bhronnadh Deontais, Fhorfheidhmiú agus Rialú (CLEAR), acmhainn idirnáisiúnta do
pháirtithe leasmhara rialála gairmiúla. Thug rialtóirí cógaisíochta i gCeanada agus ó áiteanna eile ar fud an domhain lenar
oibrigh an CCÉ ar an mBille Cógaisíochta agus ar an Acht Cógaisíochta 2007 urraíocht don bhallraíocht. D’fhreastail an
Cláraitheoir agus an Fhoireann Shinsearach Bainistíochta ar chruinniú bliantúil CLEAR a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath i mí Iúil
2009.
• Chuaigh CCÉ os comhair Chomhchoiste an Oireachtais um Shláinte agus Leanaí i mí na Nollag 2009 chun faisnéis a thabhairt dó
maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil 2008.
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FEIDHM MAIDIR LE FORBAIRT AGUS FOGHLAIM GHAIRMIÚIL
COISTE UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
Cruinnithe a Reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil cúig chruinniú sa bhliain 2009. Tá taifid tinrimh na gcruinnithe seo
leagtha amach in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán Gréasáin CCÉ.
Cur i bhFeidhm Rialacha CCÉ (Oideachas agus Oiliúint) 2008
Sa chéad chuid de 2009 díríodh ar Rialacha Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Oideachas agus Oiliúint) 2008, a tháinig i
bhfeidhm ar an 29 Samhain 2008, a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go héifeachtach. Dheimhnigh an Chomhairle, ar bhonn
idirthréimhseach na critéir maidir le cúrsa céime sa chógaisíocht a chreidiúnú, socruithe oiliúna inseirbhíse praiticiúla agus nithe
gaolmhara eile lena n-áirítear an siollabas, dearbhú cáilíochta, meicníochtaí measúnaithe agus meastóireachta agus ceanglais i
ndáil le hoidí cógaiseoirí a bhí i bhfeidhm ar theacht i bhfeidhm na Rialacha.
Thairis sin, i measc na bhforbairtí eile atá leagtha síos sna Rialacha agus a rinneadh faoi choimirce an Choiste um Fhorbairt agus
Fhoghlaim Ghairmiúil bhí iad seo a leanas:
• Leagan amach na gcritéar maidir leis an ábhar i dtuarascáil bhliantúil atá le cur faoi bhráid na scoileanna cógaisíochta
a chuireann clár fochéime sa chógaisíocht ar fáil, clár atá creidiúnaithe ag CCÉ. Fuarthas tuarascálacha bliantúla don
bhliain acadúil 2008-2009 ó gach ceann de na trí scoil cógaisíochta in Éirinn atá lonnaithe i gColáiste Ríoga na
Máinlianna in Éirinn, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.
• Forbairt ar phróiseas iarratais athbhreithnithe chun dul i mbun oiliúna inseirbhíse praiticiúla agus clár oideachais a
chomhlíonann ceanglais na Rialacha.
• Forbairt ar nósanna imeachta maidir le hainm a chur le rud éigin chun an clár oiliúna inseirbhíse praiticiúla agus
oideachais a chomhlánú, a fhreagraíonn d’athrú tábhachtach sa reachtaíocht agus a éilíonn ar an oide cógaisíochta na
nithe seo a leanas a mheas: (i) más rud é go gcríochnaíonn an mac léinn cógaiseora an tréimhse oiliúna is gá; (ii) más
rud é go gcríochnaíonn an mac léinn cógaiseora an fhoghlaim agus an oiliúint ainmnithe; agus (iii) más rud é go bhfuil
an t-oide cógaiseora ar an eolas faoi chúis ar bith, ar fhorais sláinte nó carachtar, i dtaobh aon fhátha a d'fhéadfadh mac
léinn cógaiseora a bheith mí-oiriúnach le bheith cláraithe mar chógaiseoir.
• Bhí gá le forbairt a déanamh freisin ar nósanna imeachta do cheannairí na scoileanna cógaisíochta, ar nósanna
imeachta iad maidir le hainm a chur le rud éigin, a fhreagraíonn d’fhorálacha na Rialacha.
Forbairt ar an gClár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta
Rinneadh forbairt mhór in oideachas agus oiliúint cógaslainne sa bhliain 2009 a d’eascair ní amháin as Rialacha Oideachais agus
Oiliúna agus beartas rialtais ach a d’eascair freisin mar fhreagairt ar na dúshláin nua a tháinig chun cinn mar gheall ar
choinníollacha eacnamaíochta.
Go dtí 2009, fuair cógaiseoirí oilte in Éirinn céim Baitsiléara (leibhéal 8) le haghaidh na chéad cheithre bliana dá n-oiliúint (a
dhámhachtain an institiúid ardoideachais) agus thug siad faoi an cúigiú bliain oiliúna 'réamhchlárúcháin' ina raibh socrúchán
cliniciúil in ospidéal nó i gcógaslann pobail ar feadh sé mhí i gceist de ghnáth. Níor tugadh aon aitheantas foirmiúil ar na torthaí
foghlama a baineadh amach sa chúigiú bliain. Thug CCÉ le fios roimhe seo go raibh gá le cáilíocht chuí a bhronnadh ar an oiliúnaí
ar chríochnú an chláir mar aitheantas ar a gcuid foghlama ar leith ón teidlíocht chun chleachtadh. Gné thábhachtach eile don CCÉ
arb í an tuiscint go raibh Éire ar cheann de na Ballstáit deiridh san AE nach raibh cáilíocht ar leibhéal Máistreachta á bronnadh
ann.
I bhfianaise na ndálaí thuas, d'aithin an Chomhairle CCÉ go raibh gá ann clár idirthréimhseach a fhorbairt mar bheart idirlinne
don bhliain inseirbhíse oiliúna praictiúla, ar feitheamh thoradh agus mholtaí ón tionscadal um Oideachas Cógaisíochta agus
Athbhreithniú Creidiúnaithe (TOCAC) (féach thíos). Agus aghaidh á tabhairt ar shrianta ama brú agus d'fhonn an toradh is fearr
arb fhéidir a bhaint amach, d'oibrigh CCÉ go dlúth leis na páirtithe leasmhara agus go háirithe leis na scoileanna cógaisíochta, an
Roinn Sláinte agus Leanaí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an tÚdarás um ArdOideachas (HEA) ar mhaithe le réiteach cuí a fhorbairt. I ndiaidh phróiseas roghnúcháin a measúnaíodh go neamhspleách,
bronnadh forbairt, seachadadh agus bainistíocht an chláir idirlinne ar Choláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (RCSI) ar feadh
tréimhse 3 bliana ag tosú leis an mbliain oiliúna 2009-2010.
Cuirfidh RCSI an Clár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta (CNIC) ar fáil don chéad trí bliana acadúla atá amach romhainn agus
beidh sé á reáchtáil in Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide) agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Is éard atá i
gceist le CNIC céim Mháistreachta i Cógaisíocht (MPharm) a dhámhachtain ar gach mac léinn rathúil. Cáilíocht leibhéal a 9 atá
ann a bheidh á dámhachtain ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann agus a creidiúnóidh CCÉ. Cúrsa lánaimseartha cianfhoghlama 12
mhí is ea MPharm a chuirfear ar fáil ar líne go príomha. Beidh sé riachtanach roinnt modúl múinte (lena n-áirítear caighdeáin
inniúlachta theagascóir-mheasúnaithe), tráchtas taighde agus Scrúdú um Clárú Gairmiúil a dhéanamh.
Mar chuid den chlár tugtar tacaíocht agus cúnamh d’oidí cógaiseoirí a thugann treoir d’intéirnigh agus a mbíonn ina meantóir
dóibh i gcleachtadh na cógaisíochta agus a chuireann deiseanna oiliúna ar fáil d’intéirnigh chun cur lena gcuid eolas, scileanna
agus dearcaí, a bhíonn ag teastáil chun a bheith ina chógaiseoir inniúil. (Féach freisin an t-alt 'Cúrsaí d’Oidí Cógaiseoirí' thíos).
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Tá forbairt na seirbhísí tacaíochta d’intéirnigh freisin ina tosaíocht agus cinnteoidh an RCSI agus CCÉ go ndéanfar aon
cheisteanna ábhartha sláinte nó 'feidhmiúlacht chun cleachtadh' a d’fhéadfadh a theacht chun cinn a bhainistiú go cuí.
Leis an bhforbairt atá tagtha ar CNIC, cuirtear oideachas cógaisíochta agus oiliúna in Éireann i gcomhréir le noirm idirnáisiúnta
agus cuireann sé leis na deiseanna gairme a bhíonn ag céimithe nua i go leor réimsí de chleachtas gairmiúil, lena n-áirítear an
tionscal cógaisíochta.
Tionscadal um Oideachas Cógaisíochta agus Athbhreithniú Creidiúnaithe (TOCAC)
Rinneadh dul chun cinn maith leis an mbunathbhreithniú ar oideachas cógaisíochta in Éirinn sa bhliain 2009 – Tionscadal TOCAC
(a choimisiúnaigh CCÉ sa bhliain 2008). Cé nach mbeidh an tuarascáil deiridh curtha ar fáil go dtí Márta 2010, chuir taighdeoirí i
Scoil na Cógaisíochta ag Ollscoil Aston roinnt tuarascálacha eatramhacha i dtoll a chéile sa bhliain 2009, taighdeoirí atá ag
tabhairt faoin obair ar son CCÉ mar a leanas:
• An chéad tuarascáil eatramhach ar Chéim C den tionscadal, 'Athbhreithniú ar Thaithí Oiliúna Réamhchlárúcháin' (Márta
2009).
• Fuarthas Aguisín 1 de thuarascáil Mhárta 2009 i mí Aibreáin. San aguisín sin rinneadh breis cur síos ar chodanna d’Alt 4
den tuarascáil eatramhach a bhaineann leis an suirbhé ar mhic léinn réamhchlárúcháin reatha agus ar iar-mhic léinn
réamhchlárúcháin.
• Fuarthas Aguisín 2 de thuarascáil Mhárta 2009 i mí Bealtaine. San aguisín sin cuireadh anailís forbhreathnaithe ar fáil
maidir leis na torthaí go dtí Bealtaine 2009 ón suirbhé a rinneadh ar theagascóirí réamhchlárúcháin.
• Bhí tuarascáil eatramhach breise dlite i mí Eanáir 2010 (athraíodh an spriocdháta ó mhí na Samhna 2009 i gcomhaontú le
CCÉ).
Ghlac an Grúpa Stiúrtha Tionscadail páirt ghníomhach i bhforbairt na modhanna taighde agus na dtuarascálacha eatramhacha
agus tugadh faoin chuid is mó dá chuid oibre trí mheán leictreonach. Mar thoradh air sin, ní raibh ar an nGrúpa ach cruinniú
amháin duine le duine a reáchtáil agus rinneadh é sin i mí Iúil 2009.
Ba iad seo a leanas baill an Ghrúpa Stiúrtha Tionscadail sa bhliain 2009:
• An Dr Paul Gallagher (Cathaoirleach), Cathaoirleach an Choiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil, Léachtóir
Sinsearach, Scoil na Cógaisíochta, RCSI
• Mary-Rose Burke, Uasal, Príomh-Chógaiseoir Boots
• An tUasal Shaun Flanagan, Príomh-Chógaiseoir, Oifig Náisiúnta na nOspidéal, FSS
• Tamasine Grimes, Uasal, Cógaiseoir Taighde, Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath ina gcorpraítear Ospidéal
Náisiúnta na Leanaí
• An Dr. Anne-Marie Healy, Stiúrthóir an Teagaisc agus na Foghlama Fochéime (Scoil na Cógaisíochta agus na n-Eolaíochtaí
Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide)
• An tUasal Niall O'Shea, Ceann na nGnóthaí Rialála agus Seachtracha, GlaxoSmithKline
• An Dr. Laura Sahm, Léachtóir Sinsearach i gCógaisíocht Chliniciúil, Scoil na Cógaisíochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
(UCC) agus cógaiseoir comhairleach, Ospidéal na Trócaire, Corcaigh
• An tUasal Diarmaid Semple, Intéirneach Cógaisíochta
• Judith Strawbridge, Léachtóir i gCleachtas Cógaisíochta, RCSI

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil Éire ar cheann de mhionlach beag de Bhallstáit an AE nach bhfuil clár cúig
bliana comhtháite oideachais agus oiliúna i gcógaisíocht á chur ar fáil ann. San áireamh sa tuarascáil deiridh, a bheidh le
faomhadh ag Comhairle CCÉ i lár na bliana 2010, beidh beart maidir leis an bhfoirm agus an struchtúr is oiriúnaí le haghaidh an
oideachais agus na hoiliúna cógaisíochta in Éirinn.
Athbhreithniú ar Mhunlaí ar mhaithe le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
(FGL)
Tar éis an phróisis tairisceana poiblí ag deireadh na bliana 2008, choimisiúnaigh CCÉ PA Consulting chun taighde a dhéanamh
chun múnlaí um fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) agus na scéimeanna gaolmhara measúnaithe agus iniúchta a athbhreithniú
agus a mheasúnú go criticiúil.
Thosaigh an tionscadal i mí Mheán Fómhair 2009. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an athbhreithnithe:
• Anailís chomparáideach a chur i gcrích ar mhúnlaí éigeantacha FGL i roinnt gairmeacha cúram sláinte agus neamhchúram sláinte agus i roinnt tíortha éagsúla;
• An cleachtas idirnáisiúnta is fearr a aithint;
• Machnamh a dhéanamh ar comhthéacs reachtaíochta na hÉireann agus ar chomhthéacs cleachtais na cógaisíochta;
• Machnamh a dhéanamh ar roghanna chun gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla a chur ar fáil;
• Machnamh a dhéanamh ar eochairfhoghlaim ó thaighde comparáideach don chur i bhfeidhm.
Chun cuidiú leis an bhfoireann taighde, bunaíodh grúpa stiúrtha tionscadail, a bhfuil mar chuspóir aige monatóireacht a
dhéanamh ar dhul chun cinn an tionscadail agus comhlíonadh na gcuspóirí atá luaite ar son CCÉ a chinntiú. Seo a leanas baill an
ghrúpa seo:
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• An Dr. Paul Gallagher (Cathaoirleach), Cathaoirleach an Choiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil, Léachtóir
Sinsearach, Scoil na Cógaisíochta, RCSI
• An tUasal John Bourke, Cógaiseoir Pobail, Stiúrthóir Bainistíochta (CastleMartin Care Ltd.)
• An tUasal Tom Concannon, Cógaiseoir Maoirseachta, Hickey's Pharmacy Ltd.
• An tUasal Shaun Flanagan, Príomh-Chógaiseoir 1, Oifig Náisiúnta na nOspidéal, FSS
• Pamela Logan, Uasal, Stiúrthóir na Seirbhísí Cógaisíochta, IPU (Tháinig Liz Hoctor, Uachtarán an IPU, isteach in áit Pamela
Logan, Uasal ag deireadh na bliana 2009)
• An tOllamh Julia Kennedy, Ollamh Comhlach na Cógaisíochta Cliniciúla, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Ainmní de chuid
an Ollaimh Anita Maguire, Ceann Scoil na Cógaisíochta, UCC)
• An tUasal Ciaran Meegan, Ceann na Seirbhísí Cógaisíochta, Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae
• Rita O'Brien, Uasal, Cúntóir Cógaisíochta
• An tUasal Niall O'Shea, Ceann na nGnóthaí Rialála agus Seachtracha, GlaxoSmithKline
• Sheila Ryder, Uasal, Léachtóir, Scoil na Cógaisíochta agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide (Ainmní de
chuid an Ollaimh Marek Radomski, Ceann Scoil na Cógaisíochta, TCD)
• An tUasal Noel Stenson, Cógaiseoir Pobail (Ainmní de chuid ICCPE)
• Judith Strawbridge, Uasal, Léachtóir i gCleachtas Cógaisíochta, Scoil na Cógaisíochta, RCSI (Ainmní de chuid an Ollaimh
John Kelly, Ceann Scoil na Cógaisíochta, RCSI)
Cé gur tháinig an Grúpa Stiúrtha Tionscadail le chéile uair amháin sa bhliain 2009, ar an 4 Samhain, bhí páirt ghníomhach aige i
gcomhairliúcháin páirtithe leasmhara a rinne foireann taighdeoirí de chuid PA Consulting.
Cáilíocht Cógaiseora Tríú Tíre a Aithint mar Cháilíocht chuí chun cleachtadh in Éirinn
Mórfhorbairt eile a bhí ann sa bhliain 2009 nuair a cuireadh tús leis an bpróiseas chun cáilíochtaí cógaiseora tríú tíre (neamh-AE
/ LEE) a aithint mar ‘cháilíocht chuí chun cleachtadh’ in Éirinn agus á fhoráiltear san Acht Cógaisíochta 2007 (arna leasú) agus i
Rialacha Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Clárú) 2008 go háirithe.
Tar éis próiseas forbartha a tagarmharcáladh in aghaidh an dea-chleachtais idirnáisiúnta in ábhair den sórt sin, chuir CCÉ tús leis
an bpróiseas nua faoi dheireadh Mhárta 2009.
Ina iomlán, fuarthas 99 iarratas faoin bpróiseas chun Cáilíocht Tríú Tíre a Aithint sa bhliain 2009 (féach tábla Uimh. 1 thíos le
haghaidh staitisticí maidir le tíortha cáilíochta). As an 99 iarratas, chuaigh 46 iarratasóir ina iomlán ar aghaidh go dtí an chéim
Measúnaithe Cáilíochta. Cuireadh Scrúdú Coibhéise amháin ar siúl an 14 Lúnasa 2009 agus i láthair bhí 13 as 16 iarratasóir a bhí
i dteideal an scrúdú a dhéanamh ag an tráth sin. As na 13 iarratasóir, éilíodh ar 10 n-iarratasóir tréimhsí oiriúnaithe (oiliúint faoi
mhaoirsiú) a dhéanamh ar feadh 6, 12, 24 agus 36 mí.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2009 | AN RIALTÓIR CÓGAISÍOCHTA

CUMANN CÓGAISEOIRÍ NA HÉIREANN

TÁBLA1. Líon na n-iarratas tríú tíortha a fuarthas de réir na tíre cáilíochta
Tír
An Astráil
An Bhrasaíl
An Éigipt
An India
An Iaráic
An Iordáin
An Nua-Shéalainn
An Nigéir
An Phalaistín
An Phacastáin
Na hOileáin Fhilipíneacha
An tSeirbia
An Afraic Theas
An tSúdáin
An tSiria
Stáit Aontaithe Mheiriceá
Iomlán

Líon na n-iarratasóirí
3
2
7
27
3
3
1
27
1
8
3
1
2
7
1
3
99

Staitisticí maidir leis an gClár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta 2009/10
As na 152 mac léinn a chur isteach ar an gClár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta don bhliain acadúil 2009/10, is é seo a leanas
an miondealú ar na socrúcháin intéirneachta atá faofa ag CCÉ agus a mbeidh deireadh ag teacht leo um Nollaig:

TÁBLA2. Struchtúr Socrúchán
Struchtúr Socrúchán
Intéirneachtaí Pobail 12 mhí
Intéirneachtaí Ospidéil 12 mhí
Intéirneachtaí Tionscail 6 mhí
Intéirneachtaí Pobail 6 mhí
2 x Intéirneachtaí Tionscail/Pobail 6 mhí
2 x Intéirneachtaí Acadúla/Pobail 6 mhí
2 x Intéirneachtaí Ospidéil/Pobail 6 mhí
1 x Intéirneacht BLÉ 6 mhí

Líonta
112
23
5
3
3
2
1
1

Bliain Oiliúna Réamhchlárúcháin 2008/2009
Thug 168 oiliúnaí réamhchlárúcháin faoi oiliúint le linn na tréimhse oiliúna 2008-2009. Dáileadh na socrúcháin oiliúna
phraiticiúla mar seo a leanas:
TÁBLA3. Struchtúr Socrúchán
Struchtúr Socrúchán
Socrúcháin 12 mhí i gcógaslann phobail
Socrúcháin12 mhí i gcógaslann ospidéil
Socrúcháin phobail 6 mhí agus socrúcháin tionscail 6 mhí
Socrúcháin phobail 6 mhí agus socrúcháin ospidéil 6 mhí

Líonta
127
29
11
1

Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil agus Measúnuithe
Cuireadh Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil amháin ar siúl an 2 Samhain, 2009. Rinne 167 iarratasóir an scrúdú i mí na Samhna agus
d’éirigh le 159 iarrthóir ann.
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Reáchtáladh dhá mheasúnú leanúnacha an 7 Feabhra, 2009 agus an 6 Meitheamh 2009. Cuireadh an measúnú a rinneadh i mí an
Mheithimh ar siúl arís an 15 Deireadh Fómhair 2009.
Ba iad na daoine seo a leanas na Scrúdaitheoirí don Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil i mí na Samhna 2009:
• Leonie Clarke, Uasal, MPSI, Comhairleoir Neamhspleách
• An Dr. Mike Morris, MPSI, Comhairleoir Eolaíoch Sinsearach, BLÉ
Ba é an Dr. Stephen Byrne, MPSI, Scoil na Cógaisíochta, UCC, an Scrúdaitheoir Seachtrach don Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil i mí na
Samhna 2009. Ba é an tOllamh Peter Weedle, MPSI, an Scrúdaitheoir Achomhairc don Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil i mí na
Samhna 2009.
Cúrsa i gCógaisíocht Fhóiréinseach
Reáchtáladh an Cúrsa i gCógaisíocht Fhóiréinseach don bhliain oiliúna 2008-2009 an 16-18 Meán Fómhair 2009 i gColáiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath agus d'fhreastail 161 oiliúnaí agus 8 Iarratasóir a raibh Aitheantas Cógaisíocht Tríú Tíre acu air. Is é
príomhchuspóir an chúrsa ná oiliúnaithe a ullmhú le haghaidh an tsiollabais don Scrúdú Clárúcháin Gairmiúil. Thug na daoine
seo a leanas na léachtaí:
• Leonie Clarke, Uasal, MPSI, Comhairleoir Neamhspleách
• An Dr. Caitriona Fisher, MPSI, Bainisteoir Cáilíochta, BLÉ
• Caroline Garvan, Cigire Tréidliachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
• Lorraine Horgan, Uasal, Ceann an Oideachais agus Chláraithe, CCÉ
• An tUasal Tom McGuinn, MPSI, Comhairleoir Beartas Cógaisíochta, CCÉ
• An Dr Mike Morris, MPSI, Comhairleoir Eolaíoch Sinsearach, BLÉ
• Kate O'Flaherty, MPSI, Ceann Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí, CCÉ
Cúrsaí do Theagascóirí Cógaiseoirí
Sa bhliain 2009, níor reáchtáil CCÉ ach cúrsa amháin do theagascóirí cógaiseoirí, cúrsa a chríochnaigh 17 gcógaiseoir. Mar
ullmhúchán don Chlár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta nua, reáchtáil an RCSI sraith laethanta oiliúna do theagascóirí
cógaiseoirí chun teagascóirí a ullmhú le haghaidh an chláir nua.
Cruinnithe ar freastalaíodh orthu / Cuir i láthair a rinneadh / Rannpháirtíocht grúpaí seachtracha
I gcomhréir lena ghealltanais i dtaobh an Phlean Seirbhíse do 2009, d'oibrigh CCÉ go dlúth leis na páirtithe leasmhara náisiúnta
agus idirnáisiúnta atá bainteach lena fhorbairt ghairmiúil agus lena fheidhmeanna foghlama. Rannpháirtí gníomhach ab ea CCÉ i
ngrúpa oibre FSS 'Athbhreithniú ar Phoist Chógaisíochta Réamhchlárúcháin a Sholáthar sa Todhchaí’. Ina theannta sin, bhí CCÉ
gníomhach i dTascfhórsa Oideachais Cógaisíochta de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) / na Cónaidhme
Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI), an ceathrú comhairliúchán domhanda san áireamh. D'fhreagair CCÉ do Shuirbhé Domhanda ar
Lucht Oibre Cógaisíochta a rinne CCI maidir le hoideachas agus oiliúint cógaiseoirí agus ball den lucht oibre cógaisíochta.
Buaileann CCÉ le gach mac léinn cógaiseora sna scoileanna cógaisíochta ar bhonn bliantúil, agus déanann sí cur i láthair ar
rialachán gairmiúil i gcoitinne agus ar na riachtanais rialála i ndáil le hoideachas agus oiliúint na gcógaiseoirí. Rinneadh cuir i
láthair sna trí scoil cógaisíochta sa bhliain 2009. Mar chuid de na hidirghníomhaíochtaí sin, rinneadh forbairt ar léacht
tráchtaireachta agus cuireadh i láthair í mar léacht ar líne do na hintéirnigh 2009/10. Bhí an léacht bunaithe ar fhorálacha an
Achta Cógaisíochta 2007 maidir le hoideachas agus oiliúint. Tháinig CCÉ le chéile go rialta freisin sa bhliain 2009 le ceannairí na
scoileanna cógaisíochta, go déthaobhach agus mar ghrúpa, chun plé a dhéanamh ar réimsí comhleasa.
Bhí deis ag CCÉ a thaithí maidir le forbairt an Cláir Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta a scaipeadh nuair a ghlac sé páirt trí fhíschomhdháil ag Congreso de FeFas XIII (Cómhdháil de chuid Chónaidhm Chógaisíochta Mheiriceá Theas) a bhí ar siúl ag deireadh
mhí Dheireadh Fómhair 2009 agus thug sé cur i láthair ar an ábhar 'Treochtaí i ndeimhniú agus in athdheimhniú oiliúna agus
gairmiúil - forbairtí in Éirinn'.
Bhí páirt ghníomhach ag CCÉ sa ghrúpa tionscadail a bunaíodh faoi Fhóram na Rialtóirí Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh de chuid
na bhPríomhfheidhmeannach chun breathnú ar na próisis a bhaineann le hearcaíocht, le hionduchtú, le hoiliúint agus le forbairt
na foirne rialála.
Chuir CCÉ aighneacht isteach don chéad chéim den chomhairliú ag an nGrúpa Straitéise Ardoideachais a bhunaigh an tAire
Oideachais agus Eolaíochta chun straitéis náisiúnta don ardoideachas a fhorbairt.
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FEIDHM MAIDIR LE CLÁRÚ AGUS AITHINT CÁILÍOCHTAÍ
COISTE UM CHLÁRÚ AGUS AITHINT CÁILÍOCHTAÍ
Cruinnithe a reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí sé chruinniú sa bhliain 2009. Tá taifid tinrimh na gcruinnithe seo leagtha
amach in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán gréasáin CCÉ.
Gníomhaíochtaí
Ba é an príomhfhócas a bhí ann sa bhliain 2009 maidir leis an bhfeidhm clárúcháin agus aithint cáilíochtaí ná a chinntiú gur
cuireadh i bhfeidhm go hiomlán agus go héifeachtach Cuid 4 den Acht Cógaisíochta 2007 (arna leasú), lena n-áirítear Rialacha
Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Clárú) 2008 agus Rialacha Chumann Cógaiseoirí na hÉireann (Gnóthais Cógaslainne
Miondíola) (Clárú) 2008, ar rialacha iad ar fad a tháinig i bhfeidhm an 29 Samhain 2008. Ba iad seo a leanas buaicphointí an
phróisis fhorfheidhmithe, próiseas a ndearna an Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí maoirsiú air:
Bunú Chlár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola
Bunaíodh Clár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola an 1 Eanáir 2009. Cé go ndéantar foráil leis an Acht Cógaisíochta chun na Cláir
a fhoilsiú trí mheán an Idirlín agus trí mhodh amháin eile ar a laghad laistigh de 12 mhí ó bhunú an Chláir, cuireadh ar fáil don
phobal an chéad chéim den fhoilseachán ar líne de Chlár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola ar láithreán gréasáin CCÉ ó
dheireadh Eanáir 2009, agus cuireadh an chéad chéim eile i gcrích faoi lár na bliana 2009.
Eisíodh Deimhnithe Clárúcháin do ghnóthais cógaslainne miondíola a bhí ar an gClár faoi dheireadh Mhárta 2009 d'fhonn a
chinntiú go mbeadh gach gnóthas cógaslainne cláraithe miondíola in ann na deimhnithe a thaispeáint i ngach cógaslann le
héifeacht ón 1 Aibreán 2009, an dáta atá forordaithe san Acht maidir le deimhnithe den sórt sin a thaispeáint go poiblí.
Tar éis an córas nua clárúcháin a bhunú, bhí gá ann aghaidh a thabhairt ar chúrsaí beartais a bhaineann le próiseáil na n-iarratas
chun clárú, rud a eascraíonn as aistriú úinéireachta, as iarratais a bhí mar chúis le háitreabh a athlonnú go buan agus as iarratais
a bhí mar chúis le hathlonnú sealadach mar gheall ar obair athchóirithe agus feabhsúcháin a chur ar an sean-áitreabh. Is éard a
tháinig as pléití an Choiste maidir leis na himpleachtaí a bhaineann le hathlonnú sealadach ná moladh le haghaidh táille nua
iarratais a bhí faoi réir ag próiseas comhairliúcháin phoiblí i mí na Nollag 2009.
Bhí impleachtaí ag an gcóras nua clárúcháin do ghnóthais cógaslainne miondíola ar an tslí ina bhféadfadh úinéirí cógaslainne
gnóthas cógaslainne miondíola a dhúnadh agus rinneadh forbairt ar bheartas agus ar nósanna imeachta maidir leis seo i gcomhar
leis an Aonad um Chaighdeáin agus Chleachtas.
Próiseas Clárúcháin Leanúnach
Le héifeacht ón 29 Samhain 2008, éilítear ar gach iarratasóir cur isteach ar chlárú leanúnach roimh dháta éaga an deimhnithe
chlárúcháin. Eisíodh Deimhnithe Clárúcháin le haghaidh cógaiseoirí agus cúntóirí cógaisíochta dóibh siúd atá ar an dá Chlár faoi
dheireadh Mhárta 2009, mar aon le Cárta Eorpach do Lucht Gairmiúil Sláinte do chógaiseoirí agus cárta aitheantais do chúntóirí
cógaisíochta. Faoin dlí, eilíodh ar gach cógaiseoir maoirseachta a chinntiú go raibh a ndeimhniú clárúcháin ar taispeáint in áit
fheiceálach ag áitreabh an ghnóthais cógaslainne miondíola ar a bhfuil siad i gceannas lánaimseartha le héifeacht ón 1 Aibreán
2009.
I gcás ina dteipeann ar chláraí cur isteach ar chlárú leanúnach nó an táille riachtanach a íoc, ní mór próiseas éilimh foirmeálta a
chur i gcrích, agus mar thoradh ar sin d’fhéadfaí clárú a chur ar ceal nó d’fhéadfadh an Cláraitheoir ainm a bhaint ón gClár. Sa
bhliain 2009 chuir an Cláraitheoir iarratas ag 168 cógaiseoir ar ceal agus bhain sé a n-ainmneacha ó Chlár na gCógaiseoirí.
Chomh maith leis sin, bhain sé ainmneacha sheisear cúntóir cógaisíochta ó Chlár na gCúntóirí Cógaisíochta toisc gur theip orthu
iarratas a chur isteach ar chlárúchán leanúnach nó gur theip orthu an táille chuí a íoc. Ina theannta sin, d'fhonn réiteach a fháil ar
na ceisteanna a bhí fós ann maidir le hiar-Chlár na gCógaiseoirí Cógaisíochta, chuir an Cláraitheoir iarratas ag 206 duine ar ceal
agus agus bhain sé a n-ainmneacha ó Chlár na gCógaiseoirí, daoine ar baineadh a n-ainmneacha roimhe sin ó iar-Chlár na
gCógaiseoirí Cógaisíochta toisc nár íoc siad na táillí. Ina iomlán, baineadh ainmneacha 497 duine ó Chlár na gCógaiseoirí a d’iarr
cheana ar a n-ainmneacha a ligean as feidhm ó Chlár na gCógaiseoirí Cógaisíochta a bhí ann roimhe sin.
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Ina theannta sin, dearadh próiseas maidir le clárú leanúnach na ngnóthas cógaslainne miondíola d'fhonn é a chur i bhfeidhm i mí
na Samhna 2009 nuair a bheadh sé dlite don chéad uair (bunaíodh an Clár an 1 Eanáir 2009).
Rinneadh breis forbartha ar an bpróiseas clárúcháin leanúnach sa bhliain 2009 chun go mbeadh bailiúchán grianghraf pas ó
chógaiseoirí agus ó chúntóirí cógaisíochta ina riachtanas reachtúil le go gcorpraítear iad i ngach deimhniú a thiocfadh in éifeacht
an Eanáir 2010. Bhí freagairt mhór ann ó chláraithe maidir le hiarratais ar ghrianghraif agus d’éascaigh sé seo tabhairt isteach an
phróisis chlárúcháin leanúnaigh do 2010 i mí na Samhna 2009. Aithníonn CCÉ rannpháirtíocht gach cláraithe agus a
gcomhlachtaí ionadaíocha cógaisíochta faoi seach maidir le héifeachtúlacht agus le héifeachtacht an chórais chlárúcháin.
I gcomhréir le cur i bhfeidhm léarscáileanna phróisis agus forbairt chóras ar líne le haghaidh clárúcháin leanúnaigh, d’oibrigh
CCÉ agus a hAonad TFC as lámha a chéile sa bhliain 2009 chun é a dhéanamh níos éasca córas ar líne do chláraithe a thabhairt
isteach.
Mar chuid de phróiseáil na n-iarratas ar chlárú leanúnach do 2010, iarradh ar an gCoiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
machnamh a dhéanamh ar a bhfuil i gceist le 'cuí chun a bheith cláraithe' agus ag éirí as a pléití, bhunaigh an Chomhairle
tascfhórsa i mí na Nollag 2009 chun machnamh a dhéanamh ar an ábhar sin agus tuarascáil a chur faoi bhráid na Comhairle i
dtús na bliana 2010.
Foilsiú na gClár
Éilítear leis an Acht Cógaisíochta gach Clár a fhoilsiú trí mheán an Idirlín agus trí mhodh amháin eile ar a laghad laistigh de 12
mhí ó bhunú an chláir. Bunaíodh Clár na gCógaiseoirí, Clár na gCúntóirí Cógaisíochta agus Clár na nDrugadóirí an 29 Samhain
2008 agus bunaíodh Clár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola an 1 Eanáir 2009. Cé gur cuireadh na Cláir ar líne ar fáil don phobal
ar láithreán gréasáin CCÉ le tamall anuas, rinneadh cóip de gach Clár agus cuireadh i gcló i mí na Samhna 2009 iad.
Próisis agus na nósanna imeachta nua a fhorbairt
Chuir an Coiste córas athbhreithnithe agus iniúchta ar bun sa bhliain 2009 chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil
na córais chlárúcháin á bhfeidhmiú ag CCÉ, lena n-áirítear cinntí a bhaineann le clárú, athchóiriú, iarratais ar dheimhnithe lena
ndearbhaítear cáilíochtaí agus/nó stádas gairmiúil reatha, cealuithe (idir dheonach agus neamhdheonach) do ghnóthais
cógaslainne miondíola, do chógaiseoirí agus do chúntóirí cógaisíochta.
Cuireadh i bhfeidhm próiseas nua iarratais do chógaiseoirí a bhaineann cáilíocht amach in Éirinn chun na riachtanais reachtúla
mar chuid den chóras clárúcháin cógaisíochta nua a léiriú.
Rinneadh forbairt ar Dheimhniú leasaithe maidir le Stádas Reatha Gairmiúil chun na riachtanais reachtúla a léiriú, deimhniú a
chloíonn freisin leis an teimpléad atá i gComhaontú Dhún Éideann 2005 den tionscnamh Ghairmithe Sláinte ag Trasnú
Teorainneacha (GSTT) agus atá i gcomhréir le Meamram Tuisceana GSTT atá sínithe ag CCÉ a chlúdaíonn an malartú eolais
smachta réamhghníomhach agus cás ar chás idir na húdaráis inniúla agus comhlachtaí den chineál céanna.
Cruinnithe ar freastalaíodh orthu / Cuir i láthair a rinneadh / Rannpháirtíocht grúpaí seachtracha
D'fhreagair CCÉ do suirbhé a eisíodh faoi thionscnamh GSTT maidir le cur i bhfeidhm Chomhaontú na Portaingéile GSTT 2008
agus maidir le roinnt faisnéise idir na húdaráis inniúla ar fud an AE/LEE. Cuireadh torthaí an tsuirbhé i láthair i bParlaimint na
hEorpa i mí na Nollag 2009 mar chuid de sheimineár maidir le ról an rialaithe cúram sláinte ghairmiúil agus maidir leis an méid a
dhéanann sé ar mhaithe le cúram sláinte ar ardchaighdeán agus le sábháilteacht othar san Eoraip.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2009 | AN RIALTÓIR CÓGAISÍOCHTA

CUMANN CÓGAISEOIRÍ NA HÉIREANN

TÁBLA 4. Staitisticí Clárúcháin don tréimhse 01/01/2009 - 31/12/2009

STAITISTICÍ MAIDIR LE CLÁRÚ 2005-2009
IOMLÁN 2004
IOMLÁN 2005
IOMLÁN 2006
IOMLÁN 2007
IOMLÁN 2008
Bealach
AE
Náisiúnta
Cómhalartach
Iomlán

-

2005
230
63
75
368

368
411
420
387
271

2006
287
75
49
411

2007
306
114
420

2008
241
146
387

2009
105
166
271

AE
NÁISIÚNTA
CÓMHALARTACH
IOMLÁN
Nóta: cuireadh deireadh i mí an Mheithimh 2006 leis an mBealach Cómhalartach Clárúcháin a bhí i bhfeidhm ar bhonn cómhalartach maidir le haithint na
gcáilíochtaí cógaiseora idir Éirinn agus an Astráil agus idir Éirinn agus an Nua-Shéalainn.

Cealuithe Deonacha
• Chuir 277 cógaiseoir isteach ar chealú deonach
• Chuir 17 gcúntóir cógaisíochta isteach ar chealú deonach
Cur ar ais
• Cuireadh 13 chógaiseoir ar ais ar Chlár na gCógaiseoirí
• Cuireadh 4 chúntóir cógaisíochta ar ais ar Chlár na gCúntóirí Cógaisíochta
Cur ar Ceal agus Baint de
• Cuireadh ar ceal 168 cógaiseoir agus baineadh iad de Chlár na gCógaiseoirí toisc gur theip orthu iarratas a chur isteach ar
chlárú leanúnach agus an táille a íoc
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• Cuireadh ar ceal 6 chúntóir cógaisíochta agus baineadh iad de Chlár na gCúntóirí Cógaisíochta toisc gur theip orthu iarratas a
chur isteach ar chlárú leanúnach agus an táille a íoc.
TÁBLA5. Líon iomlán na gcláraithe ag deireadh na bliana

Cógaiseoirí
Cúntóirí Cógaisíochta

2007

2008

2009

4504
535

4465
535

4451
537

Cógaiseoirí

Cúntóirí Cógaisíochta
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Deimhnithe ag dearbhú cáilíochtaí agus/nó Stádais Ghairmiúil Reatha (DSGR)
Eisíodh 110 deimhniú ag dearbhú cáilíochtaí agus/nó DSGR sa bhliain 2009 – seo a leanas miondealú ar an údarás inniúil de réir
ceann scríbe:

TÁBLA 6.
TÍR SCRÍBE
LÍON NA DSGR A EISÍODH SA BHLIAIN 2009
An Astráil
23
Beirmiúda
1
Ceanada
1
An tSín
1
An Fhrainc
1
Gána
1
An Bhreatain Mhór
43
Nua-Shéalainn
20
Tuaisceart Éireann
15
Stáit Aontaithe Mheiriceá
4
Iomláin
110
Léiríonn na figiúirí thuas:
• Laghdú suntasach ar líon na n-iarratasóirí faoi bhealach clárúcháin an AE, síos breis is 50% ar fhigiúirí na bliana 2008.
• Méadú de bhreis is 25% ar líon na nDeimhnithe ar Stádas Gairmiúil Reatha a eisíodh.
Eisítear na Deimhnithe sin chuig comhlacht clárúcháin eile ar iarratas ón iarratasóir nuair a bhíonn sé/sí ag iarraidh clárú i
ndlínse eile.
• Tá an córas nua clárúcháin leanúnaigh ag cabhrú chun Clár na gCógaiseoirí a choimeád cruinn.
Cuireadh 277 iarratas a bhain le tabhairt isteach na socruithe nua sin ar ceal go deonach sa bhliain 2009.
• Tríd is tríd, d’fhan líon na gcógaiseoirí atá cláraithe seasta le trí bliana anuas.
Staitisticí do Ghnóthais Cógaslainne Miondíola*
TÁBLA 7.
Oscailtí Nua
Oscailtí nua (Athlonnaithe):
Oscailtí Nua (Aistriú úinéireachta):
Iomlán na gclárúchán nua
Cealuithe (Cláruithe ar ceal)
Cealuithe (d’Athlonnú)
Cealuithe (d’Aistriú)
Iomlán na gclárúchán curtha ar ceal
Iomlán ar Chlár na nGnóthas cógaslainne miondíola

2007

2008

2009

68
30
98

66
41
107
14
41
55
1680

51
16
13
80
27
16
13
56
1704

30
30
1628

* Nóta: Tháinig na socruithe nua maidir le gnóthais cógaslainne miondíola a chlárú i bhfeidhm an 1/1/2009. Roimh an dáta sin, bhí córas bliantúil
de Ráiteas ar Thuairisceán i bhfeidhm.
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Clárúcháin de Ghnóthais Cógaslainne Miondíola
IOMLÁN AR AN GCLÁR GCM
IOMLÁN NA GCLÁRÚCHÁN NUA

Tháinig méadú suntasach ar líon na gclárúchán le linn na bliana 2008 in oirchill bhunú Chlár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola
nua agus na riachtanas clárúcháin reachtúil lena mbaineann.
Léiríonn an treocht go bhfuil méadú ag teacht ar líon na ngnóthas cógaslainne cláraithe miondíola in ainneoin na timpeallachta
dochraí eacnamaíochta.
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FEIDHM MAIDIR LE HINIÚCHADH AGUS FORFHEIDHMIÚ
AN COISTE UM INIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ
Cruinnithe a reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú seacht gcruinniú sa bhliain 2009. Tá taifid tinrimh na gcruinnithe seo
leagtha amach in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán gréasáin CCÉ.
Gníomhaíochtaí
Tar éis tréimhse tosaigh forbartha ina ndearnadh forbairt ar phróisis, ar nósanna imeachta agus ar struchtúr na feidhme Iniúchta
agus Forfheidhmithe, tháinig an tAonad Iniúchta agus Forfheidhmithe chun a bheith oibríochtúil tráth thosach feidhme Chuid 7
den Acht Cógaisíochta 2007 (mí na Samhna 2008).
Foireann
Tháinig beirt bhall den fhoireann cógaiseoirí leis an Aonad Iniúchta agus Forfheidhmithe i mí Feabhra 2009 agus dlíodh iad ina
nOifigigh Údaraithe ag an gCumann an 16/02/2009. Ceathrar ball foirne a bhí ann ina dhiaidh sin. Aistríodh duine de na baill
cógaiseora san aonad chuig an tAonad um Chaighdeáin agus Chleachtas ina dhiaidh sin chun folúntas a tháinig chun cinn san
Aonad a líonadh. Sannadh breis tacaíochta oibríochtúla chuig an Aonad Iniúchta agus Forfheidhmithe i mí Lúnasa, 2009 agus
iarradh ar an Roinn Sláinte agus Leanaí an t-údarás a thabhairt dó chun breis oifigeach údaraithe a fhostú. Rinne baill foirne an
aonaid cúrsaí oiliúna agus forbartha a bhain le hobair an Aonaid, lena n-áirítear cúrsaí i ndlí na gcuideachtaí, imscrúdú ar chúram
sláinte, iniúchadh, imscrúdú coireachta agus scileanna seomra cúirte.
Imscrúdú ar Ghnóthais Cógaslainne Miondíola (Cógaslanna)
Déantar imscrúduithe faoi Alt 19 (oscailtí nua) agus Alt 67 (cógaslanna atá ann cheana féin) den Acht Cógaisíochta 2007.
Faoi alt 19 den Acht Cógaisíochta 2007, féadfaidh an Chomhairle, i gcás ina measfaidh sí gur cuí é, iallach a chur ar oifigeach
údaraithe imscrúdú a dhéanamh ar áitreabh a bhfuil iarratas ar chlárú nó iarratas ar chlárú leanúnach curtha isteach ina leith. Is
é is cuspóir leis an gcineál seo imscrúdaithe a fháil amach an gcloíonn an t-áitreabh le riachtanais na Rialachán maidir le Gnóthais
Cógaslainne Miondíola a Rialú 2008 (I.R. Uimhir 488 de 2008). Áirítear ar an gcineál imscrúdaithe seo oscailtí nua, athlonnú agus
aistriú úinéireachta. Fógraítear a leithéid d’iniúchtaí roimh ré agus tugann oifigeach údaraithe fúthu. De ghnáth, tógann siad 3-4
huaire an chloig.
Tugtar faoi imscrúduithe faoi údarás Ailt 67 den Acht leis an gcuspóir chun measúnú a dhéanamh ar an bhfuil nó nach bhfuil
cógaslann chláraithe ag cloí le rialacháin agus leis an reachtaíocht reatha chógaisíochta agus mhíochaine, le caighdeáin
chleachtais, le dea-chleachtais cógaisíochta agus leis an gCód Iompair reachtúil do chógaiseoirí. Ní fhógraítear na himscrúduithe
seo agus d’fhéadfadh níos mó ná oifigeach amháin páirt a ghlacadh iontu. Ar an meán, tógann na himscrúduithe sin trí go ceithre
huaire an chloig le críochnú. Cuireann an t-oifigeach údaraithe lena mbaineann tuarascálacha imscrúdaithe mionsonraithe i
gcrích agus cuirtear iad ar fáil do chógaiseoir maoirseachta na cógaslainne. Tugtar am don chógaiseoir aon neamhchomhlíonadh
a chur ina cheart. Tugtar faoi imscrúduithe eile faoi Alt 67, imscrúduithe níos giorra, agus é mar chuspóir acu a chinntiú go bhfuil
an chógaslann i gcomhréir le heochairghnéithe na reachtaíochta reatha leigheasra agus cógaisíochta agus na rialachán lena
mbaineann.
Líon na n-imscrúduithe a rinneadh sa bhliain 2010 (tá 35 iniúchadh a rinne an BLÉ agus FSS san áireamh sna figiúirí seo a
leanas):
TÁBLA 8. Líon iomlán na nImscrúduithe
RÁITHE
LÍON NA
NIMSCRÚDUITHE
R1
88
R2
92
R3
74
R4
35
Cuairteanna eile
37
Iomlán
326
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Seo a leanas liosta de na hábhair imní is mó atá tugtha faoi deara ag oifigigh údaraithe le linn imscrúduithe, ábhair a chuirtear in
iúl don chógaiseoir maoirseachta agus a dhéantar iarracht teacht ar réiteach ar an neamhchomhlíonadh cuí ina leith:
1. Níl aon Bhuan-Nós Imeachta Oibríochta (BNI) i bhfeidhm maidir le táirgí míochaine a stóráil, a ullmhú, a dháileadh, a dhíol
agus a sholáthar.
2. Níl na deimhnithe clárúcháin don ghnóthas cógaslainne miondíola agus/nó don chógaiseoir maoirseachta ar fáil agus/nó ní
thaispeántar iad mar is gá.
3. Níl an clár oideas ná an tuarascáil iniúchta laethúil á gcoimeád i gceart. De ghnáth, bíonn roinnt eolais ar iarraidh (dáta an oidis
go minic) agus/nó níl gach taifead cuí á choimeád. Níl an t-asphrionta den taifead ríomhairithe á phriontáil laistigh de 24 uair an
chloig ón dáta lena mbaineann sé agus/nó níl sé á dheimhniú i gceart ag an té atá údaraithe.
4. Níl taifid ar theocht an chuisneora á gcoimeád agus/nó ní leor iad (ní chuirtear an t-uasmhéid/an t-íosmhéid san áireamh)
chun a fhíorú go bhfuil an cuisneoir atá in úsáid oiriúnach don fheidhm. Níl aon chlár monatóireachta comhshaoil i bhfeidhm do
gach cuid den áitreabh ina bhfuil cógais á ndíol agus á soláthar agus/nó á stóráil.
5. Tá easnaimh sna taifid atá á gcoinneáil maidir le drugaí rialaithe i ndáil leis an méid stoic reatha, le cróineolaíocht/tráthúlacht
na n-iontrálacha agus le scrios mícheart agus mí-oiriúnach.
6. Níl an Clár Dualgas á choimeád agus/nó á choimeád go sásúil. Níl iontrálacha á ndéanamh ar bhealach comhaimseartha.
7. Níl taifid cógaslainne (m.sh. oidis, cláir, doiciméadú sonraisc srl.) á gcoinneáil ag an áitreabh ábhartha agus/nó níl siad á
gcoimeád ar feadh na tréimhse ama is gá.
8. Díoltar cógais ar oideas amháin agus cuirtear ar fáil iad in éagmais údarú bailí (m.sh. gan oideas/lasmuigh de pharaiméadair
na bhforálacha soláthair éigeandála) ar bhonn “iasachta”.
9. Tugtar cógais d’othair i dtithe cúraim chónaithigh (agus/nó i ndálaí nach bhfuil sé ar a gcumas dul go dtí an cógaslann iad féin)
in éagmais athbhreithniú ar theiripe leighis agus/nó comhairliú othar.
10. Tá cuid den áitreabh nach bhfuil cláraithe mar chuid den ghnóthas cógaslainne miondíola (de réir Alt 17 den Acht) á úsáid
chun cógais a stóráil nó le haghaidh gníomhaíochtaí eile nár chóir a dhéanamh ach amháin sa chuid sin den áitreabh atá cláraithe
mar ghnóthas cógaslainne miondíola.
Imscrúduithe de Bhun Alt 67 den Acht Cógaisíochta 2007
Déantar imscrúduithe faoi Alt 67 den Acht, "chun a fháil amach an ndearnadh aon chion faoin Acht seo, aon sárú ar chód iompair
nó ar tharla aon mhí-iompar gairmiúil nó chun eolas nó fianaise a fháil faoi na cúrsaí seo".
Mar chuid de na himscrúduithe sin, d’fhéadfaí roinnt cuairteanna a thabhairt ar ghnótha(i)s cógaslainne miondíola, ag brath ar
imthosca an fhiosrúcháin. D’fhéadfadh cuairteanna leanúint ar aghaidh ar feadh cúpla lá agus, de ghnáth, beidh níos mó ná
oifigeach údaraithe amháin páirteach san imscrúdú.
Féadfar tabhairt faoi imscrúduithe sna himthosca seo a leanas:
• Mar thoradh ar an bpróiseas gearán eatramhach
(roimh 1ú Lúnasa 2009);
• De bhun eolais ó bhall den phobal d'fhonn scrúdú a dhéanamh ar ghné ar leith den chleachtas cógaisíochta;
• Tar éis d’oifigeach údaraithe imscrúdú a dhéanamh.
Cuireadh tús le cúig cinn déag (15) d’imscrúduithe sa bhliain 2009 agus dúnadh cúig (5) acu sin.
GNÍOMHAÍOCHT FORFHEIDHMITHE GO DTÍ SEO
Ionchúiseamh
De réir Alt 71 den Acht Cógaisíochta 2007 chuir an Chomhairle tús le trí ionchúiseamh. Tháinig deireadh le dhá cheann acu faoin
31 Nollaig, 2009.
Ba iad sin:
Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann -v- Pearse Allen ag trádáil mar Tracey's Pharmacy.
An Chúirt Dúiche, Teach Dolphin, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath 2, 2 Samhain, 2009.
Tar éis do phléadáil chiontach a bheith taifeadta ag an gcúisí, rinne an breitheamh ceannais Ordú leis na téarmaí seo a leanas:
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• Ciontaíodh an cúisí
• Tugadh treoir don chúisí fíneáil €200 a íoc.
• Tugadh treoir don cúisí ranníocaíocht €800 móide CBL a dhéanamh ar chostais i dtreo táillí Dlíodóra agus €300 móide CBL i
dtreo táillí Abhcóide.
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann-v- Devlin Pharma Limited ag trádáil mar Devlin River Pharma.
Ceantar Cúirte Dúiche Dhroichead Átha - Ceantar Uimhir 6.
• Ciontaíodh an cúisí
• Tugadh treoir don cúisí fíneáil €1000 a íoc.
• Tugadh treoir don cúisí ranníocaíocht €2,150, CBL san áireamh, a dhéanamh ar chostais.
Litreacha Rabhaidh ón gComhairle
Eisíodh litir rabhaidh scríofa ón gCláraitheoir chuig an ngnóthas cógaslainne miondíola de réir chinneadh ón gComhairle an 7 Iúil
2009.
Litreacha Fógraíochta
Eisíodh ocht litir do ghnóthais cógaslainne miondíola i ndáil le fógraíocht míchuí.
Cógaslann Idirlín/Cógaslann Postdíola
Rinneadh beart forfheidhmithe agus gearáin i dtrí chás inar táirgeadh cógaslann nó seirbhísí postdíola nó Idirlín lasmuigh den
dlínse seo.
Tháinig roinnt cúrsaí tromchúiseacha eile chun solais, a bhí ina chúis le hidirghabháil CCÉ agus i gcás amháin dúnadh gnóthas
cógaslainne miondíola agus baineadh go deonach ó Chlár na gcógaiseoirí é.
Nós Imeachta Eatramhach le Gearáin a Dhéanamh
Roimh thosach feidhme Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007, bhí nós imeachta eatramhach le gearáin a dhéanamh i bhfeidhm ag
CCÉ. Tháinig deireadh leis an gcóras eatramhach an 31 Iúil, 2009 le tosach feidhme Chuid 6 den Acht. Fuarthas caoga a dó (52)
gearán ina iomlán ó 1ú Eanáir 2009 go dtí 31ú Iúil 2009.
Tá deireadh tagtha le daichead a haon (41) de na gearáin sin agus táthar ag dul i ngleic le haon déag (11) acu fós.
Don chuid is mó, bhain na gearáin le líomhaintí maidir le hearráidí dáileacháin agus líomhaintí maidir le sáruithe ar dhlí
cógaslainne agus míochaine.
Caidreamh Oibre le Páirtithe Leasmhara Náisiúnta agus Idirnáisiúnta
Tá CCÉ fós ag leanúint ar aghaidh ag obair go héifeachtach le FSS, BLÉ, an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA), an
Garda Síochána, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, an Roinn Sláinte agus Leanaí agus an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh
agus Bia, na rialtóirí sláinte eile, grúpaí tacaíochta othar agus an tSeirbhís Custaim agus Máil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.
Chuaigh an tAonad Iniúchta agus Forfheidhmithe i dteagmháil leis an gcomhlacht ionadaíoch do chógaiseoirí maidir leis an
bhforbairt atá molta ar chóras féinmheasúnaithe/iniúchta do chógaslanna mar chuid den phróiseas clárúcháin leanúnaigh.
Bíonn teagmháil rialta ann le Cumann Cógaiseoirí Thuaisceart Éireann (CCTÉ) agus le Cumann Ríoga Cógaisíochta na Breataine
Móire (CRCBM).
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FEIDHM MAIDIR LE HIOMPAR GAIRMIÚIL AGUS
SEIRBHÍSÍ/GNÓTHAÍ DLÍ
Bunú agus Ról
Bunaíodh an tAonad Gnóthaí Dlí (Iompar Gairmiúil agus Seirbhísí) de chuid CCÉ tar éis don Acht Cógaisíochta 2007 a bheith
glactha. An príomh-ról a bhí aige le linn na bliana 2009 ná tacú leis an gComhairle, leis an gCláraitheoir agus le gach rannóg de
CCÉ mar ullmhú do chur i bhfeidhm na gcodanna deiridh den Acht.
Chuir an tAire Sláinte agus Leanaí tús leis an gcuid eile den Acht, Cuid 6, a dhéileálann le gearáin, le fiosrúcháin agus le smacht, an
1 Lúnasa 2009. Garsprioc i stair CCÉ ab ea tosach feidhme Chuid 6, os rud é gurb é sin an chéad uair a tugadh isteach a leithéid de
chóras chun gairm na cógaisíochta a rialú in Éirinn. I mí Mheán Fómhair, tháinig feabhas mór ar fheidhm an Aonaid nuair a
ceapadh Ciara McGoldrick, Uasal, BL mar Cheann an Aonaid.
Cur i bhFeidhm Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2009
Roimh thosach feidhme Chuid 6, thug an tAonad tacaíocht don Chomhairle agus i gcomhar le rannóga eile de chuid CCÉ do
cheapadh polasaí agus d’ullmhú a dhéanamh maidir le Cuid 6 a chur i bhfeidhm. Cuireadh tuarascáil ar an ábhar seo faoi bhráid
an Chláraitheora i mí Iúil 2009.
Tar éis thosach feidhme Chuid 6, cuireadh deireadh le dianchlár oibre i ráithe dheireanach na bliana maidir le cur i bhfeidhm na
bpróiseas éagsúil a fhoráiltear i gCuid 6. San áireamh leis seo, rinneadh forbairt ar phróiseas do CCÉ chun glacadh le gearáin
faoin Acht. Foilsíodh an chéad 'Treoir chun ghearán a dhéanamh faoi chógaiseoir nó ghnóthas cógaslainne miondíola (cógaslann)
ar láithreán gréasáin CCÉ agus cuireadh ar fáil é do dhaoine atá ag lorg eolais faoin gcóras nua. Ina theannta sin, rinneadh
forbairt ar fhoirm tosaigh chun go mbeadh sé níos éasca gearán i scríbhinn a dhéanamh le CCÉ . Sa ráithe deiridh, phléigh an
tAonad le roinnt ball den phobail agus de ghairme na cógaisíochta a raibh imní orthu agus a bhí ag smaoineamh ar ghearán a
dhéanamh faoi Chuid 6. Cuireadh foirm ghearáin ar fáil do na daoine sin agus chuaigh cuid acu ar aghaidh chun gearán a
dhéanamh faoin Acht.
Cheap an Chomhairle an trí choiste araíonachta ar fad - an Coiste um Réamhimeachtaí, an Coiste um Iompar Gairmiúil agus an
Coiste Sláinte, roimh dheireadh na bliana, agus cuireadh próiseas foirmeálta ionduchtaithe agus oiliúna i bhfeidhm do bhaill an
choiste.
Thug Comhairle CCÉ cead dá feidhmeanna a tharmligean faoi Chuid 6 agus faoi réimsí eile sa bhliain 2009.
Cé go bhforáiltear leis an Acht Cógaisíochta 2007 aisghabháil costas i ndáil le hábhair a bhaineann le Cuid 6, beidh costais
shuntasacha dlí i gceist le feidhmeanna gearán, fiosrúchán agus smachta na Comhairle. Ba í seo an taithí a bhí ag rialtóirí eile.
Bíonn comhairle neamhspleách dlí ag teastáil ó gach ceann de na Coistí agus ag an gComhairle agus machnamh á dhéanamh acu
ar ghearáin faoi Chuid 6.
Príomhghníomhaíochtaí Eile sa bhliain 2009
Thacaigh an tAonad leis an gCoiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí agus machnamh á dhéanamh aige ar dhá iarratas ar chlárú
leanúnach i gcás ina raibh imní ar an gCláraitheoir i ndáil le hoiriúnacht na gcógaiseoirí lena mbaineann chun cleachtadh.
Reáchtáladh fiosrúchán, agus cláraíodh an bheirt chógaiseoir ina dhiaidh sin.
Chuir an tAonad cúnamh ar fáil freisin don Chláraitheoir agus don fhoireann bainistíochta sinsearaí ar raon saincheisteanna a
tháinig chun cinn i rith na bliana ar fud na heagraíochta, lena n-áirítear athbhreithniú ar fhoirmeacha agus ar dhoiciméid éagsúla
agus forbairt ar pholasaí i ndáil le hoibriú fhorálacha an Achta maidir le gearáin agus iompar.
Próiseas Gearáin faoi Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007 (ón 1 Lúnasa 2009)
Líon na 'nImní' a fuarthas
49
Líon na nGearán a fuarthas
16
Líon na nGearán a rinne an Coiste um Réamhimeachtaí machnamh orthu
9
Líon na ngearán a cuireadh faoi bhráid Coiste Fiosrúcháin
1
Líon na ngearán nach raibh údar ann le haghaidh "aon ghníomh breise"
5
Gearáin a bhí fós le plé amhail an 31/12/2009
10
Rinne Comhairle CCÉ machnamh ar chomhairle an Choiste um Réamhimeachtaí i ndáil le sé ghearán. Tá gearán amháin curtha
faoi bhráid an Choiste um Iompar Gairmiúil chun fiosrúchán a dhéanamh air.
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FEIDHM MAIDIR LE CAIGHDEÁIN AGUS CLEACHTAS
AN COISTE UM CHAIGHDEÁIN AGUS CHLEACHTAS
Cruinnithe a reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Chaighdeáin agus Chleachtas trí chruinniú sa bhliain 2009. Tá taifid tinrimh na gcruinnithe sin leagtha
amach in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán gréasáin CCÉ.
Treoir maidir le Cleachtas Cógaslainne
D'eisigh an t-aonad um Chaighdeáin agus Chleachtas roinnt doiciméad treorach le linn na bliana 2009, chun aird a tharraingt ar
shaincheisteanna atá i mbéal an phobail maidir le cleachtas cógaslainne agus chun comhlíonadh a éascú i ndáil le riachtanais
éagsúla reachtaíochta agus ghairmiúla, lena n-áirítear na Rialacháin maidir le Gnóthais Cógaslainne Miondíola a Rialú 2008 agus
an Cód Iompair do chógaiseoirí.
Fógraí Cleachtais
Rinneadh forbairt ar shraith de shé Fhógra Cleachtais agus eisíodh iad le linn na bliana 2009 chun aird a tharraingt ar
shaincheisteanna maidir le cleachtais chógaisíochta éagsúla i rith na bliana. Is feidhm thábhachtach de chuid CCÉ í maidir le cur
chun feidhme an chórais nua rialúcháin a fhoráiltear faoin Acht, na treoracha maidir le cleachtas a eisiúint. Foilsíodh na
treoracha sin ar láithreán gréasáin CCÉ agus san iris oifigiúil Irish Pharmacy Journal, agus chomh maith leis sin seoladh iad ar
ríomhphost chuig cógaiseoirí.
Fógra Cleachtais Uimh. 1 - Impleachtaí na Rialachán maidir le Gnóthais Cógaslainne Miondíola a Rialú 2008 (I.R. Uimhir
488 de 2008) Eisíodh an fógra cleachtais seo chun cabhrú le riachtanais nua a aithint faoi na rialacháin a foilsíodh le déanaí lena
chinntiú go bhfuil na bunriachtanais á gcomhlíonadh.
Fógra Cleachtais Uimh. 2 - Soláthar táirgí a bhfuil paraicéitamóil iontu Leag an fógra cleachtais seo béim ar na freagrachtaí
atá ar chógaiseoirí maoirseachta agus ar chógaiseoirí eile a chinntiú go gcloítear leis an reachtaíocht ábhartha agus táirgí
míochaine á soláthar a bhfuil paraicéiteamól iontu, lena n-áirítear na rialacháin lena rialaítear paraicéiteamól go sonrach.
Fógra Cleachtais Uimh. 3 – Dea-Chleachtas Dáileacháin - Rialú a dhéanamh ar Sholáthar Táirgí Míochaine ar Oideas I
bhfógra cleachtais maidir le dea-chleachtas dáileacháin rinneadh cur síos ar an tábhacht a bhaineann le beartais agus le nósanna
imeachta láidre a chur i bhfeidhm lena chinntiú go gcloítear leis an reachtaíocht a bhaineann le soláthar táirgí míochaine ar
oideas a rialú, chomh maith leis an gCód Iompair do chógaiseoirí.
Fógra Cleachtais Uimh. 4 - Rialú a dhéanamh ar sholáthar táirgí míochaine nach bhfuil oideas ag teastáil lena n-aghaidh
agus a bhfuil 60mg orlistat (alli®) iontu Foilsíodh fógra cleachtais tar éis athrangú a dhéanamh ar chógas a bhfuil 60mg
orlistat (alli®) ann ó tháirge ar oideas go táirge nach bhfuil oideas ag teastáil lena aghaidh san AE.
Fógra Cleachtais Uimh. 5 - Táirgí Míochaine a Fhógairt agus a Chur Chun Cinn ar bhonn praghais nó cainníochta Eisíodh
fógra cleachtas lena shoiléiriú nach gceadaíonn nó nach dtacaíonn na forálacha rialála ná na cóid ghairmiúla atá i bhfeidhm le
fógraíocht ná le cur chun cinn táirgí míochaine i measc an phobail ar bhonn lascainí praghais nó cainníochta go hiomlán.
Fógra Cleachtais Uimh. 6 - Dea-Chleachtais dáileacháin - Scéim Ardteicniúil Tá cúram ar leith agus speisialta ag teastáil
chun soláthar táirgí míochaine ó chógaiseoir i ngnóthas cógaslainne miondíola a bhainistiú faoin Scéim Ardteicniúil.
Clár Dualgas do Ghnóthais Cógaslainne Miondíola
Fuair gach gnóthas cógaslainne miondíola Clár Dualgas do Ghnóthais Cógaslainne Miondíola saor in aisce, clár a ndearnadh
forbairt air chun comhlíonadh an riachtanais a éascú, riachtanas a thagann faoi mhír 5(1)(c) de na Rialacháin maidir le Gnóthais
Cógaslainne Miondíola a Rialú 2008. Chuir úinéirí cógaslainne agus cógaiseoirí fáilte go forleathan roimh an gclár seo, a cuireadh
le chéile i bhfoirm dialainne laethúla. Go ginearálta, d’iarr siad ar CCÉ forbairt a dhéanamh ar fhormáid den sórt sin chun
comhlíonadh an riachtanais nua a éascú.
Treoirlínte chun comhlíonadh na rialachán 'Alt 18' a éascú
Chuir an Coiste tús le dréachtú treoirlínte faoi rialachán 14 de na Rialacháin maidir le Gnóthais Cógaslainne Miondíola a Rialú
2008, chun comhlíonadh na rialachán sin a rinneadh faoi Alt 18 den Acht a éascú. Tháinig an Coiste ar chomhaontú maidir le
creat beartaithe ar mhaithe le struchtúr a chur le treoirlínte den sórt sin agus tháinig sé ar chomhaontú maidir le plean oibre
chun an treoir a fhorbairt.
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Rinneadh an Coiste machnamh ar dhréachtaí tosaigh den chéad dá cháipéis treoracha faoi na rialacháin agus leanfar leis an obair
seo i rith na bliana 2010.
Cógais a bhfuil cóidín iontu nach bhfuil oideas ag teastáil lena n-aghaidh: dréacht-treoir do chógaiseoirí maidir le
soláthar sábháilte
Rinne an Coiste forbairt ar dhréacht-treoir maidir le soláthar sábháilte cógas a bhfuil cóidín iontu ach nach bhfuil oideas ag
teastáil lena n-aghaidh. Is é is aidhm leis an treoir seo a chinntiú go ndéantar na táirgí seo a sholáthar go sábháilte agus cabhair a
thabhairt do chógaiseoirí a n-oibleagáidí gairmiúla a chomhlíonadh maidir le hothair a bhíonn ag lorg comhairle, treorach agus
cúnaimh maidir le húsáid na dtáirgí seo. Cuireadh an dréacht-treoir ar fáil le haghaidh comhairliúcháin phoiblí ar an Luan, an 21
Nollaig. Foilsíodh an doiciméad comhairliúcháin phoiblí ar láithreán gréasáin CCÉ agus san Irish Pharmacy Journal, agus
scaipeadh go forleathan é i measc roinnt príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear eagraíochtaí othar, comhlachtaí agus
rialtóirí gairmiúla cúram sláinte agus saineolaithe sábháilteachta cógas agus andúile.
Tar éis an chomhairliúcháin phoiblí, déanfar athbhreithniú ar an doiciméad treorach agus cuirfear i gcrích é i dtús na bliana 2010.
Cód Iompair
Foilsíodh an Cód Iompair do chógaiseoirí agus seoladh go foirmiúil é, tar éis a bheith curtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais i mí
Feabhra 2009. Seoladh cóipeanna den Chód chuig gach cógaiseoir cláraithe, agus chuig páirtithe leasmhara gairmiúla agus othair
eile. Faoi comhthionscnamh oideachais i gcomhar le Lárionad na hÉireann um Oideachas Leanúnach Cógaisíochta (LÉOLC), agus
le FSS, fógraíodh an Cód Iompair agus impleachtaí an Chóid sin don ghairm.
Staidéar Bonnlíne ar Chleachtas Cógaslainne in Éirinn
Choimisiúnaigh an Coiste um Chaighdeáin agus Chleachtas staidéar chun go mbeadh tuiscint tagartha ann maidir leis an gcineál
seirbhísí cógaslainne atá á gcur ar fáil in Éirinn faoi láthair agus chun anailís a dhéanamh ar na príomh-shaincheisteanna a bhfuil
tionchar acu ar chleachtas na cógaslainne. Tar éis próiseas tairisceana poiblí, choimisiúnaigh CCÉ an grúpa comhairleachta
Horwath Bastow and Charleton chun tabhairt faoin obair seo. Is iad seo a leanas cuspóirí an staidéir anailíse bhonnlíne:
• tuairisc a thabhairt ar stádas reatha na seirbhísí cógaslainne a chuirtear ar fáil in Éirinn;
• an anailís a athbhreithniú agus a chur i gcomparáid le cleachtas idirnáisiúnta;
• dea-chleachtas idirnáisiúnta a aithint agus
• straitéisí a mholadh chun an cleachtas cógaslainne a leathnú agus a fheabhsú in Éirinn sna trí go cúig bliana amach anseo.
Féachfaidh an staidéar le measúnú a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí cógaslainne lárnacha agus a leathnaithe in Éirinn, trí
anailís bhonnlíne a dhéanamh ar chógaslanna pobail agus déanfaidh sé comparáid idir na sonraí bonnlíne sin agus an deachleachtais idirnáisiúnta.
Bunaíodh grúpa stiúrtha tionscadail chun cuidiú leis an bhfoireann taighde, agus is éard a bhí mar aidhm leis monatóireacht a
dhéanamh ar dhul chun cinn an tionscadail agus a chinntiú go gcomhlíonfar cuspóirí sonraithe an CCÉ. Is iad seo a leanas na baill:
An tUasal Paul Fahey (cathaoirleach)
An Dr Catriona Bradley
An Dr Mark Ledwidge
An Dr Martin Henman
An tUasal Brendan Kerr
An Dr Paul Gallagher
An Dr. Laura Sahm
An tUasal Michael O'Shea
An tUasal John McCormack
An Dr Jean Holohan

Leas-Uachtarán CCÉ
Taighde agus Forbairt ag Seirbhísí Cógaslainne Boots (Éire) agus
léachtóir taca ag Scoil na Cógaisíochta agus na nEolaíochtaí
Cógaisíochta, TCD
Léachtóir i gCleachtas Cógaisíochta, Scoil na Cógaisíochta, UCC
Léachtóir Sinsearach i gCleachtas Cógaisíochta, Scoil na Cógaisíochta
agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta, TCD
Ceann na Seirbhísí Gairmiúla, Cumann Cógaiseoirí Thuaisceart
Éireann
Léachtóir Sinsearach i gCleachtas Cógaisíochta, Scoil na Cógaisíochta,
Ball den RCSI agus de Chomhairle CCÉ
Léachtóir i gCógaisíocht Chliniciúil, Scoil na Cógaisíochta, UCC
Príomhfheidhmeannach, Foras Croí na hÉireann
Príomhfheidhmeannach, Cumann Ailse na hÉireann
Príomhfheidhmeannach, Cumann Asma na hÉireann

Rachfar i mbun an tionscadail bhonnlíne agus cuirfear tuarascáil faoi bhráid na Comhairle le linn na bliana 2010.
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Ionchuir ó fhóraim náisiúnta agus idirnáisiúnta
D’fhreastail CCÉ ar chruinnithe le Coiste Saineolaithe ar Cháilíocht agus Caighdeáin Chleachtais Cógaisíochta agus ar Chaighdeáin
Sábháilteachta i gCleachtais Chógaisíochta agus i gCúram Cógaisíochta de chuid Chomhairle na hEorpa agus tá sí páirteach i
nGrúpa Oibre maidir le forbairt agus le cur i bhfeidhm táscairí chun measúnú a dhéanamh ar cháilíocht na gcleachtas
cógaisíochta agus an chúraim chógaisíochta san Eoraip (ag cur san áireamh róil nua an chógaiseora).
Chomh maith leis sin, tá CCÉ gníomhach san Fhóraim um Shábháilteacht Cógais, faoi chathaoirleacht an Phríomhchógaiseora ag
an Roinn Sláinte agus Leanaí, Marita Kinsella, Uasal atá ar cheann de na tionscadail a chuirtear chun feidhme mar chuid de
thuarascáil an Choimisiúin um Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta.
Faoina Meabhrán Tuisceana le Bord Leigheasra na hÉireann (BLÉ), bíonn CCÉ agus BLÉ ag comhoibriú ar roinnt saincheisteanna
a bhaineann le cógais agus le sábháilteacht othar. Sa bhliain 2009, i gcomhar le roinnt comhlachtaí eile, chuir an Coiste um
Chaighdeáin agus Chleachtas le forbairt na dtreoirlínte maidir le bainistiú sábháilte agus éifeachtach na tástála pointe cúraim i
gcúram príomhúil agus pobail, a d’fhorbair agus a d’fhoilsigh an BLÉ. Cheadaigh Comhairle CCÉ na treoirlínte seo ag cruinniú dá
cuid an 26 Bealtaine agus scaip CCÉ na treoirlínte deiridh faofa ar an ngairm, toisc go n-éilítear ar chógaiseoirí agus ar ghnóthais
cógaslainne miondíola a bhíonn ag soláthar na seirbhísí sin a bheith ar an eolas maidir leis na treoirlínte seo agus seirbhísí a
sholáthar dá réir.
Thug foireann an Aonaid um Chaighdeáin agus Chleachtas léiriúcháin ag roinnt cruinnithe maidir le cleachtas cógaisíochta, lena
n-áirítear cruinniú boird ‘Switch-On to Self-Care’, arna óstáil ag Cumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann, agus seisiúin
oideachais maidir le cleachtas cógaslainne leis an gClár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta agus le mic léinn cógaisíochta eile.
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FEIDHM MAIDIR LE CUMARSÁID AGUS GNÓTHAÍ POIBLÍ
Díríodh fós ar rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara agus ar na próisis chomhairliúcháin a bhaineann le cur i bhfeidhm an
Achta Chógaisíochta 2007 i dtaobh gníomhaíochta i rith 2009. Ina theannta sin, bhí gníomhaíocht shuntasach i ndáil le
Paindéimeach (H1N1) 2009, ina raibh baint ag comhoibriú le gníomhaireachtaí eile ar shaincheisteanna cógaisíochta agus ar
chumarsáid leis go háirithe, mar aon le heolas a scaipeadh i measc cógaiseoirí.
B’éacht suntasach in 2009 é an toradh rathúil a bhí ar an tairiscint a threoraigh CCÉ ar mhaithe le Comhdháil bhliantúil de chuid
na Cónaidhme Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI) a reáchtáil in Éirinn le linn 2009.
Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí agus Comhairliúchán
Reáchtáil an comhthionscnamh idir CCÉ agus an Lárionad na hÉireann um Oideachas Leanúnach Cógaisíochta (LEOLC), i
gcomhar le FSS, sraith cruinnithe oideachais do chógaiseoirí le linn 2009. Áiríodh orthu seisiúin maidir le róil agus freagrachtaí
na gcógaiseoirí agus ról agus freagrachtaí na gcógaiseoirí stiúrthóra agus maoirseachta, go háirithe, seisiún maidir le
himpleachtaí a bheadh ag an Rialachán maidir le Rialú na nGnóthaí Cógaslainne Miondíola 2008 agus maidir leis an gCód Iompair
do chógaiseoirí. I rith na bliana, reáchtáladh 23 cruinniú oideachais ina ndearna CCÉ cur i láthair agus tugadh deis
saincheisteanna éagsúla a phlé i roinnt ionad ar fud na tíre. D’fhreastail breis is 1,200 duine orthu.
I gcomhar leis na húdaráis rialála eile san Fhóram Rialála Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, rinne CCÉ ionchur sa dréacht-Chreat
le haghaidh Rannpháirtíocht an Phobail agus Úsáideoirí na Seirbhíse i Rialú Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh in Éirinn, a mbeidh
tionchar aige ar chomhairliú agus chaidreamh CCÉ leis an bpobal a fhorbairt.
Bhí CCÉ ina óstach, i gcomhar le Scoil Chógaisíochta agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath,
ar shiompóisiam ar 'Eiticí, Mhoráltachtaí agus Ghairmithe Sláinte' sa Ghailearaí Eolaíochta, i gColáiste na Tríonóide i mí Mheán
Fómhair. Thug beirt shaineolaithe acadúla ar chúrsaí síceolaíochta oideachais agus ar fhorbairt eiticiúil ó na Stáit Aontaithe
óráidí ag an siompóisiam a bhí faoi chathaoirleacht an tSeanadóra Ivana Bacik, Ollamh sa Scoil Dlí i gColáiste na Tríonóide. Thug
an Cláraitheoir, an Dr. Ambrose McLoughlin óráid ag an siompóisiam freisin ar an tábhacht a bhaineann le 'córais fiúntais' agus
ceannasaíocht caighdeán sna gairmeacha, agus tagairt ar leith á déanamh don Chód Iompair do chógaiseoirí. I láthair ag an ócáid
bhí oideachasóirí, rialtóirí agus gairmithe sláinte as raon leathan gairmeacha as Éirinn agus as an Ríocht Aontaithe agus deis
thábhachtach a bhí ann do CCÉ maidir lena thiomantas agus lena oibleagáid le cógaiseoirí a chur ar an eolas maidir leis an gCód
Iompair, sa chaoi is go mbeidh sé in ann eolas a thabhairt agus plé a dhéanamh maidir leis an gcóras nua rialála le lucht féachana
ardleibhéil idir-ghairmiúil.
Lean an tUachtarán agus an Cláraitheoir ar aghaidh leis an gcomhairliú agus leis an gcaidreamh leis an earnáil pholaitiúil, lena náirítear cruinnithe leis an Aire Sláinte agus Leanaí, leis an Aire Stáit sa Roinn Sláinte agus Leanaí, John Moloney agus le
Cathaoirleach Chomhchoiste an Oireachtais um Sláinte agus Leanaí, Sean O'Fearghail. I mí na Nollag, tháinig toscaireacht ó CÉÉ le
chéile leis an gComhchoiste chomh maith chun plé a dhéanamh ar Thuarascáil Bhliantúil CCÉ do 2008.
Ag deireadh 2009, thug an tAonad tacaíocht don Aonad um Chaighdeáin agus Chleachtas leis an bpróiseas comhairliúcháin
phoiblí ar an dréacht-treoir maidir le soláthar sábháilte de leigheasanna a bhfuil cóidín iontu agus nach bhfuil oideas ag teastáil
lena n-aghaidh. Reáchtáladh seisiún eolais do na meáin chun an dréacht-treoir a sheoladh, chomh maith leis an an doiciméad a
eisiúint ar na príomhpháirtithe leasmhara othar, cógaslainne agus eile chun a dtuairimí a fháil.
Grúpa tábhachtach páirtí leasmhara is ea na Scoileanna Cógaisíochta agus cógaiseoirí faoi oiliúint agus bhí CCÉ tiomanta chun
teacht le chéile leis na mic léinn sna trí Scoil i rith na bliana acadúla chun plé a dhéanamh ar chúrsaí oideachais agus rialála
cógaisíochta.
Gníomhaíocht i ndáil le Paindéimeach (H1N1) 2009
Bhí méid shuntasach oibre ag baint le teacht chun cinn gan choinne na Paindéimí (H1N1) 2009 agus leis an ngníomhaíocht a
bhaineann le freagairt a phleanáil agus a bhainistiú, go háirithe i dtaobh cruinnithe agus cumarsáide le páirtithe leasmhara
éagsúla ar fud na hearnála cógaisíochta, chomh maith leis an tseirbhís sláinte phoiblí agus an tseirbhís sláinte níos leithne. Mar a
bhí ní raibh sé indéanta don chuid is mó den bhliain tionchar agus déine iomlán na Paindéimí a mheas, gníomhaíocht tosaíochta
do CCÉ ab ea an chumarsáid sa fhreagairt náisiúnta ar mhaithe le leas an phobail agus na gairme.
Ón tús, tháinig sé chun bheith soiléir go mbeadh bunachar clárúcháin sonraí CCÉ, ina bhfuil sonraí teagmhála a bhaineann le
cógaiseoirí agus le gnóthaí cógaslainne miondíola, mar aon lena cumas cumarsáid a dhéanamh le cláraithe, ina toisc chriticiúil
maidir le heolas tábhachtach agus nuashonruithe a scaipeadh maidir leis an staid a bhionn ag teacht chun cinn. Bhí CCÉ i
ndlúthchaidreamh le CCÉ lena chinntiú go raibh eolas teagmhála acruinn agus suas chun dáta agus seachadadh an teachtaireacht
thábhachtach seo chuig cláraithe i rith na bliana. Mar thoradh ar an ngníomhaíocht a bhain leis na bPaindéimeach rinneadh
forbairt ar chaidreamh nua le páirtithe leasmhara, agus cuireadh le caidreamh a bhí ann cheana féin, lena n-áirítear an Roinn
Sláinte agus Leanaí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus saineolaithe sláinte poiblí. Bhain Príomh-Oifigeach Míochaine na
Roinne, an Dr Tony Holohan, an FSS agus Bord Leigheasra na hÉireann úsáid as bealaí cumarsáide CCÉ i rith 2009 chun eolas
práinneach nó tábhachtach a scaipeadh chuig cógaiseoirí agus gnóthaí cógaslainne miondíola, agus is léir ón t-aiseolas gur modh
sásúil agus éifeachtach a bhí ann chun eolas a sheoladh ar bhealach tráthúil.
Go déanach i mí Aibreáin, tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn agus pearsanra sinsearach san FSS, bhunaigh CCÉ tascfhórsa
cógaisíochta comhairleach chun comhoibriú le FSS chun dul i ngleic leis na gnéithe cógaisíochta den phleanáil. Rinne an
tascfhórsa seo, ar a raibh lucht saineolais chliniciúil ó ospidéal poiblí, agus ó chógaslanna acadúla, chomh maith le
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rannpháirtíocht ó speisialtóirí sláinte poiblí, scrúdú ar na gnéithe cógaisíochta agus gnéithe chúraim chógaisíochta de phleanáil
le haghaidh paindéimigh. Rinne an tascfhórsa scrúdú freisin ar ról an chógaiseora agus an líonra gnó cógaslainne miondíola chun
an fhreagairt náisiúnta a bhainistiú. I measc na ngníomhaíochtaí a rinneadh faoi choimirce an tascfhórsa seo bhí roinnt seisiún
oideachais do chógaiseoirí i gcomhar leis an ICCPE agus FSS, d’fhoilsigh an Dr Martin Henman, Coláiste na Tríonóide, alt
cuimsitheach oideachais in Iris Oifigiúil CCÉ d’Iris Cógaisíochta na hÉireann (IPJ), cuireadh sonraí maidir le suíomh na
ngnólachtaí cógaslainne miondíola ar Léarscáil Sláinte de chuid CCÉ, agus tríd láithreán gréasáin CCÉ agus bunachar sonraí
ríomhphoist scaipeadh roinnt nuashonruithe agus cumarsáide chuig cógaiseoirí. Ó Lúnasa 2009, ghlac CCÉ páirt le páirtithe
leasmhara cógaisíochta eile i nGrúpa Oibre Cógaisíochta um Ullmhacht Phaindéimeach, faoi chathaoirleacht Phríomhchógaiseoir
na Roinne, Ms. Marita Kinsella. Rinne an grúpa seo forbairt ar pholasaí agus treoracha do chógaiseoirí i ndáil le roinnt
saincheisteanna, lena n-áirítear na leigheasanna agus vacsaíní frithvíreasacha chomh maith le leanúnachais seirbhíse
cógaisíochta. Chuir an grúpa alt id toll a chéile do chógaiseoirí maidir leis an druga frithvíreasach oseltamivir chomh maith le
moltaí le haghaidh plean leanúnachas gnó do ghnóthaí cógaslainne miondíola. Scaip CCÉ an t-alt trí ríomhphost ina dhiaidh sin
agus foilsíodh é ar an láithreán gréasáin agus san IPJ. D'éascaigh CCÉ an forbairt ar na socruithe do chógaiseoirí chun cláir
imdhíonta a sholáthar. Déanfar dul chun cinn breise in 2010 agus beidh cógaslanna a spreagadh go gníomhach chun cláir
imdhíonta a sholáthar don phobal i gcoinne in aghaidh an fhliú agus niúmóine, i gcomhréir le sárchleachtas idirnáisiúnta.
Déanfaidh na gníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann leis na bPaindéimeach, lena n-áirítear forbairt ar an gcaidreamh agus ar an
gcomhoibriú agus ar na bealaí cumarsáide, eolas a thabhairt faoi fhreagairt agus rannpháirtíocht na cógaslann agus CCÉ in aon
saincheisteanna sláinte nó tionscnaimh phobail sa todhchaí a fheabhsú.
Gníomhaíocht Meán agus Chumarsáide
Rinne an tAonad comhordú ar fhorbairt agus scaipeadh roinnt foilseachán i rith 2009, lena n-áirítear comhfhoilseachán i
gcomhar le hOifig Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte de Stiúrthóir Seirbhísí Altranais dar teideal 'Eolas do chógaiseoirí
maidir le haltraí agus mná cabhrach a ordú in Éirinn', ailt oideachasúla éagsúla do chógaiseoirí i ndáil le róil agus freagrachtaí na
gcógaiseoirí faoin reachtaíocht, fógraí cleachtais a d’fhorbair an tAonad um Chaighdeán agus Chleachtais, aighneachtaí éagsúla
chuig comhairliúcháin reachtúla agus 'Treoir tosaigh chun gearán a dhéanamh faoi chógaiseoir nó faoi ghnó cógaslainne
miondíola'. Ina theannta sin, agus an tAcht Cógaisíochta tugtha isteach, tugadh an teimpléad measúnaithe slándála a d’fhorbair
CCÉ agus an Garda Síochána roimhe seo ghnóthaí cógaslainne miondíola cothrom le dáta agus scaipeadh é i measc cógaiseoirí
agus úinéirí cógaslainne.
Thug CCÉ aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann lena fheidhmeanna agus a ról trí phreasráitis agus rannpháirtíocht
ghníomhach leis na meáin chumarsáide, lena chinntiú go ndearnadh na príomhtheachtaireachtaí a sheachadadh agus gur
cuireadh eolas ar fáil maidir le nuashonruithe agus eolas ábhartha. Tháinig méadú ar an líon ceisteanna ó na meáin agus ar an
tsum a bhí i gcúrsaí a bhaineann le sainchúram CCÉ in 2009 agus clúdaíodh an t-ábhar go forleathan sna meáin maidir le hábhair
éagsúla a bhaineann le hothair agus leis an bpobal, lena n-áirítear ábhair shábháilteachta chógais cosúil le soláthar sábháilte
leigheasanna ina bhfuil paraicéiteamól agus cóidín, mar aon le tabhairt isteach an chórais ghearán agus araíonachta. Rinneadh
breis dul chun cinn ar an athbhreithniú ar chumarsáid CCÉ nuair a tugadh faoi phróiseas tairisceana ar mhaithe leis an láithreán
Gréasáin a athdhearadh agus a athfhorbairt. Thosaigh an obair ar an tionscadal sin i mí na Nollag 2009 a luaithe agus a
roghnaíodh tairgeoir tosaíochta.
Mí fíorghnóthach ba ea mí Lúnasa mar gheall ar imthosca san earnáil cógaisíochta agus dhéileáil Aonaid éagsúla CCÉ le níos mó
ná 200 fiosrúchán ó dhaoine a bhí ag lorg comhairle, eolais nó chun ábhair imní a phlé. Ina measc bhí baill den phobal agus den
chóras polaitiúil, mar aon le cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne.
Bhí spéis shuntasach ag na meáin ann agus clúdaíodh an t-ábhar go mór le linn na tréimhse sin, rud a raibh monatóireacht agus
bainistiú leanúnach agus cúramach ag teastáil lena n-aghaidh.
Caidreamh Idirnáisiúnta agus Gníomhaíocht
Cuireadh an tairiscint a threoraigh CCÉ do Chomhdháil bhliantúil na Cónaidhme Cógaisíochta Idirnáisiúnta (FIP) a bheith ar siúl
in Éirinn sa todhchaí i gcrích nuair a roghnaíodh Éire le bheith mar óstach do Chomhdháil 2013. Is eagraíocht dhomhanda
cógaisíochta í FIP i gcaidreamh oifigiúil leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte bhí tacaíocht an rialtais agus na páirtithe
leasmhara san earnáil cógaisíochta i gcoitinne ag CCÉ don tionscnamh seo.
Bhí an tUachtarán i gceannas ar thoscaireacht a d’imigh chuig Comhdháil bhliantúil an FIP in Iostanbúl go luath i mí Mheán
Fómhair. San áireamh sa toscaireacht bhí Cathaoirleach an Choiste um Fhorbairt Ghairmiúil agus Foghlama, An Dr Paul Gallagher,
agus Ceann Oideachais agus Cláraithe, an tUasal Lorraine Horgan, a d'fhreastail araon ar an 4ú Comhairliúchán Tascfhórsa
Domhanda um Oideachas Cógaisíochta agus na seisiúin ghaolmhara ag an gComhdháil. Chuir an Chomhdháil an deis ar fáil freisin
chun tógáil ar chomhpháirtíochtaí straitéiseacha atá ann cheana féin agus chun cinn nua a fhorbairt le comhghleacaithe
idirnáisiúnta i ndáil le saincheisteanna tábhachtacha, lena n-áirítear oideachas agus CPD (Forbairt Ghairmiúil Leanúnach).
Trí mheán ár líonra FIP, tugadh cuireadh don Chláraitheoir páirt a ghlacadh san XIII Congreso de FeFas (Comhdháil Chónaidhm
Cógaisíochta Mheiriceá Theas) i mí Dheireadh Fómhair agus ghlac CCÉ páirt, trí fhíschomhdháil, i seisiúin maidir le treochtaí in
oiliúint agus deimhniúchán agus ar sheirbhísí cógaisíochta d'othair.
Tá an rannpháirtíocht ag leibhéil Eorpacha agus idirnáisiúnta thar a bheith tábhachtach chun ionchur CCÉ i bhforbairt beartais
maidir le forbairt cleachtais chógaisíochta a chinntiú agus go léirítear an dea-chleachtas i rialáil na cógaslainne. Tá sé riachtanach
go bhfuil tacaíocht idirnáisiúnta againn leis an lucht déanta beartas a chur ar an eolas agus tionchar a imirt orthu maidir leis na
hathruithe suntasacha a tharla ag an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe nuair a bhí buntáistí suntasacha á mbaint amach ag othair
agus ag an bpobal. Cinntíonn CCÉ, trí bheith rannpháirteach leis an FIP, rialálaithe idirnáisiúnta um shláinte ghairmiúil,
Coimisiún agus Parlaimint an AE agus Comhairle na hEorpa go bhfuil an deis ag CCÉ chun ionchur a dhéanamh agus iarracht a
dhéanamh tionchar a imirt ar na príomhchinnteoirí.
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Bhí an CCÉ mar óstach freisin do thoscaireacht ó Aireacht Sláinte na Danmhairge agus Gníomhaireacht Leigheasra na
Danmhairge i mí an Mheithimh a thug cuairt ar thíortha Eorpacha éagsúla chun athbhreithniú a dhéanamh ar rialáil na hearnála
cógaisíochta i dtíortha eile.
Beidh tábhacht le tuilleadh rannpháirtíochta le heagraíochtaí idirnáisiúnta, idir eagraíochtaí rialála agus eagraíochtaí gairmiúla,
sna blianta amach romhainn de réir mar a dhéantar dul chun cinn ar an ullmhúchán agus pleanáil don FIP 2013.
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FEIDHM MAIDIR LE TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS
CUMARSÁIDE
Cuireadh chun críche plean ardleibhéil agus cás gnó do straitéis iomlán Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) an CCÉ,
chun freastal ar na riachtanais reachtúla agus gnó atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn. Tugann seo breac-chuntas ar
na riachtanais TFC a aithníodh trí obair na Mapála Próiseas a críochnaíodh in 2008 agus, go háirithe réimsí na Cigireachta agus
an Fhorfheidhmithe, Láimhseáil na nGearán, Iarratas Bainistíochta agus an tsreafa oibre.
Áiseanna do Chláraithe
Rinneadh an áis ar líne do chláraithe beo i le linn mhí Mheán Fómhair 2009. Eisíodh gach cláraí le PIN agus pasfhocal chun fáil ar
shuíomhanna sábháilte agus athruithe a chur isteach ar shonraí clárúcháin áirithe ar nós sonraí teagmhála.
Leis an áis ar líne freisin tá na cláraithe in ann iarratas a dhéanamh do chlárú leanúnach ar líne, lena n-áirítear táillí a íoc agus a
tugadh isteach don phríomhchohórt cláraithe a ndeachaigh a ndeimhnithe clárúcháin as feidhm ar an 31 Nollaig 2009. Bhain
30% de na cógaiseoirí a rinne iarratas do chlárú leanúnach le linn mhí na Samhna agus mhí na Nollag 2009 an áis seo. Bhunaigh
CCÉ líne chabhrach le linn an dá mhí sin chun cabhair agus tacaíocht a thabhairt do na cláraithe a bhain úsáid as an áis nua.
Ón 1 Eanáir 2010, beidh a ngrianghraf ar gach deimhniú clárúcháin cógaiseoirí agus cúntóirí cógaisíochta, agus mar sin ag
deireadh 2009 bhí gá le grianghraf a bheith in éineacht leis na hiarratais a rinneadh do chlárú leanúnach. Cuireadh forbairt an
mhodúl “Grianghraif” don Chlárú Leanúnach i gcrích sa chaoi go raibh córas athchóirithe chun éifeachta de phróiseáil agus
scanadh na ngrianghraf a fuarthas ó chláraithe le go bhféadfaí iad a bheith san áireamh ar na deimhnithe.
Gníomhaíochtaí Eile
Rinneadh uasghrádú ar infreastruchtúr TFC inmheánach. San áireamh anseo bhí bunú seomra freastalaí slán agus an trealamh a
bhí níos sine agus le fadhbanna a athsholáthar.
Cuireadh críoch le próiseas tairisceana poiblí le haghaidh uasghrádú a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin CCÉ, lena n-áirítear
seirbhísí óstála agus bainistíochta inneachair. Cuireadh tús leis an bhforbairt ar an suíomh Gréasáin nua.
Cuireadh na sonraí ó Chlár na ngnólachtaí cógaisíochta miondíola ar Atlas Sláinte an FSS, d'fhonn é a éascú do bhaill den phobal
chun cógaslanna ina gcomharsanacht a aithint ó léarscáil ar líne. Cuireadh é seo i gcrích mar chuid de ghníomhaíocht agus
comhoibriú an CCÉ i ndáil le pleanáil a dhéanamh maidir leis an bpaindéimeach fliú.
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FEIDHM MAIDIR LE hAIRGEADAS, RIARACHÁN AGUS
RIALACHAS CORPARÁIDEACH
AN COISTE UM RIARACHÁN, AIRGEADAS AGUS RIALACHAS CORPARÁIDEACH
Cruinnithe a reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Riarachán, Airgeadas agus Rialachas Corparáideach ceithre chruinniú in 2009. Tá taifid tinrimh na
gcruinnithe seo leagtha amach in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán gréasáin CCÉ.
Gníomhaíochtaí
Tá an fheidhm maidir le Riarachán agus Airgeadas freagrach as na réimsí seo a leanas:
• Bainistíocht Airgeadais agus airgid tirim
• Acmhainní daonna
• Scéim Aoisliúntais Foirne
• Bainistíocht maoine agus sócmhainne
• Riarachán ginearálta
Gníomhaíochtaí
I measc ghníomhaíochtaí réimse Airgeadais an CCÉ in 2009 bhí na nithe seo a leanas:
• Bailiúchán agus lóisteáil táillí (féach thíos)
• comórtais tairisceana (Tá CCÉ ag gabháil leis an soláthar de réir Bheartas Soláthair an Rialtais) - 4
• Ócáidí íocaíochta foirne - 12
• Líon na sonrasc a próiseáladh - 1177
• Líon na sonrasc díolacháin a próiseáladh - 1109
• Líon na seiceanna a próiseáladh - 644
• Líon na bhfoirmeacha dochair dhírigh a próiseáladh (Ioncam) - 450
• Líon na ndochar díreach a próiseáladh (Íocaíochtaí) - 440
• Athbhreithniú ar an bpunann maoine
• Athbhreithniú ar an bhfeidhm airgeadais
• Ullmhú na scéime aoisliúntais nua
• Ullmhú agus Iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais bhliantúla 2008
• Ullmhú an Phlean Seirbhísí 2010
Bailiúchán Táillí
Thosaigh an córas nua clárúcháin leanúnaigh go déanach sa bhliain 2008 don bhliain 2009.
D'oibrigh an córas nua go sásúil agus tá sonraí an chlárúcháin san áireamh i chuid clárúcháin den tuarascáil seo.
Ba é seo a leanas an ioncam na dtáillí iarbhír don bhliain 2009:
€m
Cógaiseoirí
€1.899
Gnólachtaí Cógaisíochta Miondíola
€4.179
Clárú Eile
€0.537
Cuireadh tús le clárúcháin áirithe i rith na bliana agus mar thoradh air seo níor bhain ach cuid den táille a bailíodh le 2009.
Tugadh an t-iarmhéid ar aghaidh mar ioncam iarchurtha go dtí 2010.
Bainistíocht Airgeadais
Bhí feabhas suntasach ar staid airgeadais CCÉ in 2009. Le hinsreabhadh na dtáillí ó chlárú na ngnólachtaí cógaisíochta miondíola
bhíothas in ann an rótharraingt a d’ardaigh go €0.986m a ghlanadh go luath i mi na Nollag 2008. Ní raibh sé riachtanach úsáid a
bhaint as an rótharraingt a ceadaíodh i 2009.
Tá na nithe seo a leanas san áireamh sna ráitis airgeadais iomlána:
• Tuairiscí na Comhairle
• Ráiteas Fhreagrachtaí na Comhairle
• Tuairisc an Iniúchóra
• Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
• Clár Comhardaithe
• Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid (Nua in 2009)
• Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
Torthaí fabhracha a bhí ann don ioncam agus don chaiteachas don bhliain 2009. Bhí an t-ioncam 7% os cionn an bhuiséid mar
gheall ar thosca éagsúla.
• Méadú ar líon na gcláraithe
• Méadú in ús bainc tuillte
• Méadú in ioncam scrúduithe
• Méadú i líon na n-oscailtí nua agus aistrithe úinéireachta
• Ioncam cíosa don mhaoin chónaithe ar Bhóthar Shrewsbury
• Ioncam fógraíochta ó IPJ
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Tá an caiteachas 8% faoin mbuiséad de bharr na nithe seo a leanas go príomha: • Moill maidir le Cuid 6 den Acht Cógaisíochta a chur i bhfeidhm go Lúnasa 2009. Dá bhrí sin níor bunaíodh na coistí éagsúla
chomh luath agus a bhí beartaithe i bPlean Seirbhíse 2009.
• Moill maidir le ceapadh foirne nua mar a bhí beartaithe i bPlean Seirbhíse 2009.
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• Ní raibh na Cúlchistí agus na cistí Teagmhais a ndearnadh foráil dóibh i bPlean Seirbhíse 2009 riachtanach don bhliain 2009
agus tabharfar ar aghaidh iad go dtí na blianta amach anseo.
Bhí staid airgeadais an CCÉ láidir ar an 31ú Nollaig 2009.
Northumberland Property Limited (NPL)
Thug Comhairle an CCÉ treoir don Chláraitheoir in 2007 cuideachtaí comhlachaithe uile an CCÉ, na cuideachtaí maoine ina measc,
a fhoirceannadh. Scoir NPL de bheith ag trádáil i mí Dheireadh Fómhair 2008.
Díscaoileadh é ar an 11 Nollaig 2009. Aistríodh a chuid sócmhainní agus dliteanas uile chuig CCÉ. Rinneadh na cuideachtaí
comhlachaithe uile a fhoirceannadh agus tá a gcuid gníomhaíochtaí anois faoi bhainistíocht dhíreach an Chláraitheora agus faoi
dhlínse Chomhairle an CCÉ.
Iontaobhas James Coleman
Tá Iontaobhas James Coleman (ciste scoláireachta do mhac léinn cógaisíochta a thiomnaigh iar-Chláraitheoir den sean CCÉ)
neamhspleách de Chomhairle CCÉ. Rinne sé dámhachtainí de 13 scoláireacht in 2009.
Rialachas Corparáideach
In 2009 ghlac Comhairle CCÉ an Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus d'fhorbair sí Creat Rialachais
Chorparáidigh don CCÉ. Rinne an Chomhairle Creat um Rialachas Corparáideach CCÉ a fhaomhadh i mí Mheán Fómhair 2009
agus eisíodh é chuig gach Comhalta den Chomhairle, den Choiste Comhairleach agus fostaithe de chuid CCÉ agus foilsíodh é ar
láithreán Gréasáin CCÉ. Ghlac an Chomhairle freisin le Cód Iompraíochta do Chomhaltaí na Comhairle agus an Choiste
Chomhairligh i Meán Fómhair 2009, atá curtha san áireamh mar Aguisín E leis an gCreat um Rialachas Corparáideach.
Tabharfaidh an creat um Rialachas Corparáideach dearbhú do na hothair agus don phobal go bhfuil CCÉ "oiriúnach don aidhm"
agus "oiriúnach don fheidhm".
Leagtar amach sa Chreat um Rialachas Corparáideach go gcloíonn CCÉ leis na nósanna imeachta le haghaidh diúscartha
sócmhainní mar atá leagtha amach sa "Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit". San Acht Cógaisíochta 2007
sonraítear gur féidir, tar éis na sócmhainní a dhiúscairt, barrachas ar bith a chaitheamh ar fhorbairt an oideachais, taighde nó
chun aon chríche poiblí eile a bhaineann leis an gcógaisíocht. Cloíonn CCÉ leis na treoirlínte um Measúnú agus Bainistiú Tograí
Caiteachais Chaipitil a d'eisigh an Roinn Airgeadais.
Tá na nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag CCÉ chun monatóireacht, tuairisciú agus forfheidhmiú a dhéanamh ar na rialacha agus
na ceanglais ábhartha a bhaineann leis an taisteal thar lear a dhéanann fostaithe de chuid CCÉ nó comhaltaí na Comhairle mar atá
leagtha amach sa "Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit".
Tá na nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag CCÉ chun a chinntiú go bhfuil an tuairisciú airgeadais, iniúchadh inmheánach, taisteal,
soláthar agus diúscairt sócmhainní á ndéanamh go cuí. Comhlíonann CCÉ treoirlínte an Rialtais maidir le híocaíocht tháillí na
Stiúrthóirí agus beartas an Rialtais maidir le pá na bPríomhfheidhmeannach agus gach fostaí comhlachta Stáit.
Tá an dea-rialachas corparáideach mar phríomhghné leis an éifeachtacht agus freagracht a fheabhsú, chomh maith le cur le
hoscailteacht agus leis an trédhearcacht. Gné shuntasach de chlár an Rialtais d’athchóiriú na seirbhíse sláinte ná na socruithe
rialachais agus cuntasachta a neartú ar fud an chórais sláinte.
Comhlíonann CCÉ a chuid feidhmeanna agus dualgas ar mhaithe le leas an phobail agus dá bhrí sin tá sé freagrach don phobal. Tá
CCÉ freagrach freisin don Oireachtas maidir le feidhmiú a bhfeidhmeanna rialála. Tá ríthábhacht leis an dea-rialachas
d'fheidhmiú éifeachtach CCÉ agus forálann sé don trédhearcacht agus cuntasacht fheabhsaithe.
Iniúchadh
Rinne gnólacht cuntasaíochta Crowleys DFK, 16/17 Faiche an Choláiste, Baile Átha Cliath 2, feidhm an Iniúchta Inmheánaigh in
2009. Na hiniúchóirí seachtracha in 2009 ba ea Anne Brady McQuillans DFK, Cúirt an Eidhneáin, Sráid Fhearchair, Baile Átha
Cliath 2. Níor tháinig an Coiste Iniúchta le chéile ach faoi dhó sa bhliain 2009 toisc gur fhág triúr ball an Coiste Iniúchta le bheith
ina gcomhaltaí de Chomhairle CCÉ agus de bharr na ndeacrachtaí a bhí ann ina dhiaidh sin chun córam a bhaint amach agus chun
ceapaithe cuí a dhaingniú.
Ceapadh comhaltaí nua ar an gCoiste Iniúchta i mí an Mhárta agus mí Mheán Fómhair chun é seo a réiteach.
Tiocfaidh an Coiste Iniúchta le chéile go luath in 2010 agus tá sceideal cruinnithe agus iniúchtaí éagsúla beartaithe le haghaidh
2010. Tá taifid tinrimh na gcruinnithe leagtha amach in Aguisín B. Tá Cairt an Choiste Iniúchta ar fáil ar an láithreán Gréasáin
CCÉ.
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RÁITEAS AR NA CÓRAIS RIALAITHE INMHEÁNAIGH
AIRGEADAIS
(DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2009)
Freagracht as an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
Thar ceann CCÉ, admhaímid ár bhfreagracht as an gcóras rialaithe airgeadais inmheánaigh sa CCÉ agus as próisis agus nósanna
imeachta a chur i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú go bhfuil an córas éifeachtach.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní cosanta, idirbhearta
údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go dtabharfaí iad faoi deara
in achar tráthúil ama.
Tá an Chomhairle agus an Cláraitheoir ag glacadh céimeanna chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe cuí in áit
trí na nithe seo a leanas:
• Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú trí fheidhmeanna coiste éagsúla le monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus chun
sócmhainní na heagraíochta a chosaint
• Na freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú agus a dhoiciméadú go soiléir
• Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ag gach leibhéal den eagraíocht
• Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ar
fheidhmeanna CCÉ agus tacaíocht a thabhairt do straitéisí CCÉ chun a chuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh
• A chinntiú nach bhfuil ach rátaí tuarastail atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus Leanaí íoctha do na fostaithe.
Tá próisis bunaithe ag an gComhairle agus ag an gCláraitheoir freisin chun na rioscaí atá i ndán don eagraíocht a aithint
agus meastóireacht a dhéanamh orthu. Déantar é seo ar roinnt bealaí lena n-áirítear iad seo a leanas:
• Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá i ndán do CCÉ
• Measúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh rioscaí aitheanta a mheas
• Measúnú a dhéanamh ar chumas CCÉ chun na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú
• Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna agus cuspóirí straitéiseacha gearrthéarmacha agus fadtéarmacha agus
measúnú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann chun na pleananna sin a chur i gcrích
• Spriocanna bliantúla agus cinn níos fadtéarmaí do gach réimse den eagraíocht a leagan síos agus ina dhaidh sin tuairisciú rialta
a dhéanamh ar na torthaí a baineadh amach
Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat oibre d'eolas bainistíochta rialta, nósanna imeachta
riaracháin lena n-áirítear leithscaradh dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta. Áirítear na nithe seo a leanas go
háirithe:
• Córas buiséadaithe mionsonraithe le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus comhaontaithe ag an gComhairle
• Athbhreithnithe rialta ag an gCoiste Riaracháin, Airgeadais agus Rialachais Chorparáidigh agus an Chomhairle maidir le
tuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais in aghaidh réamhaisnéisí
• Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíochtaí eile a thomhas
Tá na nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais
leagtha amach thíos.
Tá córas iniúchta inmheánach ag CCÉ atá comhdhéanta de na nIniúchóirí Inmheánacha agus an Coiste Iniúchta. Tagann an Coiste
Iniúchta le chéile ar bhonn ráithiúil chun athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí atá ullmhaithe ag an Iniúchadh Inmheánach
agus ar shaincheisteanna ábhartha eile. Dearbhaíonn an Coiste Iniúchta leis an gComhairle go bhfuil córais rialaithe airgeadais
agus neamh-airgeadais leordhóthanacha i bhfeidhm ag CCÉ. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchta go rialta chuig an gComhairle i ndáil
leis na hábhair a bhfuil breithniú déanta aici orthu.
Feidhmíonn CCÉ i gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit. Déanann an Coiste Iniúchta Plean
Iniúchta Inmheánaigh forás ach trí bliana a fhaomhadh agus déantar athbhreithniú air gach bliain más gá. Cuireann an plean
oibre reatha san áireamh na réimsí ina bhféadfadh rioscaí a bheith atá aitheanta i gcleachtadh measúnaithe rioscaí a rinneadh i
gcomhar leis an mbainistíocht. Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuairiscí ráithiúla ar fáil don Choiste le tuarascálacha ráithiúla
ar thascanna a rinneadh. Leagann na tuarascálacha seo béim ar easpaí nó laigí, más ann dóibh, atá sa chóras um rialú
inmheánach airgeadais agus na bearta ceartaitheacha a mholtar a ghlacadh nuair is gá.
Dearbhaímid, sa bhliain go dtí 31 Nollaig, 2009, go ndearna an Chomhairle athbhreithniú ar an gcóras rialaithe inmheánaigh
airgeadais. Rinnea an Coiste Iniúchta athbhreithniú ar thuarascálacha ó na hIniúchóirí Inmheánacha ar Shlándáil TFC agus
Measúnú Riosca. Tá iarrtha ag an gCláraitheoir i gcomhréir leis an gcleachtas is fearr go ndéanann na hIniúchóirí Inmheánacha
athbhreithniú ar idirbhearta cárta creidmheasa agus éilimh costas an Chláraitheora,na foirne, na mbainisteoirí sinsearacha agus
Comhaltaí Chomhair CCÉ don tréimhse 22 Bealtaine, 2007-31 Nollaig 2008. Ba dheimhin leis an Iniúchóir Inmheánach gur
comhlíonadh na próisis chuí agus go raibh an caiteachas a tabhaíodh in ord. Don chéad uair sa CCÉ rinne na hIniúchóirí
Seachtracha iniúchadh eatramhach. Leanfar leis an gcleachtas seo sna blianta amach romhainn.
Tá monatóireacht agus athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar eolas maidir le
hobair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste Iniúchta a dhéanann maoirseacht ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Iniúchóra
sheachtraigh agus na mbainisteoirí sinsearacha laistigh de CCÉ atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreat rialaithe
airgeadais.
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Tá an ráiteas seo sínithe ar son bhainistíocht CCÉ ag an gCláraitheoir:

Dr Ambrose McLoughlin
Cláraitheoir
agus tá siad sínithe thar ceann Chomhairle CCÉ ag an Uachtarán:

Noeleen Harvey, Uasal
Uachtarán
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TUARASCÁIL AIRGEADAIS
(DON TRÉIMHSE 1 EANÁIR 2009 - 31 NOLLAIG 2009)
ACHOIMRE
Tá iniúchadh déanta ag ár nIniúchóirí Anne Brady McQuillan DFK ar Chuntais Bhliantúla 2009 CCÉ agus tá siad sonraithe sna
Ráitis Airgeadais seo a leanas.
Sa bhliain 2009, tharla athruithe suntasacha i maoiniú agus in oibríochtaí CCÉ. Tar éis chlár na nGnóthas Cógaslainne Miondíola
(GCManna) a thabhairt isteach agus na táillí a thabhairt isteach lena n-aghaidh ó 1 Eanáir 2009, ba é ár n-ioncam sa bhliain 2009
€7m i gcomparáid le €2.6m sa bhliain 2008.
Sa bhliain 2008, bhí ullmhúcháin idir lámha chun CCÉ a fhorbairt agus tabhaíodh caiteachas níos airde sa bhliain sin, €1.582m
ina iomlán. Sa bhliain 2008, bhí sé beartaithe ar dtús go dtabharfaí isteach táille le haghaidh GCManna i rith na bliana ach bhí sé
riachtanach é seo a chur siar ar chúiseanna taobh amuigh de smacht CCÉ.
€5.395m ab ea an costas iomlán a bhí ar oibríochtaí sa bhliain 2009 i gcomparáid le €4.163m sa bhliain 2008. D'ardaigh costais
phá ó €1.530m go dtí €2.073m i rith na bliana. Tharla sé seo mar gheall ar an méadú a tháinig ar líon na foirne ceadaithe chun
dul i ngleic leis na haonaid leathnaithe Iniúchta agus Forfheidhmithe, Gnóthaí Dlí agus Clárúcháin. Cuireadh tús freisin sa bhliain
2009 le scéim nua aoisliúntais de chuid CCÉ agus bhí foráil le déanamh do riaráistí ranníocaíochta fostóirí ar ais go dtí mí na
Bealtaine 2007, nuair a bunaíodh CCÉ.
Chosain sé timpeall is €500,000 chun ár gcórais TFC a thabhairt cothrom le dáta, go háirithe an córas clárúcháin nua sa bhliain
2009.
Bhí barrachas oibriúcháin iomlán €1.650m ann sa bhliain 2009 i gcomparáid le heasnamh oibriúcháin €1.582m sa bhliain 2008.
De réir an chláir chomhardaithe amhail an 31 Nollaig 2009, is mó €4.177m luach na sócmhainní iomlána ná luach na ndliteanas
iomlán. €2.740m ab ea an difríocht sin amhail an 31 Nollaig 2008. Léirítear é seo mar seo a leanas:
€m
Cuntas Athluachála
€1.161
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
€3.016
€4.177
Cuireann na hIniúchóirí in iúl gurb é a dtuairim go dtugann na Ráitis Airgeadais léargas fíorcheart ar staid ghnóthaí CCÉ amhail
an 31 Nollaig 2009 agus gur ullmhaíodh na torthaí don bhliain go cuí. Deimhníonn siad chomh maith go bhfuair siad an fhaisnéis
agus na míniúcháin ar fad atá riachtanach chun críocha an iniúchta agus go bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag an CCÉ.
Torthaí Airgeadais 2009
I dtábla 9 thíos tugtar breac-chuntas ar an toradh iomlán don bhliain 2009 mar atá sonraithe sna Ráitis Airgeadais 2009.
TÁBLA9.
Toradh ar chaiteachas don bhliain 2009
Buiséad Bunaidh
€000
Ioncam Iomlán
6,534
Caiteachas
Costais Pá
2,253
Costais nach Costais Pá Iad
3,764
Caiteachas Iomlán
6,017
Cúlchiste
500
Ciste Teagmhasach
217
Barrachas
Caiteachas Iomlán agus Aistriú
chuig Cúlchistí
6,534

Toradh Athraitheas
€000
€000
7,030
496

Athraitheas%
%
7%

2,073
3,322
5,395
500
217
918

(180)
(442)
(622)
Tugtha ar Aghaidh
Tugtha ar Aghaidh
Tugtha ar Aghaidh

(8%)
(12%)
(10%)
0
0

7,030

496

7%

Tá €500,000 don chúlchiste atá mar chuid dár bPlean Seirbhíse 2009 san áireamh leis an mbarrachas €1.636m ag deireadh na
bliana.
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Bainistiú Airgid
Soláthraíonn insreabhadh na dtáillí i mí na Nollag na cistí do CCÉ atá uaithi chun oibriú sa bhliain dár gcionn. Ní raibh orainn leas
a bhaint as áiseanna rótharraingte sa bhliain 2009. Ba é an t-iarmhéid bainc amhail an 31 Nollaig 2009 ná €6,774,813, méid ina
n-áirítear €5.521m i leith táillí a bailíodh le haghaidh 2010. Infheistíodh an barrachas airgid go stuama i rith na bliana.
Costais Phá
€2.073m ab ea an costas iomlán a bhí ar phá agus ar phinsin sa bhliain 2009. Bhí foireann buan lánaimseartha de 21 ceadaithe ag
an Roinn Sláinte agus Leanaí agus ag an Roinn Airgeadais sa bhliain 2009 agus níor sáraíodh an teorainn seo.
Rinneadh foráil sa Phlean Seirbhíse 2009 d’earcú breis foirne chun Cuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007 a chur i bhfeidhm.
Fostaíodh foireann cheadaithe i gcaitheamh na bliana. Dá bhrí sin, coimeádadh na costais phá agus na costais neamh-phá faoi
smacht.
Cheadaigh an tAire Sláinte agus Leanaí tuarastal an Chláraitheora agus grádaíodh é ag leibhéal 3 Rúnaí Cúnta / Ollamh Ollscoile /
Príomhfheidhmeannach, nó €145,952 in aghaidh na bliana. Tá teidlíocht de réir alt 13 (2) de Sceideal 1 den Acht Cógaisíochta
2007 le liúntas a bhaineann le feidhmíocht a d’fhéadfadh a a bheith ceadaithe ó am go ham. D’ordaigh an tAire Airgeadais gan
aon liúntas feidhmíochta a íoc leis an ngrád sin sa bhliain 2009.
Íocadh €4,135 i gcostais taistil agus chothaithe leis an gCláraitheoir sa bhliain 2009. Ceadaigh Uachtarán CCÉ go foirmiúil iad
agus tá siad faoi réir scrúdú ag an gCoiste Iniúchta agus ag an Iniúchóir Inmheánach. Ina theannta sin, tá na costais taistil a íoctar
leis an gComhairle agus le fostaithe CCÉ faoi réir scrúdú ag an gCoiste Iniúchta agus ag an Iniúchóir Inmheánach agus déanann an
Cláraitheoir iad a cheadú go foirmiúil.
Is iad na rátaí pá foirne sa CCÉ ná iad siúd atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus Leanaí le haghaidh ghráid na hearnála Sláinte.
Níor íoc CCÉ aon liúntais bhreise nó ragobair in 2009. Bhí an fhoireann go léir faoi réir na dtobhach earnála poiblí a fhorchuir an
Rialtas in 2009.
Tá leibhéal neamhláithreachta fhoireann CCÉ íseal, toisc go bhfuil leibhéal ard dílseachta agus díograise ag an bhfoireann ó
thaobh na hoibre. Ag eascairt as an gcinneadh a rinne an Rialtas chun costais phá na hearnála poiblí a laghdú ó 1 Eanáir 2010,
beidh rátaí pá gach ball foirne CCÉ atá lánaimseartha, páirtaimseartha agus fostaithe go sealadach, laghdaithe ón dáta sin i leith
ar aon dul leis na leibhéil atá forordaithe ag an Roinn Airgeadais agus an Roinn Sláinte agus Leanaí.
Costais Neamh-Phá
Na costais neamh-phá iomlán in 2009 ba ea €2.986m.
Ba iad seo a leanas na heilimintí móra:
• Táillí Dlí agus Gairmiúla
• Costais Ghinearálta Oifige
• Táillí Comhairle (Tá treoirlínte an Rialtais maidir le táillí a íoc le Comhaltaí Comhairle á gcomhlíonadh)
• Costais Árachais
• Costais Fhuinnimh
• Dímheas
Níor cuireadh tús le tionscadail áirithe a bhí beartaithe don bhliain 2009 mar gheall ar an moill a bhí ann leCuid 6 den Acht
Cógaisíochta 2007 a chur i bhfeidhm.
Costais Dlí
Le forás na nalt nua den Acht Cógaisíochta 2007, tar éis don Aire Sláinte agus Leanaí tús a chur leis ar 1 Lúnasa 2009, cuireadh
feabhas ar leibhéal na hoibre dlí do CCÉ. In 2009 críochnaíodh próiseas soláthair foirmiúil do chomhairleoirí dlí agus ceapadh
Aturnaetha O’Connor. An costas iomlán ar sheirbhísí dlí ghnáthaimh a ceannaíodh in 2009 ba ea €170,793. Beidh costas na
seirbhísí dlí bunaithe go fóill ar leibhéal na ngearán agus ar an leibhéal gníomhaíochta a ghineann Aonad na Cigireachta agus an
Fhorfheidhmithe agus Gnóthaí Dlí. Tá foráil á déanamh ag CCÉ ina bhuiséad bliantúil Pleananna Seirbhíse chun freastal ar na
costais sin agus coinneofar iarmhéideanna neamhchaite inár gcuntas cúlchiste ioncaim agus caiteachais. An t-iomlán a bhí sa
chúlchiste seo ar an 31ú Nollaig 2009 ná €1 milliún. Tá cinneadh déanta ag an gComhairle cheana féin gur chóir cúlchiste € 5-6
mhilliún ar a laghad a bhunú chun freastal ar leibhéal agus castacht na gcásanna a thiocfadh chun cinnn.
Costais Eile
Ag teacht leis an iarracht náisiúnta chun costais a laghdú, d'éirigh le CCÉ praghsanna ónár soláthraithe a ghearradh faoi thuairim
is 8%. Bhí rialú docht ar na ceannacháin.
Gearradh rátaí Taistil agus Cothaithe freisin ar aon dul leis an treoir ón Rialtas mar a bhí faofa ag an Aire Sláinte agus Leanaí. Na
costais taistil in 2009 ba ea €71,255 i gcomparáid le €161,551 in 2008, nuair a tionóladh roinnt mhaith cruinnithe réigiúnacha i
ndáil le forás an Achta Chógaisíochta 2007. D’ardaigh na costais priontála, postais agus stáiseanóireachta go suntasach ó
€142,000 in 2008 go €212,000 in 2009. Tharla sé seo mar gheall ar an ngníomhaíocht bhreise sa CCÉ. Thug an Chomhairle treoir
in 2009 go ndéanfaí íocaíochtaí curtha chun sochair leis na mic léinn réamhchláraithe / mic léinn intéirneacha a rinneadh i leith
táillí clárúcháin réamh-íoctha faoin Acht 1875 agus na táillí scrúdaithe. An costas a bhí air seo in 2009 ná €165,000.
D’ardaigh na costais dímheasa ar dhaingneáin agus feistis ó €142,459 go €164,749. Don chéad uair riamh chuireamar dímheas
ar fáil inár bhfoirgnimh chun na caighdeáin chuntasaíochta a chomhlíonadh. An costas a bhí air seo ná €103,789 in 2009.
Ioncam
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D’ardaigh an t-ioncam in 2009 go €7.031m ó €2.58 ón mbliain roimhe sin. Is é seo a leanas an miondealú:
€m
Clárú - Gnólachtaí Cógaisíochta Miondíola
€4.179
Clárú - Cógaiseoirí
€1.899
Clárú - Eile
€0.537
Díolacháin Leabhar
€0.103
Ioncam Fógraíochta – IPJ
€0.062
Ioncam Scrúdaithe
€0.053
Ioncam Cíosa
€0.062
Ioncam Eile
€0.135
Iomlán
€7.030
Sa bhuiséad a bhí againn ar dtús in 2008 beartaíodh €2.4m a bhailiú ó tháillí RPB. Ach, cuireadh siar tús a chur leis na táillí sin a
thabhairt isteach ó lár 2008 go dtí Eanáir 2009.

Maoin
Níor tháinig feabhas ar an margadh maoine in 2009 agus mar thoradh air sin níor díoladh na maoine ag 18 Bóthar Shrewsbury
agus 37 Bóthar Northumberland i mBaile Átha Cliath. Rinneadh cinneadh in 2009 an t-áitreabh ar Bhóthar Northumberland a
úsáid chun an brú ar Bhóthar Shrewsbury a mhaolú. Bhí gá le roinnt cothabhála agus deisiúchán agus is é seo an chúis ar
ardaíodh na costais deisiúcháin ó €41,638 in 2008 go €61,261 in 2009. Beidh an fhoireann san Aonad Cigireachta agus
Forfheidhmithe agus san Aonad um Fhorbairt Ghairmiúil agus Foghlama ag bogadh go Bóthar Northumberland go luath in 2010.
Ina theannta sin is féidir cruinnithe den Choiste a bheith ar siúl ar Bhóthar Northumberland lena n-áirítear éisteachtaí ón gCoiste
Araíonachta de réir mar is gá.
Ós rud é nach gceaptar gur infheistíocht í 37 Bóthar Northumberland chun críocha cuntasaíochta a thuilleadh bhí gá le muirear
lagaithe de €200,000 ina luacháil.
Leanaimid de bheith ag lorg deiseanna chun cóiríocht a fhreastalóidh ar ár riachtanais a aimsiú in ionad na cóireachta oifige
reatha atá againn. Mar sin féin, ní féidir é seo a bhaint amach ach amháin nuair a thagann feabhas ar an margadh dár maoine.
Cuirfear in iúl do na na coistí cuí agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn.
Aoisliúntas
Cuireadh tús leis an Scéim Aoisliúntais ar bhonn riaracháin mar a bhí ceadaithe ag an Roinn Sláinte agus Leanaí. Cuireadh tús le
bailiúchán na ranníocaíochtaí ar an 1 Aibreán 2009. Bhí baill foirne a d’aistrigh chuig CCÉ nuair a bunaíodh é ar 22ú Bealtaine
2007 mar bhaill ón dáta tosaigh. Tháing baill foirne nua isteach sa scéim nuair a thosaigh siad ag obair le CCÉ.Cuireadh figiúr de
€198,711 san áireamh i gcuntais 2009 do riaráistí i ranníocaíocht an fhostóra leis an gciste do 2007 agus 2008.
I gcomhréir le Treoir an Rialtais agus leis an reachtaíocht a rith an tOireachtas, rinneadh na tobhaigh pinsin a asbhaint den ord
de 7.5% ó gach fostaí de CCÉ agus íocadh ar bhonn míosúil iad leis an Roinn Sláinte agus Leanaí.
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TUARASCÁIL NA NINIÚCHÓIRÍ NEAMHSPLEÁCHA CHUIG
COMHAIRLE CCÉ
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2009, ina
gcuimsítear an cuntas ioncaim agus caiteachais, an clár comhardaithe agus na nótaí gaolmhara. Cuireadh na ráitis airgeadais seo i
dtoll a chéile faoi pholasaithe cuntasaíochta.
(Tá ráitis cuntais iomlána ar fáil ón CCÉ)
Ní bhaineann an tuarascáil seo ach leis an gComhairle amháin, mar chomhlacht de réir Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta
2007 agus den Chleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tugadh faoin obair iniúchta ionas go bhféadfaimis
a lua le Comhairle CCÉ na nithe sin a bhfuil sé de cheangal orainn a lua i dtuarascáil iniúchóra agus ní chun aon chríche eile. A
mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid freagracht d'aon duine seachas CCÉ agus Comhairle CCÉ
mar chomhlacht, as ár gcuid oibre iniúchta, as an tuarascáil seo, nó as na tuairimí sin atá léirithe ann.
Freagrachtaí na Comhairle agus na nIniúchóirí
Tá an Chomhairle freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Sceideal 1, Alt 16 den Acht
Cógaisíochta 2007 agus i Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Comhairle leagtar amach na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint
ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a
nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn).
Táimid freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir ceanglas ábhartha dlí agus rialúcháin agus de réir
Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (RA agus Éire).
Cuirimid tuairisc chun na Comhairle maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart agus an bhfuil siad
ullmhaithe go cuí de réir Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 agus an Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go
Coitianta in Éirinn. Cuirimid tuairisc ar fáil duit freisin cibé inár dtuairim: an bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag CCÉ; agus
cibé an bhfuil an t-eolas atá tugtha i dTuarascáil na Comhairle ag teacht leis na ráitis airgeadais. Ina theannta sin, luaimid cibé an
bhfuil an t-eolas agus na mínithe ar fad atá riachtanach chun críocha ár n-iniúchta faighte againn agus cibé an bhfuil clár
comhardaithe agus cuntas ioncaim agus caiteachais CCÉ ag teacht leis na leabhair chuntais.
Cuirimid tuairisc chun na Comhairle más rud é, inár dtuairim féin, nach dtugtar aon eolas atá sonraithe san Acht Cógaisíochta
2007 maidir le luach saothair agus le hidirbhearta bhaill na comhairle agus nuair is indéanta sin, cuirimid faisnéis den sórt sin
san áireamh inár dtuarascáil.
Léimid Tuarascáil na Chomhairle agus déanaimid machnamh ar na himpleachtaí a bheadh ag ár dtuarascáil má thugaimid faoi
deara aon mhíráitis dhealraitheacha inti.
Bunús na Tuairime Iniúchta
Thugamar faoin iniúchadh de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (RA agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord
um Chleachtais Iniúchóireachta. Áirítear le hiniúchadh scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus
leis an méid a nochtear sna ráitis airgeadais. Áirítear ann freisin measúnú ar na meastacháin agus ar na breithiúnais shuntasacha
a rinne an Chomhairle agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta feiliúnach do dhálaí
CCÉ, an bhfuil siad curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus an bhfuil siad nochta go sásúil.
Phleanálamar agus thugamar faoin iniúchadh ionas go bhfaighfí an t-eolas agus na mínithe ar fad a mheasamar a bheith
riachtanach chun a dhóthain fianaise a sholáthar dúinn chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó
mhíráiteas ábhartha, cibé acu calaois nó neamhrialtacht eile nó earráid is cúis leis. Agus sinn ag teacht ar thuairim, rinneamar
meastóireacht ar a shásúil is a cuireadh an t-eolas i láthair sna ráitis airgeadais.
Tuairim
Is é ár dtuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in
Éirinn, ar riocht ghnóthaí CCÉ amhail an 31 Nollaig 2009 agus gur ullmhaíodh i gceart na torthaí don bhliain dar críoch de réir
Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn.
Fuaireamar an t-eolas agus na mínithe ar fad a mheasamar a bheith riachtanach chun críche ár n-iniúchta. Is é ár dtuairim go
bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag CCÉ. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.
Is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil na Comhairle ag teacht leis na ráitis airgeadais.
Anne Brady McQuillans
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe DFK
Cúirt Uíbh Eachach, Bóthar Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS
(DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2009)

Ioncam
Costais riaracháin agus dhíreacha
Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil
Ús iníoctha agus táillí comhchosúla
Barrachas/(Easnamh)
ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin
Cáin ar ghnáthghníomhaíochtaí
Barrachas/(Easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí
tar éis cánach
Barrachas/(easnamh) a coimeádadh don bhliain

2009
€
6,993,476
(5,372,878)
__________

2008
€
2,576,790
(4,163,329)
__________

1,620,598
37,706
(8,363) _______ _______

(1,586,539)
4,118

1,649,941
(13,143)
__________

(1,582,421)
(14,197)
__________

1,636,798
__________
1,636,798
__________

(1,596,618)
__________
(1,596,618)
__________

Ceadaíodh na ráitis airgeadais ag an gComhairle an 25 Márta, 2010.
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CLÁR COMHARDAITHE
(AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2009)
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe
Infheistíochtaí
Sócmhainní Reatha
Stoic
Féichiúnaithe
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Creidiúnaithe agus ioncam iarchurtha:
suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin
Glandliteanais Reatha
Sócmhainní Iomlána Lúide
Dliteanas Reatha
Caipiteal agus Cúlchistí
Cúlchiste athluachála
Cuntas ioncaim agus caiteachais
Cúlchistí deiridh

2009
€

2008
€

4,389,835
___________
4,389,835

4,707,754
1
___________
4,707,755

11,620
223,827
6,774,813
___________
7,010,260

8, 364
149,300
2,347,663
___________
2,505,327

(7,223,295)
___________
(213,035)
_________

(4,473,080)
___________
(1,967,753)
_________

4,176,800
___________

2,740,002
___________

1,161,334
3,015,466
___________
4,176,800
___________

1,361,334
1,378,668
___________
2,740,002
___________

Ceadaíodh na ráitis airgeadais ag an gComhairle an 25 Márta 2010.
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AGUISÍN A
Tinreamh Bhaill na Comhairle agus táillí a íocadh leo sa bhliain 2009
Ball Comhairle
Dáta an Cheapacháin
Dul in Éag don Téarma Oifige
Líon na gCruinnithe ar Freastalaíodh Orthu*
Táillí a Íocadh sa bhliain 2009** €
Costais Iomlána a Íocadh sa bhliain 2009*** €

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige amhail an 31 Nollaig, 2009
Noeleen Harvey, Uasal
An tOllamh Judy Nunn
An Dr. Bernard Leddy
An tUasal Darragh O'Loughlin
An Dr. Paul Gallagher
Cathriona Hallahan, Uasal
An tUasal Stephen Boyle
An Dr. John Hillery
An tUasal Sean Hurley
Kate Mulvenna, Uasal
An tUasal John Collins
An Dr. Ann Frankish
An tUasal Paul Fahey
Nóirín O'Sullivan, Uasal, Coimisinéir
Cúnta
Rita Purcell, Uasal
Ita Kelleher, Uasal
Deirdre Larkin, Uasal
Michelle Ní Longáin, Uasal
An tUasal Aidan Horan
Margaret Doherty, Uasal
An tUasal Eoghan Hanly

22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
21/05/2009
06/02/2009
22/05/2009
02/03/2009
22/05/2009
22/05/2009
22/05/2007

21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2011
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013

5/6
4/6
4/6
6/6
5/6
5/6
5/5
6/6
2/5
4/6
4/5
3/5
5/6

22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2007
22/05/2009
22/05/2009
22/05/2009

21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013

2/6
5/6
5/6
4/6
5/6
4/5
5/5
5/5

12,600
8,100
8,100
8,100
8,100

713.67
4829.67

43.25
8,100

697.96

8,100

8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse sa bhliain 2009
An Dr. William Boles
22/05/2007
21/05/2009
1/1
An tUasal Cormac Deasy
22/05/2007
21/05/2009
1/1
An tUasal Brendan Hayes
22/05/2007
21/05/2009
0/1
An tOllamh Peter Weedle
22/05/2007
21/05/2009
1/1
An tUasal Colm Fagan
22/05/2007
21/05/2009
1/1
Phil O'Neill, Uasal
22/05/2007
20/05/2009
0/1
An tUasal Richard Durkin
22/05/2007
13/01/2009
0/1
An tOllamh John Feely
22/05/2007
28/04/2009
0/1

702.10
619.36

* Tá éagsúlachtaí ann i líon na gcruinnithe ar freastalaíodh orthu mar gheall ar dhátaí éagsúla cheapachán na mball.
** Níor íocadh táillí sa bhliain 2009 le Baill na Comhairle atá fostaithe san earnáil phoiblí
*** Iomlán na gcostas a éilíodh agus a íocadh faoin 31.12.2009
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AGUISÍN B
Tinreamh ag Cruinnithe an Choiste sa bhliain 2009
Ball den Choiste

Dáta an Cheapacháin

Dul in Éag don Téarma Oifige Líon na gCruinnithe a Freastalaíodh Orthu in 2009

Coiste na gCathaoirleach
Cathriona Hallihan, Uasal (Cathaoirleach) 10/07/2007
Noeleen Harvey, Uasal
6/05/2009
An tUasal Paul Fahey
26/05/2009
Rita Purcell, Uasal
29/09/2009
An Dr. John Hillery
29/09/2009
An Dr. Paul Gallagher
10/07/2007
Kate Mulvenna, Uasal
29/09/2009
Nóirín O'Sullivan, Uasal, Coimisinéir Cúnta 10/07/2007
An Dr. Bernard Leddy
10/07/2007
An tOllamh Peter Weedle
22/05/2007
An tUasal Colm Fagan
25/09/2007

28/09/2011
25/05/2011
25/05/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009

4/4
4/4
1/2
3/3
1/1
2/4
0/1
1/4
2/2
2/2
1/2

An Coiste Iniúchta
An tUasal Ray Dolan (Cathaoirleach)
Michelle Ní Longáin, Uasal
An tUasal John Gloster
An tUasal Noel Conroy
An tUasal Dermot Magan
Eugenie Canavan, Uasal
An Dr. John Hillery
An tUasal Aidan Horan
An tUasal Tom McGuinn
Kate Mulvenna, Uasal

11/12/2007
11/12/2007
03/03/2009
03/03/2009
29/09/2009
29/09/2009
11/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
11/12/2007

10/12/2010
10/12/2010
02/03/2012
02/03/2012
28/09/2012
28/09/2012
06/02/2009
22/05/2009
02/01/2009
28/09/2009

2/2
1/2
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1

An Coiste um Fhorbairt agus Fhoghlaim Ghairmiúil
An Dr. Paul Gallagher (Cathaoirleach)
25/09/2007
Ita Kelleher, Uasal
25/09/2007
Michelle Ní Longáin, Uasal
25/09/2007
An tOllamh June Nunn
25/09/2007
An tUasal Stephen Boyle
25/09/2009
Margaret Doherty, Uasal
25/09/2009
Noeleen Harvey, Uasal
25/09/2007
Tamasine Grimes, Uasal
07/10/2008
An tUasal Shaun Flanagan
07/10/2008
Pamela Logan, Uasal
07/10/2008
An tUasal Niall O'Shea
07/10/2008
Rita O'Brien, Uasal
02/12/2008
An tUasal Diarmaid Semple
02/12/2008

28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
26/05/2009
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
01/12/2010
01/12/2010

5/5
4/5
4/5
3/5
1/1
1/1
2/2
5/5
5/5
1/5
3/5
3/5
4/5
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AGUISÍN B ar lean
Ball den Choiste

Dáta an Cheapacháin

Dul in Éag don Téarma Oifige Líon na gCruinnithe a Freastalaíodh Orthu in 2009

An Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
An Dr. John Hillery (Cathaoirleach) 29/09/2009
An Dr Mike Morris
07/10/2008
An tUasal Stephen McMahon
07/10/2008
An tUasal John Collins
29/09/2009
An Dr Bernard Leddy
29/09/2009
An tUasal Eoghan Hanly
29/09/2009
An tOllamh Peter Weedle
25/09/2007
An tUasal Deasy Cormac
25/09/2007
An tUasal Paul Ó Fathaigh
26/05/2009

28/09/2011
06/10/2010
06/10/2010
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
24/09/2009
28/09/2011
29/09/2009

1/1
4/6
5/6
1/1
1/1
1/1
3/3
5/6
2/2

An Coiste um Iniúchadh agus Fhorfheidhmiú
Coimisinéir Cúnta Nóirín O'Sullivan,
Uasal (Cathaoirleach)
25/09/2007
An tUasal Darragh O'Loughlin
25/09/2007
Deirdre Larkin, Uasal
29/09/2007
Cathriona Hallihan, Uasal
25/09/2007
An Dr. Ann Frankish
29/09/2009
An tUasal Eoghan Hanly
29/09/2009
An tUasal Martin Higgins
03/03/2009
An Dr. Boles William
29/09/2009
Phil O'Neill, Uasal
25/09/2007

28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
02/03/2011
28/09/2011
24/09/2009

2/7
7/7
2/7
6/7
1/1
1/1
4/5
3/5
0/4

An Coiste um Chaighdeáin agus Chleachtas
Mulvenna Kate, Uasal (Cathaoirleach)29/09/2009
An Dr. Frankish Ann
29/09/2009
An tUasal Stephen Boyle
29/09/2009
Margaret Doherty, Uasal
29/09/2009
Ita Kelleher, Uasal
25/09/2007
Michelle Ní Longáin, Uasal
25/09/2007
An tUasal Paul Fahey
25/09/2007
Noeleen Harvey, Uasal
25/09/2007
Claire Kerr, Uasal
07/10/2008
An Dr. Mark Ledwidge
07/10/2008
An Dr. Laura Sahm
07/10/2008
An tUasal Jim O'Reilly
07/10/2008
An Dr. Catriona Bradley
29/09/2009

28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
26/05/2009
26/05/2009
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
28/09/2011

1/1
1/1
1/1
0/1
3/3
2/3
2/2
2/2
3/3
3/3
2/3
1/3
1/1
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AGUISÍN B ar lean
Ball den Choiste

Dáta an Cheapacháin

Dul in Éag don Téarma Oifige Líon na gCruinnithe a Freastalaíodh Orthu in 2009

An Coiste Riaracháin, Airgeadais agus Rialachais Chorparáidigh
Rita Purcell, Uasal (Cathaoirleach)
An tUasal Darragh O'Loughlin
An tUasal Paul Fahey
Deirdre Larkin, Uasal
An Dr. Bernard Leddy
An tUasal Sean Hurley
An Dr. Ann Frankish
An tUasal Aidan Horan
An tUasal Colm Fagan

25/09/2007
25/09/2007
25/09/2007
25/09/2007
29/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
25/09/2007

28/09/2011
28/09/2011
26/05/2009
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
24/09/2009

3/4
3/4
1/1
4/4
1/1
1/1
1/1
0/1
2/2
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