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BROLLACH

Cuirtear an tuarascáil seo faoi bhráid an Aire Sláinte 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 comhlacht reachtúil do chógaiseoirí agus do chógaslanna na hÉireann, a
bunaíodh leis an Acht Cógaisíochta 2007. Gníomhaíonn sé ar mhaithe leis an leas poiblí chun an ghairm a rialú.

COMHAIRLE CCÉ (idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig 2010)
An 31 Nollaig bhí an tUachtarán agus an Leas-Uachtarán agus 19 ball eile ar an gComhairle, mar a leanas:
Uachtarán:		
Leas-Uachtarán:
Baill na Comhairle:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

* Noeleen Harvey, Uasal
*An tUasal Paul Fahey
*Leonie Clarke, Uasal
*An tUasal John Collins
*Margaret Doherty, Uasal
*An Dr Ann Frankish
*An tUasal Eoghan Hanly
*An Dr Bernard Leddy
*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 tOllamh Paul Gallagher (Ainmní Scoileanna Cógaisíochta)**
An tUasal Sean Hurley** (Ainmní Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS)**
An tOllamh June Nunn (CPD maidir le cógaisíocht)**
Coim. Cúnta na nGardaí 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 tUasal Darragh O’ Loughlin
D’éirigh sé as an gComhairle ar 26 Aibreán 2010

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA
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**Ceapacháin ag an Aire de réir s10(3) den Acht Cógaisíochta 2007

Liostaítear ainmneacha bhaill Choistí Comhairleacha na Comhairle in Aguisín B na tuarascála seo. Tá struchtúr
eagraíochtúil CCÉ le fáil ar shuíomh idirlín CCÉ.
Ghlac an comhlacht cuntasaíochta Crowleys DFK, 16/17 Faiche an Choláiste, Átha Cliath 2 feidhm an Iniúchta Inmheánaigh
mar chumas in 2010. Ba iad Anne Brady McQuillans, Cúirt an Eidhneáin, Sráid Fhearchair, Átha Cliath 2 na hiniúchóirí
seachtracha in 2010.
Oifig Chláraithe Chumann Cógaiseoirí na hÉireann:
18 Bóthar Shrewsbury, Droichead na Dothra, Átha Cliath 4. Teil: +353 1 2184000. Facs: +353 1 2837678.
R-phost: info@thepsi.ie. Suíomh: www.thePSI.ie
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Réamhrá

Ina Straitéis Chorparáideach 2010-2012, leag CCÉ a
straitéis síos le haghaidh na trí bliana atá romhainn ina
Straitéis Chorparáideach 2010-2012. I rith na trí bliana atá
romhainn beidh ar CCÉ déileáil le go leor dúshlán agus
é ina rialtóir neamhspleách. Tá sé de dhualgas ar CCÉ
na hacmhainní agus an saineolas a bheith aige chun a
fhreagrachtaí i leith othar agus i leith an phobail a chur
i gcrích, agus chomh maith leis sin chun a fhreagrachtaí
i leith na gairme cleachtaí a chur i gcrích, gairm a
bhaineann leas as earnáil chógaisíochta atá shábháile
agus dearialaithe.
Sa bhliain 2010, lean CCÉ ar aghaidh ag oibriú ar roinnt
príomhathbhreithnithe agus príomhthuarascálacha
i réimsí mar oideachas fochéime cógaisíochta agus
forbairt ghairmiúil leanúnach do chógaiseoirí. Ina
theannta sin, rinne CCÉ anailís bhonnlíne ar chleachtas
reatha cógaisíochta in Éirinn chun deis a chruthú le
tógáil ar na pointí láidre atá ann cheana agus chun an
earnáil a ullmhú le haghaidh na dtréimhsí dúshlánacha
atá romhainn.
Is mian liom aitheantas a thabhairt d’obair agus do
thiomantas mo chomhbhall sa Comhairle agus don
chomhoibriú agus don chabhair a thug an Cláraitheoir
agus an fhoireann CCÉ dom i rith na bliana a d’imigh
tharainn agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as
na torthaí atá leagtha amach sa tuarascáil seo a bhaint
amach. Is mian liom aitheantas a thabhairt d’obair bhaill
na Comhairle go léir a d’fhóin ar an gComhairle ó 2007
agus ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a
ghabháil leis an Uasal Colm Fagan, iarbhall na Comhairle,
ach go háirithe, a raibh a ainm fágtha ar lár de thimpiste
as Réamhrá Thuarascáil Bhliantúil na bliana 2009 as a
chuid oibre.

chomhghleacaithe sna comhlachtaí ionadaíocha agus
leis na cógaiseoirí agus úinéirí cógaslainne a oibríonn
linn ar bhonn laethúil. Chomh maith leis sin, táim buíoch
as an gcabhair ó ghrúpaí tacaíochta othar éagsúla
agus lucht tionchair agus cruthaitheoirí tuairime
ríthábhachtacha san earnáil chógaisíochta. Is mór agam
an chúirtéis agus an chneastacht a thaispeáin siad dom
ar bhonn pearsanta i rith mo thréimhse mar Uachtarán.
Ní bheadh sé ceart gan buíochas a ghabháil leis an Dr
Kamal Midha, Uachtarán na Cónaidhme Cógaisíochta
Idirnáisiúnta (CCI) agus le heagraíocht iomlán CCI as
ucht Comhdháil Bhliantúil 2013 a bhronnadh ar Éirinn.
Táim ag tnúth le CCÉ a bheith mar chomhóstach air seo,
i gcomhpháirtíocht leis na comhlachtaí eile uile a bhfuil
baint acu leis an earnáil chógaisíochta in Éirinn.
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun aitheantas
foirmiúil a thabhairt don obair shuntasach a rinne an
Dr Joan Warren nach maireann, ceann dár n-ard-chigirí
cógaiseora a fuair bás go tragóideach i mí Aibreáin
2010. Is mian liom mo chomhbhrón agus comhbhrón
Chomhairle agus fhoireann CCÉ a chur in iúl dá fear
chéile agus dá clann, dá muintir agus dá cairde.
Mar fhocal scoir, ar bhonn pearsanta, ba mhaith liom a rá
gur mór an onóir dom é a bheith i m’Uachtarán agus ba
mhaith liom buíochas a ghabháil go sonrach leis an LeasUachtarán, an tUasal Paul Fahey, as ucht na cabhrach
agus as ucht na tacaíochta.

Noeleen Harvey, Uasal
Uachtarán
A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

In 2010 lean CCÉ ar aghaidh ag oibriú go dlúth agus go
héifeachtach le comhlachtaí Rialála eile sa bhaile agus
thar lear araon. Shíníomar Meabhrán Tuisceana leis an
nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime (anois
glaoitear an Clár um Thoirchis Ghéarchéime air faoi
choimirce FSS) agus leis an Údarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte.

Mar Uachtarán, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt
go foirmiúil don chabhair agus don tacaíocht ón IarAire Sláinte agus Leanaí, Máire NÍ Áirne, Uasal, T.D. Ina
theannta sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

3

10

cumann cógaiseoirí na héireann

TUARASCÁIL AN CHLÁRAITHEORA
Sa bhliain 2010, rinne CCÉ a dhícheall chun leanúint
ar aghaidh ag cur feabhais ar fheidhmíocht agus ar
éifeachtacht na heagraíochta. Leag CCÉ níos mó béime
ar chórais bhainistíochta, ar nósanna imeachta agus ar
mhodhanna láidre a bhí tacaithe ag bonneagar TFC cuí.
De réir Straitéis Chorparáideach 2010-2012, rinneamar
athstruchtúrú ar an eagraíocht tríd an Aonad um Chlárú
agus Aithint Cáilíochtaí agus an tAonad um Fhorbairt
agus Fhoghlaim Ghairmiúil a dheighilt agus Ceannasaí
a thabhairt do gach Aonad. Ina theannta sin, rinneamar
athstruchtúrú ar an Aonad um Chaighdeáin agus Chleachtas
agus chuireamar isteach san Aonad um Fhorbairt
Chleachtais Chógaisíochta chun tacú le rannpháirtíocht
níos mó i measc na gcógaiseoirí i soláthar seirbhísí sláinte
comhtháite, dírithe ar othair agus éifeachtúil ó thaobh
costais de agus chun an rannpháirtíocht seo a éascú. Tá CCÉ

ar bís lena chinntiú go mbeidh an earnáil chógaisíochta
in ann cabhrú le breisluach a chruthú d’othair agus do
cháiníocóirí sna cúinsí reatha deacra eacnamaíocha.
Clárú agus Aithint Cáilíochtaí
In 2010 ba é 270 líon iomlán na gcógaiseoirí a cuireadh
le Clár na gCógaiseoirí atá ag CCÉ. Seasann sé seo do
laghdú de 1 ó 2009 agus laghdú de 117 ó 2008. Léirítear
líon na gcógaiseoirí chláraigh CCÉ trí bhealaí éagsúla idir
2007 agus 2010 i bhfigiúr 1 thíos.
D’ardaigh líon na gcógaiseoirí cláraithe ó 4,451 in 2009
go 4,467 in 2010 agus thit líon na gcúntóirí cógaisíochta
cláraithe in 2010 de 22 de bharr 15 cealú deonacha agus de
bharr 7 cealú neamhdheonacha (figiúr 2).
Iniúchadh agus Forfheidhmiú

FIG.1 LÍON NA gCÓGAISEOIRÍ AR CUIREADH LEIS AN gCLÁR IDIR 2007 AGUS 2010
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FIG.2 LÍON NA gCÓGAISEOIRÍ AGUS CÚNTÓIRÍ CÓGAISÍOCHTA
AR AN gCLÁR IDIR 2007 AGUS 2010
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FIG.3 LÍON NA nINIÚCHTAÍ DE RÉIR CINEÁIL INIÚCHTA
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In 2010, de réir oibleagáidí reachtúla CCÉ chun a chinntiú
go gcloítear leis an dlí cógaisíochta agus leighis, leis an
gCód Iompair reachtúil do chógaiseoirí agus do dheachleachtas cógaisíochta, rinne oifigigh údaraithe CCÉ 344
iniúchadh agus stiúradh 773 cuairt suirbhéara speisialta.
Léirítear leibhéil ghníomhaíochta an Aonaid maidir le
hIniúchadh agus Forfheidhmiú i bhfigiúr 3.

na n-oscailtí nua ó 51 in 2009 go 43 in 2010, chomh maith
leis sin thit líon na n-athshuíomhanna ó 16 in 2009 go 10
in 2010 agus d’ardaigh líon na n-aistrithe úinéireachta ó
13 in 2009 go 18 in 2010.
Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil
In 2010 rinne an tAonad maidir le Forbairt agus Foghlaim
Ghairmiúil obair shuntasach chun maoirseacht a
dhéanamh ar fhorbairt na moltaí atá mar chuid de
dhá phríomhthuarascáil bheartais a choimisiúnaigh
an Chomhairle. Ba é an Tuarascáil um Oideachas
Cógaisíochta agus Athbhreithniú Creidiúnaithe (OCAC)
athbhreithniú fréimhe agus brainse mór ar an oideachas
agus traenáil chógaisíochta fhochéime thar cúig bliana.
Is feidhm reachtúil í seo dá dtagraítear in Alt 7(1) d’Acht
Cógaisíochta 2007.

Ba é 1,728 líon iomlán na nGnóthas Cógaslainne
Miondíola ar Chlár CCÉ ag deireadh na bliana 2010 a
sheasann do mhéadú de 24 cógaslann ó 2009 mar a
léirítear i bhfigiúr 4.
Thit líon na gcláraithe nua ó 80 in 2009 go 72 in 2010
agus thit líon iomlán na gcealaithe cláraithe ó 56 in
2009 go 48 in 2010 mar a léirítear i bhfigiúr 5. Thit líon
FIG.4 LÍON IOMLÁN NA nGÓTHAS CÓGASLAINNE MIONDÍOLA
AR CHLÁR CCÉ
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FIG.5 LÍON IOMLÁN NA gCLÁRUITHE AGUS CEALAITHE CLÁRAITHE Ó GHNÓTHAIS CÓGASLAINNE MIONDÍOLA.

5

10

cumann cógaiseoirí na héireann

chleachtais chógaisíochta, don Roinn Sláinte agus
Leanaí, don earnáil chógaisíochta agus do ghairm
na cógaisíochta. Anois is féidir cleachtas cógaisíochta
in Éirinn a chur i gcomhréir le deachleachtas
idirnáisiúnta atá bunaithe ar fhianaise agus
tabharfaidh sé seo breisluach suntasach d’othair, don
phobail agus do dhaoine a thugann maoiniú do agus a
bhaineann úsáid as seirbhísí cógaisíochta. Tabharfaidh
na moltaí sna tuarascálacha seo deis do ghairm
na cógaisíochta cur le, i slí díreach agus bríoch,
tuilleadh forbartha an tionscail cógaisíochta in Éirinn
agus a chur ar a chumas tacú le téarnamh geilleagrach
na hÉireann.

FIG.6 MIONDEALÚ GEARÁN DE RÉIR FOINSE 2010
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Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí
Tá an córas iomlán le haghaidh feidhmiúlachta chun
cleachtadh agus le haghaidh feidhmiúlachta chun
cógaslanna a fheidhmiú curtha i gcrích anois agus tá
sé ag oibriú ag leibhéal éifeachtachta an-ard. Fuarthas
43 gearán foirmiúil san iomlán in 2010 agus tháinig
tromlach na ngearán sin ó bhaill an phobail, mar a
léirítear I bhfigiúr 6.
Miondealaítear na gearáin a fuarthas in 2010 arís i
gcatagóirí i bhfigiúr 7. Bhain líon na ngearán is airde
le cásanna nuair nár cloíodh le caighdeáin chleachtais
gairmiúla agus/nó dlí, lena n-airítear saincheisteanna
ginearálta a bhfuil baint acu leis an gcód iompair. Ó na
43 gearán a fuarthas cuireadh 29 díobh siúd faoi bhráid
an Choiste um Réamhimeachtaí in 2010 agus cuireadh 7
díobh siúd faoi bhráid an Choiste um Iompar Gairmiúil.
Níor cuireadh aon éisteachtaí ná headráin i gcrích in
2010.
Chomh maith le gearáin fhoirmiúla a phróiseáil
chun críocha Chuid 6 an Achta Cógaisíochta 2007,
láimhseálann an tAonad léirithe imní. Láimhseáil CCÉ
175 ábhar imní dá leithéid sa bhliain 2010. Mar a léirítear
i bhfigiúr 8, tháinig an chuid is mó d’ábhair imní ó bhaill
den phobal.
Miondealaítear i gcatagóirí i bhfigiúr 9 na hábhair imní
a fuarthas. Bhain líon na n-ábhar imní is airde le cásanna
nuair nár cloíodh le caighdeáin chleachtais gairmiúla
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FIG.7 catagóirí NA nGEARÁN a fuarthas
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agus/nó dlí, lena n-airítear saincheisteanna ginearálta a
bhfuil baint acu leis an gCód Iompair.
Ó na 175 léiriú imní, bhí gearáin fhoirmiúla de thoradh
ar 23 faoi réir an chórais um fheidhmiúlacht chun
cleachtadh agus feidhmiúlacht chun oibriú dá
dtagraítear i gCuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007,
cuireadh 61 faoi bhráid Aonad eile, lena n-airítear an
tAonad maidir le hIniúchadh agus Forfheidhmiú, le
haghaidh gnímh breise agus i gcás 77 tar éis iad a
athbhreithniú ní raibh gá le gníomh breise. Tá na 14
léiriú atá fágtha fós faoi scrúdú ag deireadh na bliana.
Inúchtar freagra CCÉ ar ghearáin agus ar bhuarthaí go
neamhspleách ag grúpa náisiúnta tacaíochta othar a
bhfuil taithí aige sa réimse seo.

FIG.8 MIONDEALÚ LÉIRITHE SPÉISE DE RÉIR FOINSE 2010

27.43%

27.43%
3.43%
3.43%
1.14%
2.29%
1.14%
1.14%
2.29%
1.14%
1.14%
0.57%
1.14%
0.57%

0.57%
0.57%

62.29%

62.29%

Ball den
Ball den
Phobal
Phobal
Cógaiseoir
Cógaiseoir
Dochtúir
Dochtúir
Altra
Altra
Gáirmí
Sláinte
Eile
Gáirmí
Sláinte Eile
Dlíodóir
Garda
Dlíodóir
Fostaí
Garda
Duine
gan ainm
Fostaí

Duine gan ainm

10

Forbairt Cleachtais Chógaisíochta
In 2010 rinne an tAonad maidir le Forbairt Cleachtais
Chógaisíochta obair shuntasach i bhforbairt treoirlínte
chun comhlíonadh le Rialachán maidir le Gnóthais
Chógaslainne Mhiondíola a Rialú I.R. Uimh. 488 de
2008 go príomha agus an tAcht Cógaisíochta 2007, go
sonrach maidir le réimsí comhairle othar agus treorú
maidir leis an soláthar slán de chógais nach bhfuil ar
oideas a bhfuil cóidín iontu. Eisíodh dréacht-treoirlínte
ar fhoinsiú, ar stóráil agus ar dhiúscairt táirgí leighis in
2010 le haghaidh comhchomhairliúcháin leis an bpobal.
D’eisigh an tAonad treoir maidir le seiceáil dátaí éaga de
stoc leighis agus d’eisigh sé fógra cleachtais inar léirítear
riachtanais dlí agus oibleagáidí gairmiúla na gcógaiseoirí
maidir le soláthar cógas d’othair i gcúram cónaithe/i
dtithe altranais. Ina theannta sin, oibríonn an tAonad
maidir le Forbairt Cleachtais Chógaisíochta go dlúth le
comhlachtaí amhail Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte,
Bord Leigheasra na hÉireann agus an Roinn Sláinte agus
Leanaí agus chuir sé réimse faisnéise ar fáil don ghairm
maidir le cleachtas cógaisíochta.
Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí
Sa bhliain 2010, bhainistigh an tAonad maidir le Cumarsáid
agus Gnóthaí Poiblí an caidreamh leis na meáin agus le
páirtithe leasmhara eile trí phreaseisiúintí, agallaimh
leis na meáin agus gníomhartha eile. Seoladh suíomh
idirlín nua CCÉ i mí na Nollag 2010 agus rinneadh obair
shuntasach i bpáirtíocht le haonaid CCÉ eile chun
inneachar nua a fhorbairt don suíomh.

Eile

16

Ábhar Tráchtála

17

Sláinte 2
Iompar agus ábhair imní maidir le gairmiúlacht i leith custaiméirí agus comhghleacaithe
lena n-airítear saincheisteanna maidir le seirbhís do chustaiméirí agus láimhseáil ghearáin

37

Cásanna nuair nár cloíodh le caighdeáin chleachtais gairmiúla agus/nó dlí,
lena n-airítear saincheisteanna a bhfuil baint acu le cód iompair ginearálta
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Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
Rinneadh obair shuntasach sa bhliain 2010 maidir le
nuashonrú bhonneagar CCÉ agus maidir le cumais
ar líne chun próiseas cláraithe CCÉ a leasú. D’ardaigh
úsáid áiseanna ar líne ó 24% sa bhliain 2009 go 32% sa
bhliain 2010. Chomh maith leis sin, thug an tAonad TFC,
i bpáirtíocht le hOifig an Chláraitheora, úsáid iPadanna
isteach go rathúil le haghaidh bainistíocht cháipéisí na
Comhairle.
Riarachán agus Airgeadas
Choimisiúnaigh CCÉ athbhreithniú ar chomhlíonadh
an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit
in 2010 a bhfuil tuarascáil le scríobh air i dtús na bliana
2011. Leanfaidh an tAonad um Riarachán agus Airgeadas
ar aghaidh ag baint amach an leibhéil is airde is féidir
de luach ar airgead i ngach bearta CCÉ. Sa bhliain 2010
forbraíodh córais nua maidir le tuairisciú airgeadais
agus tá faisnéis fheabhsaithe ar fáil don Chomhairle,
don Choiste agus don Fheidhmeannas anois. Cuireadh
na treoracha ábhartha uile ó na Ranna Airgeadais
agus Sláinte agus Leanaí i bhfeidhm. Chomh maith
leis sin, choinnigh CCÉ bainistíocht riosca mar chroílár
a ghníomhartha agus bhí sé mar chuid de na Téarmaí
Tagartha ina gCoistí Comhairleacha.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Bhuail an Coiste Iniúchta le chéile cúig huaire in 2010 agus
tugtar cur síos ar thaifid tinrimh na gcruinnithe in Aguisín
B. In 2010 d’fhaomh an Coiste Iniúchta plean iniúchta
inmheánaigh forás ach trí bliana le haghaidh 2010-2012.
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Oifig an Chláraitheora
Oibríonn CCÉ le réimse leathan páirtithe leasmhara
agus comhlachtaí rialála agus tá sé ina chomhpháirtí ag
gníomhaireachtaí reachtúla chun oibriú ar shábháilteacht
othar agus cláir maidir le leas an phobail. Is mian liom
mo bhuíochas a chur in iúl leis na heagraíochtaí go léir
agus aithním an obair thábhachtach a dhéanann siad ar
mhaithe le hothair, leis an ngairm agus leis an bpobal.
Oibríonn Oifig an Chláraitheora go héifeachtach le
comhghleacaithe sa Roinn Sláinte agus Leanaí, Ard-Rúnaí
an tUasal Michael Scanlan, Rúnaí Cúnta an tUasal Paul
Barron, Príomhchógaiseoir Marita Kinsella, Uasal, agus
Príomhoifigeach Leighis an Dr Tony Holohan. Oibríonn Oifig
an Chláraitheora go héifeachtach le chéile le bainistíocht
shinsearach Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS),
Bord Leigheasra na hÉireann (BLE), an tÚdarás um Fhaisnéis
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agus Cáilíocht Sláinte (UFCS), an Garda Síochána agus
an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ar ábhair leasa
choitinn.
Tá ról luachmhar á imirt ag an bhFóram Rialála um
Sláinte agus Cúram Sóisialta, a bhfuil CCÉ mar bhall
de, maidir le dul i gcion ar fhorbairt bheartais ó thaobh
sábháilteacht othar agus coimirce phoiblí de. Is mian
liom buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí uile as
ucht a gcuid gcabhrach agus as ucht an deis a thabhairt
dúinn oibriú ar go leor comhthionscnamh a mbainfidh
na heagraíochtaí uile atá bainteach, agus na hothair a
bhfreastalaímid orthu ach go háirithe, leas astu.
Tá dul chun cinn á dhéanamh i gcónaí ar thionscnamh
Chógaslanna na hÉireann 2020 ag Comhairle CCÉ trí
bhunú an Ghrúpa Tagartha Náisiúnta um Chógaslanna
ag deireadh na bliana 2010 agus tionscnamh i
gcomhpháirtíocht le Stiúrthóireacht FSS na gClár Cliniciúil
agus Straitéiseach chun a chinntiú go mbeidh cógaslanna
páirteach in obair na Stiúrthóireachta. Cuireann obair
an Ghrúpa Tagartha agus obair Stiúrthóireacht FSS sé ar
chumas na gcógaiseoirí páirt níos gníomhaí a ghlacadh i
soláthar seirbhísí sláinte comhtháite, dírithe ar othair agus
éifeachtach ó thaobh costais de.
Ina theannta sin tá caidreamh oibre an-éifeachtach
ag CCÉ le Scoileanna Cógaisíochta agus is mian liom
buíochas a ghabháil leis na hUachtaráin, Propast,
Príomhfheidhmeannaigh, Ceannasaithe Scoileanna
agus foireann na Scoileanna éagsúla as ucht a gcuid
cabhrach agus a gcuid tacaíochta in 2010.
Lean an tUachtarán, an Leas-Uachtarán agus Cathaoirligh
Choistí ar aghaidh ag obair go héifeachtach le baill
den Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí leis na cuspóirí
straitéiseacha atá leagtha amach i Straitéis Chorparáideach
2010-2012 agus le príomheilimintí Phlean Seirbhísí 2010
a léirítear sa tuarascáil seo a bhaint amach. Mar fhocal
scoir, ba mhaith liom é a thabhairt d’aire gur mór agam
an obair chrua agus shuntasach a rinne foireann CCÉ, Baill
Chomhairle agus Baill Choiste. Murach iad ní bheadh na
torthaí atá leagtha amach sa tuarascáil seo bainte amach
againn ar chor ar bith.

An Dr Ambrose McLoughlin
Cláraitheoir

cumann cógaiseoirí na héireann
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COMHAIRLE CCÉ 2010
Thionóil Comhairle CCÉ seacht gcruinniú poiblí agus
sé chruinniú príobháideacha i mBaile Átha Cliath in
2010 ar na dátaí seo a leanas; 26 Eanáir; 25 Márta;
25 Bealtaine; 1 Meitheamh; 30 Meán Fómhair; 4
Samhain agus 30 Samhain.

•

Bhí an tinreamh iomlán ard ag cruinnithe Comhairle
agus cruinnithe Coiste. Léiríonn sé seo leibhéal
tiomantais ard ó bhaill aonair Comhairle agus
Coistí. De réir an Chóid Chleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit, leagtar síos in Aguisín A agus C na
leibhéil tinrimh, táillí agus costais a íocadh le baill na
Comhairle.

•

Rinne Comhairle CCÉ toghchán an 25 Bealtaine
2010 chun Uachtarán agus Leas-Uachtarán
a cheapadh. Atoghadh Noeleen Harvey, Uasal,
mar Uachtarán agus an tUasal Paul Fahey mar
Leas-Uachtarán, do thréimhse bliana sa dá chás.

2007, cheadaigh agus thosaigh Comhairle CCÉ
forfheidhmiú na Tuarascála um Oideachas
Cógaisíochta agus Athbhreithniú Creidiúnaithe
(OCAC) agus
forfheidhmiú na tuarascála ar
Athbhreithniú ar Mhúnlaí Idirnáisiúnta ar mhaithe
le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL). D’fhorbair
an Chomhairle comhpháirtíocht le Coláiste
Chógaiseoirí Ontario chomh maith i gcomhthéacs
fhorfheidhmiú an mhúnla FGL.
•

D’fhaomh Comhairle CCÉ an siollabas don Scrúdú
Cláraithe Gairmiúil do gach ceann de na suíonna a
tharla i mí na Bealtaine agus i mí na Samhna 2010.
Chríochnaigh an chéad chóhort de 139 mac léinn an
clár MPharm i mí na Samhna 2010.

•

Shínigh CCÉ Meabhrán Tuisceana leis an
nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime (anois,
faoi choimirce FSS, glaoitear an Clár um Thoirchis
Ghéarchéime air) agus leis an Údarás um Fhaisnéis
agus Cáilíocht Sláinte.

•

I mí Mheán Fómhair 2010 shínigh CCÉ an Tionscnamh
um Thús Áite do Shábháilteacht Othar. Ina theannta
sin, tá CCÉ ag cur le agus ag glacadh páirte i roinnt
ábhair bheartais ríthábhachtacha, lena n-airítear an
Fóram um Shábháilteacht Chógais agus Comhairle
na hEorpa.

•

Oibríonn CCÉ i gcomhpháirtíocht leis na rialtóirí
sláinte eile faoi choimirce an Fhóraim Rialtóirí
Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus taispeánann
sé ceannasaíocht ag déileáil le hábhair mar
Iniúchadh agus Forfheidhmiú. Ina theannta sin,
tá CCÉ ag cur le forbairt comhsheasamh beartais
maidir le gearáin, le hábhair a bhfuil baint acu le
clárú agus le hathbhreithniú ar ghnóthaí dlí agus le
cur i bhfeidhm an chreata maidir leis an mbaint atá
ag úsáideoirí poiblí agus seirbhíse le rialú.

•

Oibríonn CCÉ go díreach ar bhonn náisiúnta agus
AE ar ábhair a bhfuil baint acu leis an treoir um
cháilíochtaí gairmiúla 2005/36/CE. Oibríonn CCÉ
tríd an bhFóram um Ghairmithe Cúram Sláinte ag
Trasnú Teorainneacha ar ábhair bheartais maidir le
sábháilteacht othar agus coimirce phoiblí.

COMHAIRLE CCÉ – TIONSCNAIMH BHEARTAIS MHÓRA
•

D’fhaomh Comhairle CCÉ Straitéis Chorparáideach
2010-2012 an 25 Márta 2010.

•.

Threoraigh Comhairle CCÉ tairiscint na hÉireann chun
Comhdháil bhliantúil 2013 de chuid na Cónaidhme
Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI) a óstáil. Tionóladh
an ócáid thábhachtach seo i mBaile Átha Cliath i 1975
den uair dheiridh.

•

•

De réir Straitéis Chorparáideach CCÉ chun
caighdeáin atá bunaithe ar fhianaise a fhorbairt
chun deachleachtas cógaisíochta a sholáthar
agus chun cloígh le Rialachán maidir le Gnóthais
chógaslainne mhiondíola a Rialú 2008 I.R.
Uimh. 488 de 2008, d’fhaomh Comhairle CCÉ
treoirlínte maidir le réimsí comhairliúcháin othar i
nGnóthais chógaslainne mhiondíola agus maidir le
treorú do chógaiseoirí ó thaobh soláthar sábháilte le
haghaidh othar a thógann cógais a bhfuil cóidín iontu
agus nach bhfuil oideas ag teastáil lena n-aghaidh.
De réir Straitéis Chorparáideach CCÉ chun córas
nua-aimseartha, éifeachtach d’oideachas réámh
- agus iarchlárúcháin, d’oiliúint agus d’fhorbairt
ghairmiúil leanúnach do chógaiseoirí agus
de réir a riachtanas faoin Acht Cógaisíochta
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tuarascáil ón uachtarán agus ón gcláraitheoir
De réir an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí
Stáit 2009 alt 13.1, ba mhaith linn deimhniú:

viii. Go bhfuiltear ag cloígh leis an gCód Cleachtais do
Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009.

i.

ix. Go gcloíonn CCÉ le nósanna imeachta diúscartha do
shócmhainní mar a léirítear sa Chód Cleachtais do
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.

Nár tharla aon fhorbairtí a bhí tábhachtach ó thaobh
tráchtála de a raibh tionchar acu ar CCÉ in 2010.

ii. Go bhfuil na nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag
CCÉ chun a chinntiú go bhfuil tuairisciú airgeadais,
iniúchadh inmheánach, taisteal, soláthar agus
diúscairt sócmhainní á ndéanamh go cuí.
iii. Go bhfuil ráiteas ar na Córais Rialaithe Airgeadais
Inmheánaigh mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil seo.
iv. Gur cuireadh Cóid Iompair don Comhairle agus do
bhaill Coistí Comhairleacha agus d’fhostaithe CCÉ i
bhfeidhm agus gur cloíodh leo.
v.

Go bhfuiltear ag cloígh le beartas rialtais maidir le
pá na bPríomhfheidhmeannach agus maidir le pá
fhostaithe na gcomhlachtaí Stáit.

vi. Go bhfuiltear ag cloígh leis na treoirlínte um Measúnú
agus Bainistiú Tograí Caiteachais Chaipitil san Earnáil
Phoiblí.
vii. Go bhfuiltear ag cloígh le riachtanais maidir le beartas
taistil an rialtais ar gach slí.

x. Cloíonn CCÉ leis na treoirlínte um Measúnú agus
Bainistiú Tograí Caiteachais Chaipitil a d’eisigh an
Roinn Airgeadais.
xi. Go bhfuil 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 baill na Comhairle mar
atá leagtha amach sa Chód Cleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit.
xii. Go gcloíonn CCÉ le treoirlínte an rialtais maidir
le híocaíocht tháillí bhaill na Comhairle agus
maidir le beartas Rialtais d’íocaíocht na
bPríomhfheidhmeannach agus na bhfostaithe uile.
xiii. Go gcloíonn CCÉ lena oibleagáidí faoi dhlí cánach.
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Tá an tuarascáil seo faofa go foirmiúil ag Comhairle CCÉ agus sínithe ag an Uachtarán agus ag an gCláraitheoir:
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Noeleen Harvey,
Uasal, Uachtarán
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An Dr Ambrose McLoughlin,
Cláraitheoir

cumann cógaiseoirí na héireann
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Ráiteas ar na Córais Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
(DON bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010)
Freagracht as na córais um Rialú Airgeadais
Inmheánach

•

Measúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh
rioscaí aitheanta

Thar ceann CCÉ, aithnímid ár bhfreagracht as an gcóras
um rialú airgeadais inmheánaigh i CCÉ agus as cur i
bhfeidhm nósanna imeachta agus próisis chun a chinntiú
go bhfuil an córas éifeachtach.

•

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 céimeanna glactha ag an gComhairle agus ag an
gCláraitheoir chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht
rialaithe chuí 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 leis
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 a shainaithint

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 chun
saincheisteanna ábhartha eile a phlé. Dearbhaíonn
an Coiste Iniúchta leis an gComhairle go bhfuil
córais rialaithe airgeadais agus neamh-airgeadais
leordhóthanacha i bhfeidhm ag CCÉ. Tuairiscíonn an
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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.
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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 lucht bainistíochta. 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, 2010, go
ndearna an Chomhairle athbhreithniú ar an gcóras
rialaithe inmheánaigh airgeadais. Rinne an Coiste

Iniúchta athbhreithniú ar thuarascálacha ó na
hIniúchóirí Inmheánacha ar Thaisteal, Cothabháil
agus Idirbhearta Cárta Creidmheasa an Chláraitheora,
don fhoireann agus do Bhaill Chomhairle CCÉ i
rith na tréimhse 22 Bealtaine 2007-2008, Ioncaim
agus Táillí, Creidiúnaithe agus Ceannach agus
Tairiscint agus bhí siad sásta gur comhlíonadh na
próisis agus na nósanna imeachta cuí. Cuireann
an Coiste Iniúchta tuairisc chun na Comhairle ag
gach ceann dá chruinnithe ráithiúla. Rinne na hIniúchóirí
Seachtracha iniúchadh eatramhach i rith na bliana 2010.
Tá monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle
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.

Tá an tuarascáil seo faofa go foirmiúil ag Comhairle CCÉ agus tá sí sínithe ag an Uachtarán agus ag an gCláraitheoir:

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Noeleen Harvey, Uasal
Uachtarán
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An Dr Ambrose McLoughlin
Cláraitheoir
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TUARASCÁIL AIRGEADAIS

(DON TRÉIMHSE 1 Eanáir 2010 - 31 Nollaig 2010)
Achoimre
Tá iniúchadh déanta ag ár nIniúchóirí Anne Brady
McQuillan DFK ar Chuntais Bhliantúla 2010 CCÉ agus tá
siad sonraithe i Ráitis Airgeadais 2010.
Sa bhliain 2010, thit na táillí le haghaidh clárú leanúnach
cógaiseoirí, cúntóirí cógaisíochta agus gnóthas
cógaslainne miondíola de 10% le faomhadh an Aire
Sláinte agus Leanaí. De bharr sin, thit ár n-ioncam go
E6.221m in 2010 ó E6.993m in 2009.
Ba é an costas iomlán a bhí ar oibríochtaí sa bhliain
2010 E5.369m i comparáid le E5.373m sa bhliain 2009.
Thit costais phá dhíreacha ó E2.073m go E1.939m i
rith na bliana. D’ardaigh líon na foirne ceadaithe go
25 chun déileáil leis an ualach oibre leathnaithe sna
hAonaid maidir le hIniúchadh agus Forfheidhmiú,
Gnóthaí Dlí agus Feidhmiúlacht chun Cleachtadh.
Clúdaíonn scéimeanna aoisliúntais de chuid CCÉ na
fostaithe incháilithe uile. Coinnítear cistí i dtaisce go
dtí go ndéanann an Roinn Airgeadais cinneadh ar an
meicníocht chistiúcháin.
Ba é an barrachas oibriúcháin iomlán sa bhliain 2010
E0.892m i comparáid le E1.637m sa bhliain 2009.
Airítear an cúlchiste ainmnithe bliantúil de E500,000

le haghaidh caingne dlí fhéideartha i gcoinne CCÉ sa
bharrachas seo, mar a chomhaontaigh an Chomhairle.
De réir an chláir chomhardaithe amhail an 31 Nollaig
2010, is mó E5.069m luach na sócmhainní iomlána ná
luach na ndliteanas iomlán. E5.069m ab ea an difríocht
sin amhail an 31 December 2009. Léirítear é seo mar seo
a leanas:
€m
Cuntas Athluachála
1.161
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
2.408
Cúlchiste Ainmnithe (costais dlí amach anseo)
1.500
			
€5.069m
Cuireann na hIniúchóirí in iúl gurb é a dtuairim go
dtugann na Ráitis Airgeadais léargas fíorcheart ar
staid ghnóthaí CCÉ amhail an 31 Nollaig 2010 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 CCÉ.
Torthaí Airgeadais 2010
I dtábla 1 thíos tugtar breac-chuntas ar an toradh iomlán
don bhliain 2010 mar atá sonraithe sna Ráitis Airgeadais
2010.

TÁBLA 01.
Táirgeacht chaiteachais don bhliain 2010
% Difríocht
%
5%

Caiteachas
Costais Phá
Costais Neamhphá
Caiteachas Iomlán
Cúlchiste

2,787		
2,688		
5,475		
500

2,432
2,967
5,399
500

(355)
(279)
(76)
Tugtha Ar Aghaidh

(13%)
(10%)
(0.01%)
0

Barrachas
Caiteachas Iomlán
agus Aistriú go
Cúlchistí

-		
5,975		

392
6,291

Tugtha Ar Aghaidh
496

5%

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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Ioncam Iomlán

Buiséad Bunaidh	Táirgeacht	Difríocht
€000		
€000
€000
5,975		
6,291
316

13
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Bainistiú Airgid
Sa bhliain 2010 cheadaigh Comhairle CCÉ oscailt cuntas
le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(GBCN). Teachtar cuntas reatha agus cuntas taisce le
Banc Uladh. Ní raibh ar CCE leas a bhaint as áiseanna
rótharraingte sa bhliain 2010. Mar a d’ordaigh an
Chomhairle go sonrach, rinneadh socruithe chun déileáil
le teagmhais dlí a fhéadfadh tarlú de réir cleachtais
maidir le rialachas cuí comhlachtaí reachtúla.
Costais Phá
E2.432m ab ea an costas iomlán a bhí ar phá agus
ar phinsin sa bhliain 2009.
Bhí foireann buan
lánaimseartha de 25 ceadaithe ag an Roinn Sláinte agus
Leanaí agus ag an Roinn Airgeadais sa bhliain 2010 agus
níor sáraíodh an teorainn seo.
Rinneadh foráil sa Phlean Seirbhíse 2010 d’earcú breis
foirne chun Cuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007 a chur
i bhfeidhm. Bhí moill ar cheadaithe ón Roinn Sláinte
agus Leanaí agus dá bharr sin níor sroich na costais phá
na leibhéil a bhí buiséadaithe. Ceannaíodh seirbhísí
ó fhoinsí seachtracha sa réimse dlí ach go háirithe
chun CCÉ a chumasú chun a oibleagáidí reachtúla a
chomhlíonadh.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

I gcomhréir le Sceideal 1, alt 13 den Acht Cógaisíochta 2007
agus de réir an Chóid Chleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit, is é tuarastal an chláraitheora mar
atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus Leanaí agus mar
a grádaíodh ag leibhéal 3 Rúnaí Cúnta/Ollamh Ollscoile/
PF E145,952 sa bhliain.
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Íocadh E3,447 i gcostais taistil agus chothaithe leis an
gCláraitheoir sa bhliain 2010. Cheadaigh 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.
I gcomhréir le Sceideal 1, alt 14 den Acht Cógaisíochta
2007, ceadaíonn an tAire Sláinte agus Leanaí rátaí
pá bhaill foirne CCÉ le haghaidh grádaí na hearnáil
sláinte. Níor íoc CCÉ aon am bhreise, aon bhónais ná
aon íocaíochtaí feidhmíochta in 2010 de réir threoir na
Roinne Airgeadais. Bhí an fhoireann go léir i gcónaí faoi

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

réir na dtobhach earnála poiblí a fhorchuir an Rialtas in
2009.
Ag eascairt as an gcinneadh a rinne an Rialtas chun
costais phá na hearnála poiblí a laghdú ó 1 Eanáir
2010, laghdaíodh rátaí pá gach ball foirne CCÉ atá
lánaimseartha, páirtaimseartha agus fostaithe go
sealadach ón dáta sin i leith ar aon dul leis na leibhéil
atá forordaithe ag an Roinn Airgeadais agus an Roinn
Sláinte agus Leanaí.
Tá leibhéal neamhláithreachta fhoireann CCÉ íseal arís.
Is mór ag an gCláraitheoir agus ag an gComhairle an
leibhéal tiomantais agus díograise a léiríonn CCÉ.
Costais Neamhphá
Na costais neamh-phá iomlán in 2010 ba ea E2.967m.
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
• Táillí Bainc
• CostaisTFC
Costais Dlí
Lean éileamh ar sheirbhísí dlí ar aghaidh ag fás sa bhliain
2010 mar gheall ar líon na ngearán agus na gcásanna
feidhmiúlachta chun cleachtadh a próiseáladh.
Caithfidh an Chomhairle, an Coiste ábhartha agus an
Cláraitheoir comhairleoirí dlí ar leith a fhostú chun a
chinntiú go gcloífear leis na riachtanais a eascraíonn as
cinneadh na hArd-Chúirte i gcás Prendiville & Anor -vComhairle na nDochtúirí Leighis & eile, [2007] IEHC 427
(2007). Sa bhliain 2010 chosain na gnáthsheirbhísí dlí
E206,000 le E80,000 sa bhreis a caitheadh ar ábhair dlí
speisialta. Tá CCÉ ag iarraidh cur chuige comhpháirtigh
i bpáirtíocht leis na heagraíochtaí eile agus leis an Roinn
Sláinte agus Leanaí d’fhonn a leithéid de chostais a rialú.
Costais Eile
Sa bhliain 2010 bhaineamar leas as ár nósanna
imeachta tairisceana arís chun a chinntiú a go fuarthas
ceannacháin ag an leibhéal is ísle is féidir. D’ardaigh
costais taistil go E106,000 ó E65,000 mar gheall ar líon

cumann cógaiseoirí na héireann
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méadaithe na foirne san Aonad maidir le hIniúchadh agus
Forfheidhmiú agus mar gheall ar an méadú leanúnach
sa ghníomhaíocht, chomh maith leis an ngníomhaíocht
mhéadaithe inár gCoistí éagsúla. D’ardaigh costais
phriontála, phostais agus pháipéarachais ó E215,000
in 2009 go E242,000 in 2010. Sa bhliain 2010 is iad na
costais dímheasa Ä286,000 i gcomparáid le Ä268,000
sa bhliain 2009.
Ioncam
Thit an t-ioncam sa bhliain 2010 go E6.221m i gcomparáid
le E6.993m sa bhliain 2009, mar gheall ar leibhéal
laghdaithe na dtáillí a bhí ceadaithe ag an Aire Sláinte
agus Leanaí.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Aoisliúntas
Tá oibleagáid reachtúil ag CCÉ le scéimeanna aoisliúntais
a sholáthar de réir Sceidil 1, alt 15 den Acht Cógaisíochta
2007. Caithfidh na fostaithe go léir ag CCÉ a bheith ina
mbaill den scéim aoisliúntais agus baintear ranníocaí
óna dtuarastail. Íocann CCÉ ranníoc fostóra de 25-30% ag
braith ar staid leasa shóisialaigh an fhostaí. Faoi láthair
tá na cistí aoisliúntais infheistithe le GNBS ar feitheamh
cinnidh ón Roinn Airgeadais maidir leis an meicníocht
chistiúcháin a cuirfear i bhfeidhm ar na scéimeanna.
Cheadaigh an Roinn Sláinte agus Leanaí na scéimeanna
cheana féin.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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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, an ráiteas
sreabhadh airgid agus na nótaí gaolmhara. Cuireadh
na ráitis airgeadais seo i dtoll a chéile faoi pholasaithe
cuntasaíochta. Tá ráitis chuntais iomlána ar fáil ó 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 an
tuairim atá déanta againn.
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 de réir na gcaighdeán
cuntasaíochta 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), mar a leagadh
amach sa Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Comhairle.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

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

16

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

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.
Déanaimid athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Córas
um Rialú Airgeadais Inmheánaigh comhlíonadh na
Comhairle leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit 2009 agus tuairiscímid aon chás
ábhartha nuair nach léiríonn sé sin fíor, nó má tá an
ráiteas míthreorach nó neamhréireach le faisnéis eile
a bhfuilimid feasach uirthi ónár ráitis airgeadais nó
iniúchta. Tá sé de cheangal orainn breithniú a dhéanamh
ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas maidir leis an gCóras
maidir le Rialú Airgeadais Inmheánaigh na rioscaí agus
rialaithe airgeadais go léir, agus caithfimid tuairim a
chur le chéile ar éifeachtacht na nósanna imeachta agus
rialaithe riosca.
Léimid Tuarascáil na Chomhairle agus déanaimid
machnamh ar na himpleachtaí a bheadh ann dár
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 in iniúchadh scrúdú, ar bhonn
tástála, d’fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus
leis an méid a nochtar 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 faoinár n-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

cumann cógaiseoirí na héireann

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.

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.

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 2010 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

Is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil
na Comhairle ag teacht leis na ráitis airgeadais.
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Anne Brady McQuillans DFK
Cuntasóirí Cairte & Iniúchóirí Cláraithe
Cúirt Uíbh Eachach
Bóthar Fhearchair
Átha Cliath 2

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

17

10

cumann cógaiseoirí na héireann

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
(DON bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010)

2010

2009

		

€

€

Ioncam		

6,220,950

6,993,476

Costais oibriúcháin agus costais dhíreacha		

(5,369,034)

(5,372,878)

Barrachas Oibriúcháin		

851,916

1,620,598

Ús infhaighte agus ioncam dá samhail		
Ús iníoctha agus táillí dá samhail		

70,943
(1,287)

37,706
(8,363)

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí
roimh cháin		

921,572

1,649,941

Cáin ar ghnáthghníómhaíochtaí

(29,104)

(13,143)

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí
tar éis cánach		

892,468

1,636,798

Barrachas don bhliain
Barrachas coinnithe tugtha ar aghaidh

892,468
3,015,466

1,636,798
1,378,668

Barrachas coinnithe tugtha ar aghaidh
		

3,907,934

3,015,466

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Ceadaíodh na ráitis airgeadais na ráitis airgeadais an 24 Márta 2011.
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CLÁR COMHARDAITHE
(amhail an 31 Nollaig 2010)

2010

2009

		

€

€

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Inláimhsithe		

4,244,815

4,389,835

Sócmhainní Reatha
Stoic		
Féichiúnaithe		
Airgead sa bhanc agus airgead ar láimh		

2,985
108,601
8,114,789

11,620
223,827
6,774,813

		

8,226,375

7,010,260

Creidiúnaithe: suimeanna a bheidh
dlite laistigh de bhliain amháin		

(6,392,643)

(6,635,550)

Glansócmhainní Reatha / (Dliteanais)		

(1,833,732)

(374,710)

Sócmhainní Iomlána Lúide Dliteanas
Reatha		

6,078,547

4,764,545

Creidiúnaithe: suimeanna a bheidh
dlite tar éis níos mó ná bliain amháín		

(1,009,279)

(587,745)

Glansócmhainní		

5,069,268

4,176,800

1,161,334

1,161,334

3,907,934

3,015,466

5,069,268

4,176,800

Cúlchistí
Cúlchiste athluachála		
Cuntas Ioncaim agus
Caiteachais		
Cúlchistí Deiridh		

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Ceadaíodh na ráitis airgeadais ag an gComhairle an 24 Márta 2011.
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Aguisín a
Tinreamh Bhaill na

Comhairle in 2010
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Aguisín A

Tinreamh bhaill na comhairle i 2010
Ball Comhairle

Dáta an
Cheapacháin

Dul in Éag
don Téarma
Oifige

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige an 31 Nollaig 2010
Noeleen Harvey, Uasal

22/05/2007

21/05/2011

7/7

An tUasal Paul Fahey

22/05/2007

21/05/2013

7/7

An tOllamh June Nunn

22/05/2007

21/05/2011

5/7

An Dr Bernard Leddy

22/05/2007

21/05/2011

4/7

An tOllamh Paul Gallagher

22/05/2007

21/05/2011

6/7

Cathriona Hallahan, Uasal

22/05/2007

21/05/2011

4/7

An tUasal Stephen Boyle

21/05/2009

21/05/2011

5/7

An Dr John Hillery

06/02/2009

21/05/2011

5/7

An tUasal Sean Hurley

22/05/2009

21/05/2011

1/7

Kate Mulvenna, Uasal

02/03/2009

21/05/2011

7/7

Leonie Clarke, Uasal

06/05/2010

21/05/2011

5/5

An tUasal John Collins

22/05/2009

21/05/2013

5/7

An Dr Ann Frankish

22/05/2009

21/05/2013

6/7

Coim. Cúnta Nóirín O’Sullivan, Uasal

22/05/2007

21/05/2013

0/7

Rita Purcell, Uasal

22/05/2007

21/05/2013

5/7

Ita Kelleher, Uasal

22/05/2007

21/05/2013

6/7

Deirdre Larkin, Uasal

22/05/2007

21/05/2013

6/7

Michelle Ní Longáin, Uasal

22/05/2007

21/05/2013

5/7

An tUasal Aidan Horan

22/05/2009

21/05/2013

6/7

Margaret Doherty, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

7/7

An tUasal Eoghan Hanly

22/05/2009

21/05/2013

7/7

26/04/2010

2/2

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse in 2010

22

An tUasal Darragh O’Loughlin

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

22/05/2007

cumann cógaiseoirí na héireann
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Aguisín B

TINREAMH BHAILL AN CHOISTE SA BHLIAIN 2010
COISTE NA gCATHAOIRLEACH
Ball den Choiste

Dul in Éag
don Téarma
Oifige

Cathriona Hallahan, Uasal (Cathaoirleach)

28/09/2011

2/5*

Noeleen Harvey, Uasal

28/09/2011

4/5*

An tUasal Paul Fahey

28/09/2011

3/5*

Rita Purcell, Uasal

28/09/2011

4/5*

An Dr John Hillery

28/09/2011

4/5*

An tOllamh Paul Gallagher

28/09/2011

1/5*

Kate Mulvenna, Uasal

28/09/2011

4/5*

Coim. Cúnta Nóirín O’Sullivan, Uasal

28/09/2011

0/5*

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu sa
Bhliain 20101

*Ba chruinniú neamhfhoirmiúil é ceann de na cruinnithe seo toisc nach raibh an Coiste le córam

AN COISTE UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
Dul in Éag
don Téarma
Oifige

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu sa
Bhliain 20101

An tOllamh Paul Gallagher (Cathaoirleach)

28/09/2011

5/5

Ita Kelleher, Uasal

28/09/2011

5/5

Michelle Ní Longáin, Uasal

28/09/2011

4/5

An tOllamh June Nunn

28/09/2011

3/5

An tUasal Stephen Boyle

28/09/2011

4/5

Margaret Doherty, Uasal

28/09/2011

4/5

An Dr Tamasine Grimes

06/10/2012

5/5

An tUasal Shaun Flanagan

06/10/2012

3/5

Pamela Logan, Uasal

06/10/2012

3/5

An tUasal Niall O’Shea

06/10/2012

3/5

Rita O’Brien, Uasal

01/12/2012

4/5

An tUasal Diarmaid Semple

01/12/2010

4/5

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Ball den Choiste
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Aguisín B

TINREAMH BHAILL AN CHOISTE I 2010
An Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
Ball Coiste

Deireadh
an Téarma
Oifige

An Dr John Hillery (Cathaoirleach)

28/09/2011

3/3

An Dr Mike Morris

06/10/2012

1/3

An tUasal Stephen McMahon

06/10/2012

3/3

An tUasal John Collins

28/09/2011

2/3

An Dr Bernard Leddy

28/09/2011

3/3

An tUasal Eoghan Hanly

28/09/2011

1/3

An tUasal Cormac Deasy

19/01/2011

1/3

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh
orthu sa Bhliain 20101

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

AN COISTE UM INIÚCHADH AGUS FHORHEIHMIÚ

24

Ball Coiste

Deireadh
an Téarma
Oifige

Coim. Cúnta Nóirín O’Sullivan, Uasal (Cathaoirleach)

28/09/2011

0/3

Deirdre Larkin, Uasal

28/09/2011

1/3

Cathriona Hallahan, Uasal

28/09/2011

1/3

An Dr Ann Frankish

28/09/2011

2/3

An tUasal Eoghan Hanly

28/09/2011

3/3

An tUasal Martin Higgins

02/03/2011

2/3

An Dr William Boles

28/09/2011

3/3

Leonie Clarke, Uasal*

24/05/2012

1/1

An tUasal Al Donnelly

29/09/2012

0/0

An tUasal Darragh O’ Loughlin*

26/04/2010

2/2

*Ghníomhaigh mar Leas-Chathaoirleach sa Bhliain 2010

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101

cumann cógaiseoirí na héireann
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AN COISTE um fhorbairt chleachtais chógaisíochta
Ball Coiste

Deireadh
an Téarma
Oifige

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101

Kate Mulvenna, Uasal (Cathaoirleach)

28/09/2011

6/6

An Dr Ann Frankish

28/09/2011

5/6

An tUasal Stephen Boyle

28/09/2011

2/6

Margaret Doherty, Uasal

28/09/2011

6/6

Ita Kelleher, Uasal

28/09/2011

6/6

Michelle Ní Longáin, Uasal

28/09/2011

4/6

An Dr Mark Ledwidge

06/10/2012

3/6

An tUasal Jim Reilly

06/10/2012

5/6

An Dr Catriona Bradley

28/09/2011

3/6

An Dr Laura Sahm

06/10/2010

3/5

Claire Kerr, Uasal

06/10/2010

4/5

AN COISTE um riarachán agus airgeadas
Ball Coiste

Deireadh
an Téarma
Oifige

Rita Purcell, Uasal (Cathaoirleach)

28/09/2011

5/5*

An tUasal Darragh O’ Loughlin

26/04/2010

2/2

Deirdre Larkin, Uasal

28/09/2011

4/5*

An Dr Bernard Leddy

28/09/2011

0/5

An tUasal Sean Hurley

28/09/2011

1/5*

Ann Frankish, Uasal

28/09/2011

5/5*

An tUasal Aidan Horan

28/09/2011

4/5*

Leonie Clarke, Uasal

24/05/2012

2/2

*Ba chruinniú neamhfhoirmiúil é ceann de na cruinnithe seo toisc nach raibh an Coiste le córam

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101
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Aguisín B

Tinreamh bhaill an CHOISTE i 2010
AUDIT COMMITTEE
Ball Coiste

Deireadh
an Téarma
Oifige

An tUasal Ray Dolan (Cathaoirleach)

10/12/2013

4/5*

Michelle Ní Longáin, Uasal

10/12/2013

4/5*

An tUasal John Gloster

02/03/2012

1/5*

An tUasal Noel Conroy

02/03/2012

4/5*

An tUasal Dermot Magan

28/09/2012

5/5*

An tUasal. Eugenie Canavan

28/09/2012

5/5*

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

*Ba chruinniú neamhfhoirmiúil é ceann de na cruinnithe seo toisc nach raibh an Coiste le córam
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Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101
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Aguisín C

TÁILLÍ AGUS COSTAIS A ÍOCADH LE BAILL COMHAIRLE I 2010
Ball den Choiste

Dul in Éag don
Téarma Oifige
2

Líon na gCruinnithe
ar Freastalaíodh orthu
sa Bhliain 20101
2

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige an 31 Nollaig 2010
Noeleen Harvey, Uasal

7,732.60

366.38

An tUasal Paul Fahey

4,970.96

787.74

An tOllamh June Nunn

N/A

86.83

An Dr Bernard Leddy

4,970.96

565.39

An tOllamh Paul Gallagher

4,970.96

Cathriona Hallahan, Uasal

4,970.96

An tUasal Stephen Boyle

13,070.963

897.60

An Dr John Hillery

N/A

816.39

An tUasal Sean Hurley

N/A

Kate Mulvenna, Uasal

N/A

Leonie Clarke, Uasal

5,326.034

An tUasal John Collins

4,970.96

An Dr Ann Frankish

N/A

Coim. Cúnta Nóirín O’Sullivan, Uasal

N/A

Rita Purcell, Uasal

N/A

Ita Kelleher, Uasal

4,970.96

Deirdre Larkin, Uasal

4,970.96

Michelle Ní Longáin, Uasal

4,970.96

An tUasal Aidan Horan

4,970.96

Margaret Doherty, Uasal

4,970.96

An tUasal Eoghan Hanly

4,970.96		

2,803.05

1,820.22

An tUasal Darragh O’Loughlin

N/A

2,185.17

1
Táillí bhaill na Comhairle a íocadh idir 22 Bealtaine agus 31 Nollaig 2010. Éilíonn táillí a íocadh le baill na Comhairle ceadú
foirmiúil na Roinne Sláínte agus Leanaí agus na Roinne Airgeadais agus tá siad faoi réir cáin ioncaim agus na hasbhaintí reachtúla
riachtanacha.

Costais a éilíodh agus a íocadh roimh 31 Nollaig 2010 de réir chiorcláin na Roinne Airgeadais. Baineann leibhéil na n-íocaíochtaí
leis an áit a bhfuil an ball Comhairle bunaithe agus líon na gcruinnithe Comhairle, cruinnithe Coiste, cruinnithe eile (cruinnithe
náisiúnta agus idirnáisiúnta san áireamh) agus seisiúin traenála ar freastalaíodh orthu.

2

3

Táille íoctha ó 22 Bealtaine 2009 go 31 Nollaig 2010.

4

Táille íoctha ó 6 Bealtaine 2010 go 31 Nollaig 2010.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh coda den bhliain 2010
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Aguisín D

GNÍOMHAÍOCHT OIBRIÚCHÁIN DE RÉIR AONAID

AN tAONAD UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

PRÓISIS GHNÓ

28

1. An céim MPharm a chreidiúnú a
bhronntar ar chéimithe nuair a
bhaineann siad an Clár Náisiúnta
Intéirneachta Cógaisíochta
(CNIC) eatramhach amach5 ag
Coláiste Ríoga na Máinlianna in
Éirinn (RCSI) [tag. A. 7(2) d’Acht
Cógaisíochta 2007].

Forbraíodh caighdeáin agus
próiseas creidiúnaithe ag
sainghrúpa agus ceadaíodh iad
ag an gComhairle an 30 Meán
Fómhair 2010 i ndiaidh próiseas
comhairliúcháin phoiblí. Tá
próiseas creidiúnaithe ag leanúint
ar aghaidh.

Caighdeáin chreidiúnaithe a eisíodh
do chomhairliúchán poiblí i mí
Lúnasa/mí Mheáin Fómhair 2010.
Ceadaíodh na Caighdeáin agus an
Próiseas Creidiúnaithe Eatramhacha
MPharm ag an gComhairle an 30
Meán Fómhair 2010.
Ceadaíodh ballraíocht an phainéil
chreidiúnaithe ag an gComhairle ag
cruinniú an 30 Samhain 2010.
Déanfar creidiúnú um lár-2011.

2. Tús a chur le creidiúnú an chláir
fhochéime cógaisíochta bronnta
ag an RCSI le cur i gcrích i rith na
bliana acadúla 2010-11 [tag. A.
7(2) den Acht Cógaisíochta 2007].

Rinne an Chomhairle an cinneadh
creidiúnú an chláir fhochéime
cógaisíochta bronnta ag an RCSI a
chur ar athló de réir Rialacha CCÉ
(Oideachas agus Oiliúint) 2008 a
éilíonn go ndéanfar athbhreithniú
ar chláir uair amháin gach cúig
bliana ar a laghad (tharla an chuairt
chreidiúnaithe deiridh sa bhliain
2006). Tá caighdeáin agus próiseas
creidiúnaithe le forbairt de réir na
moltaí atá sa Tuarascáil OCAC.

Forbrófar caighdeáin chreidiúnaithe
nua (de réir moltaí sa Tionscadal
OCAC6) i dtús na bliana 2011.
Cuirfear an próiseas creidiúnaithe i
bhfeidhm sa bhliain 2011.

3. An córas RCSI maidir le hoiliúint
agus creidiúnú oidí cógaiseoirí
[tag. Riail 19 Rialacha CCÉ
(Oideachas agus Oiliúint) 2008].

I gcomhthéacs na socruithe
conartha le CCÉ agus le RCSI,
bunaíodh Grúpa Stiúrtha ag an
RCSI i dtús na bliana 2010, bhí
baint ag CCÉ i bhforbairt chláir
nua d’oidí cógaiseoirí le soláthar i
rith na bliana acadúla 2010-11, clár
a fhreastalódh ar riachtanais ó
thaobh oidí de.

Ceadaíodh an Clár maidir le hOiliúint
agus Creidiúnú Oidí (TTAP) ag an
gComhairle an 30 Meán Fómhair agus
chuaigh sé ‘beo’ ar líne an 8 Deireadh
Fómhair 2010. Taispeánadh an TTAP ag
an seoladh oifigiúil ag an Aire Sláinte
agus Leanaí de na Cláir maidir le
hAthchóiriú Oideachais an 15 Deireadh
Fómhair 2010.

Soláthraíonn RCSI an Clár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta (NPIP) thar cheann Chomhairle CCÉ. Déantar an NPIP i rith na cúigiú bliana
d’oideachas agus d’oiliúint le cáiliú mar chógaiseoir agus tá dhá chuid de: (i) an clár maidir le hoiliúnt phraiticiúil inseirbhíse agus (ii) an
Scrúdú um Chlárú Ghairmiúil.

5

6

Tionscadal um Oideachas Cógaisíochta agus Athbhreithniú Creidiúnaithe (OCAC)

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

cumann cógaiseoirí na héireann
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AN tAONAD UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
4. Na híoschaighdeáin le haghaidh
oidí cógaisíochta a bhunú
maidir le heolas, scileanna agus
taithí [tag. Riail 19 Rialacha CCÉ
(Oideachas agus Oiliúint) 2008].

Cruthaíonn inneachar an TTAP
Bunaíodh agus soláthraíodh clár nua
agus a mheicníocht chreidiúnaithe
maidir le hoiliúint agus creidiúnú
an bunús le haghaidh íoschaighdeán oidí.
agus táthar ag súil le forbairtí
breise feitheamh ar thabhairt
isteach creata um chaighdeán
inniúlachta do chógaiseoirí cláraithe sa
bhliain 2011.

5. An t-aistriú éifeachtach ón
iarchóras maidir le hoiliúnt
réamh-chlárúchán go dtí an NPIP
eatramhach [tag. A. 7(1) den Acht
Cógaisíóchta 2007].

Comhoibriú leanúnach le RCSI de
réir na socruithe conartha.

Próiseáladh na hiarratais go léir don
NPIP 2010-2011 de réir Rialacha CCÉ
(Oideachas agus Oiliúint) 2008 agus
RCSI ag bainistiú an phróisis agus
CCÉ ag ceadú na hiarratais uile.

Forbraíodh próiseas achomhairc faoi
Riail 18 CCÉ (Oideachas agus Oiliúint)
2008.

Reáchtáladh an Scrúdú um Chlárú
Gairmiúil (PRE) i mí na Bealtaine
agus i mí na Samhna na bliana 2010.
Bainistíodh an suí i mí na Samhna
2010 ag RCSI thar ceann Chomhairle
CCÉ de réir socruithe conartha.

Seo miondealú na n-iarratas a
próiseáladh agus a ceadaíodh:
Comhphobal 12 Mí		
Ospidéal 12 Mí		
Comhphobal 6 Mí/
Tionscal 6 Mí		
Comhphobal 6 Mí/
Rialála 6 Mí		
Ospidéal 6 Mí/
Comhphobal 6 Mí		
Líon Iomlán na nIarratas

125
24
13
3
1
166

Bronnadh cáilíocht ar na chéad
chéimnithe MPharm an 18 Samhain
2010.
Ceadaíodh an próiseas achomhairc
ag an gComhairle ag a cruinniú an 30
Meán Fómhair.
Forbraíodh agus soláthraíodh an clár
oiliúna do phainéal bhaill an bhoird
achomhairc.
Reáchtáladh an Scrúdú um Chlárú
Gairmiúil faoi dhó sa bhliain.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Forbraíodh próiseas iarratais ar
líne ag RCSI atá le tabhairt isteach
le haghaidh iarratasóirí 2010-’11
don NPIP.

Tugadh tuairiscí ráithiúla don
Choiste um Fhorbairt agus
Fhoghlaim Ghairmiúil agus
don Chomhairle. An 14 Iúil 2010
osclaíodh an próiseas iarratais ar líne
d’iarratasóirí NPIP 2010-2011 ionas go
mbeidís in ann iarratas a dhéanamh
do Chláraitheoir CCÉ.
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AN tAONAD UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
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PRÓISIS GHNÓ
6. An próiseas chun cáilíochtaí
cógaiseora tríú tíre a aithint, a
dhearadh agus a chur i bhfeidhm
[tag. A. 16(2)(b) den Acht
Cógaisíochta 2007].

Dearadh agus cuireadh i bhfeidhm
Céimeanna 3 agus 4 den Phróiseas
chun Cáilíochtaí Cógaiseora Tríú
Tíre a Aithint (TCQR), Tréimhse
Oiriúnaithe agus an Scrúdú um
Chlárú Gairmiúil (PRE).

Tá ceithre chéim den TCQR forbartha
agus i bhfeidhm faoin tráth seo.
Reáchtáladh Scrúduithe Coibhéise an
29 Eanáir agus an 6 Meán Fómhair
2010.

7. Próiseáil éifeachtach a chinntiú
le haghaidh na n-iarratas a
fuarthas ó chógaiseoirí a cáilíodh
i dtríú tíortha chun aitheantas a
fháil ar a gcáilíochtaí [tag. A. 16(2)
(b) den Acht Cógaisíochta 2007].

Próiseálfar na hiarratais go léir a
fhaightear faoi phróiseas an TCQR de
réir na reachtaíochta.

Próiseáladh miondealú na n-iarratas
ag gach céim de phróiseas TCQR sa
bhliain 2010:
Céim 1 A – Fuarthas na
hiarratais, rinneadh
athbhreithniú orthu agus
rinneadh measúnú ar
na cáilíochtaí		
Céim 2 – Scrúdú
Coibhéise		
28
Céim 3 – Tréimhse
Oiriúnaithe		
Céim 4 – PRE		
Achomhairc a fuarthas

24

35
4
4

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

FOGHLAIM AGUS FÁS

30

Rinne an fhoireann san Aonad cláir
um oiliúint agus fhorbairt sna réimsí;
comhlíonadh faisnéise, giniúint
tuairiscí sa bhunachar sonraí,
bainistiú ama, próiseas reachtach
na hÉireann agus deachleachtas i
gcomhairliúcháin phoiblí.

1. Plean oiliúna d’fhoireann an
Aonaid um Fhorbairt agus
Fhoghlaim Ghairmiúil a fhorbairt
a éascóidh glacadh le cleachtais
oibre nua de réir an aistrithe i
dtaobh réimsí nua freagrachta.

Comhoibríodh leis an
gcomhairleoir seachtrach AD
chun riachtanais oiliúna fhoireann
an Aonaid a shainaithint.
Tá forbairt phlean oiliúna iomlán
ar siúl.

2. Caidrimh a chothú leis na foirne
ó rialtóirí cúraim sláinte eile
atá bainteach le hoideachas/
cáilíochtaí.

Cuireadh tús le comhoibrithe
Tá forbairt chaidrimh oibre agus
le rialtóirí cúraim sláinte agus
comhoibrithe ag leanúint ar
oideachasóirí sa bhaile agus thar lear. aghaidh.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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An tAONAD UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
Tá ceadú na Comhairle do na moltaí
sa Tuarascáil OCAC.

1. Dul i gcomhairle leis na páirtithe
leasmhara ábhartha maidir
le moltaí atá ceadaithe ag an
gComhairle a eascraíonn as an
Tionscadal OCAC.

Breithniúchán na Comhairle ar na
moltaí atá sa Tuarascáil OCAC an 1
Meitheamh 2010.

2. Grúpa um fheidhmiú don chlár
cúig bliana nua agus do na
caighdeáin chreidiúnaithe nua a
bhunú, a bhainistiú agus a riar.

Bunaíodh Grúpa Stiúrtha um
Thionscadail Forfheidhmithe ag
CCÉ agus bainistítear é le cabhair ó
chomhairleoirí maidir le bainistíocht
athraithe CCÉ.

Reáchtáladh cúig chruinniú den
Ghrúpa Stiúrtha sa bhliain 2010
i ndiaidh a bhunaithe i mí Lúnasa 2010.

3. Dul i gcomhairle leis na páirtithe
leasmhara cuí maidir le moltaí na
Comhairle don chóras éigeantach
um fhorbairt ghairmiúil
leanúnach.

Déanadh comhairliúchán
cuimsitheach le páirtithe leasmhara
mar chuid d’fhorbairt mhúnla FGL le
breithniú ag an gComhairle.

Tionóladh cruinnithe
comhairliúcháin le páirtithe
leasmhara i dtús na bliana 2010.

4. Grúpa um fheidhmiú don
chlár éigeantach um fhorbairt
ghairmiúil leanúnach a bhunú, a
bhainistiú agus a riar.

Bunaíodh Grúpa Stiúrtha um
Thionscadail Forfheidhmithe ag
CCÉ agus bainistítear é le cabhair ó
chomhairleoirí maidir le bainistíocht
athraithe CCÉ.

Reáchtáil CCÉ cruinnithe
comhairliúcháin agus comhoibrithe
le níos mó ná 30 páirtí leasmhar idir
Meitheamh agus Nollaig 2010.

Reáchtáladh cruinnithe páirtithe
leasmhara. Sheol an tAire Sláinte
agus Leanaí an Tuarascáil OCAC i
mí Dheireadh Fómhair 2010 agus
cuireadh i bhfeidhm í.

Foilsíodh iarratas ar thairiscintí don
Chathaoirleach agus don Ard-Rúnaí
in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
Forbraíodh próiseas tairisceana
an 11 Samhain 2010 agus ar shuíomh
chomh maith chun seirbhísí
r-thairiscintí Rialtas na hÉireann.
Cathaoirligh agus Ardrúnaíochta
Dúnadh an t-iarratas ar thairiscintí an
a fháil don Fhóram Náisiúnta
21 Nollaig 2010. Beidh deireadh leis an
um Oideachas agus Chreidiúnú
Cógaisíochta. Is é an Fóram Náisiúnta bpróiseas tairisceana i dtús na bliana
2011.
moladh ríthábhachtach atá sa
Tuarascáil OCAC.

Reáchtáladh cruinnithe páirtithe
leasmhara. Sheol an tAire Sláinte
agus Leanaí Tuarascáil FGL i mí
Mheán Fómhair 2010 agus cuireadh i
bhfeidhm í.
Reáchtáladh cúig chruinniú
den Ghrúpa Stiúrtha sa bhliain
2010 i ndiaidh a bhunaithe i mí
Lúnasa 2010.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Reáchtáil CCÉ cruinnithe
comhairliúcháin agus comhoibrithe
le níos mó ná 30 páirtí leasmhar idir
Meitheamh agus Nollaig 2010.
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An tAONAD UM FHORBAIRT AGUS FHOGHLAIM GHAIRMIÚIL
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

BAINISTÍOCHTA ACMHAINNÍ
Rinne an Chomhairle breithniúchán
ar na moltaí sa Tuarascáil FGL an 1
Meitheamh 2010.

Cinneadh na Comhairle chun pleanáil
an mhúnla FGL roghnaithe agus
forfheidhmithe a chur i bhfeidhm.

Forbraíodh an próiseas tairisceana
chun seirbhísí ó Chomhlacht
Bainistíochta a fháil don Institiúid
Cógaisíochta a dhéanfaidh
maoirsiú, thar ceann na Comhairle,
ar oibriúchán agus rathú
caighdeáin an mhúnla FGL.

Foilsíodh iarratas ar léirithe spéise
(EoI) le haghaidh Comhlachta
Bainistíochta don Institiúid
Chógaisíochta in Iris Oifigiúil an
Aontais Eorpaigh an 11 Samhain
2010 agus ar shuíomh r-thairiscintí
Rialtas na hÉireann. Dúnadh iarratas
ar léirithe spéise an 21 Nollaig 2010.
Táthar ag súil go mbeidh an próiseas
tairisceana críochnaithe i dtús na
bliana 2011.

2. Gníomhartha Aonaid a
bhainistiú laistigh den bhuiséad
leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte
2010 laistigh de na paraiméadair.

Comhlíonadh riachtanais buiséadta.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

1. Bainistiú tionscadail a dhéanamh
ar bhunú eintitis nua a
dhéanfaidh feidhmiú chóras
éigeantach an FGL a bhainistiú
[tag. A. 7(1) den Acht Cógaisíochta
2007].
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Aguisín D
FEIDHM MAIDIR LE CLÁRÚ AGUS AITHINT CÁILÍOCHTAÍ
An Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí: CRUINNITHE A REÁCHTÁLADH
Reáchtáil an Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí cúig chruinniú sa bhliain 2010. Tugtar breac-chuntas ar thaifid
tinrimh na gcruinnithe seo in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste le fáil ar shuíomh CCÉ.

AN tAONAD UM CHLÁRÚ AGUS AITHINT CÁILÍOCHTAÍ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

1. Athbhreithniú agus athmheas a
dhéanamh ar iarratas ar nósanna
imeachta a chlárú a thagann trí
bhealach an AE.

Cuireadh tús le hathbhreithniú
ar bhealach cláraithe an Chórais
Ghinearálta; tá córais eile ann a
bhfuil athbhreithniú le déanamh
orthu sa bhliain 2007 mar gheall ar
shrianta foirne a chuaigh i bhfeidhm
ar sholáthar athbhreithnithe iomláin.

Ar siúl - le críochnú sa bhliain 2011. Tá
Nós Imeachta ann chun clárú a éascú
faoi A. 16 (5) den Acht Cógaisíochta
2007.

2. Nósanna imeachta a fhorbairt
d’iarratas ar chlárú a thagann trí
bhealach na dtríú tíre.

Athbhreithníodh, forbraíodh agus
cuireadh i bhfeidhm nós imeachta chun
clárú a éascú tríd an mbealach seo.

Bhain triúr iarratasóirí clárú amach
faoi A.16 (2)(b) den Acht Cógaisíochta
2007.

3. Cur le forbairt agus le tabhairt
isteach an chórais TFC
fheabhsaithe d’fheidhmiúlacht
chláraithe chomhtháite.

Soláthraíodh ionchur próisis agus
nósanna imeachta gnó don Aonad
TFC de réir reachtaíocht agus beartas
agus nósanna imeachta CCÉ i ndáil le
próiseas clárúcháin leanúnach ach go
háirithe.

Forbairt iomlán den mhodúl
um fhógraí athnuachaintí agus
breisiúcháin ghinearálta do chórais
chláraithe.

4. Athbhreithniú agus athmheas
a dhéanamh ar an iarratas ar
nós imeachta a athbhunú do
chógaiseoirí.

Cuireadh tús le pleanáil tosaigh.

Ar siúl.

5. Nósanna imeachta a bhfuil
baint acu leis an gClár a chur i
bhfeidhm go eifeachtúil agus go
héifeachtach.

Bainistíodh agus rialaíodh na
feidhmeanna a bhfuil baint acu
le clárú de réir beartas, nósanna
imeachta agus paraiméadar
reachtach.

• Clárú den chéad uairBealach Náisiúnta:
151
Bealach AE
116
Bealach Tríú Tíre:
3
• Teastais um Stádas Gairmiúil
Reatha eisithe
95
• Athchóirithe ar an gClár:
Cógaiseoirí
12
Cúntóirí Cógaisíochta
1
• Cealuithe agus baint dheonach:
Cógaiseoirí
187
Cúntóirí Cógaiseoirí
16
• Cealú agus baint neamhdheonach:
Cógaiseoirí
109
Cúntóirí Cógaisíochta
7

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

PRÓISIS GHNÓ
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AN tAONAD UM CHLÁRÚ AGUS AITHINT CÁILÍOCHTAÍ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

FOGHLAIM AGUS FÁS
1. Plean oiliúna d’fhoireann
an Aonaid RQR a fhorbairt a
éascóidh glacadh le cleachtais
oibre nua de réir an aistrithe i
dtaobh timpeallachta ar líne.

Oibríodh le comhairleoir
seachtrach AD agus le baill foirne
aonair chun riachtanais oiliúna
agus fhorbartha a shainaithint.

Tá sainaithint cúrsaí le críochnú
sa bhliain 2011.
Críochnaíodh oiliúint TF sa bhliain
2010.

2. Caidrimh leis na foirne ó rialtóirí
cúraim sláinte eile atá bainteach
le clárúchán a chothú.

Teagmháil leanúnach le foireann
rialála go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta araon.

Glacadh páirt i gcruinnithe
neamhfhoirmiúla Údaráis Inniúla
na hÉireann.

CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
1. Méadú a fháil ar líon na
gcláraithe a bhaineann úsáid
as gníomhartha cláraithe atá
bunaithe ar líne.

Oibríodh leis an Aonad TFC agus
Gnóthaí Poiblí chun úsáid an
chláraithe ar líne a éascú.

Bhain 32% leas as an áis seo sa
bhliain 2010.

2. Comhoibriú le Fóram na
Rialtóirí Sláinte agus Cúraim
Shóisialaigh agus leis an
tionscnamh Ghairmithe Sláinte
ag Trasnú Teorainneacha i leith
athbhreithniú na Treorach um
Aithint Cáilíochtaí Gairmiúla.

Rannpháirtíocht leantach i
ngníomhartha an fhóraim seo.

Freastalaíodh ar chruinnithe
idirnáisiúnta le Gairmithe Sláinte ag
Trasnú Teorainneacha (GSTT) agus le
Rialtóirí Cógaisíochta na hEorpa.
Rannpháirtíocht leanúnach in
athbhreithniú na Treorach
2005/36/CE.

3. Ceisteanna maidir le clárú a
fhreagairt.

Freagraíodh tromlach na gceisteanna Freagraíodh thart ar 150 ceist an mhí
bunaithe ar mheánlíon bliantúil.
agus na bhfiosrúchán laistigh de 24
uair an chloig agus freagraíodh an
méid a bhí fágtha chomh sciobtha
agus arbh fhéidir, ag braith ar an
bhfiosrúchán ar leith.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
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Ar siúl - le cur chun cinn sa
bhliain 2011.

1. Leanúint ar aghaidh ag forbairt
nósanna imeachta bunaithe
ar an ngréasán le haghaidh
nuashonrú na gClár atá
comhtháite leis an mbunachar
sonraí.

Comhthadhalaíodh le TFC in
athbhreithniú na bpróiseas agus
na nósanna imeachta ar baineadh
úsáid astu agus in athbhreithniú
na gcóras tacaíochta atá
comhtháite sa agus soláthartha
ag an mbunachar sonraí.

2. Gníomhartha Aonaid a
bhainistiú laistigh den bhuiséad
leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte 2010 Comhlíonadh riachtanais buiséadta.
laistigh de na paraiméadair.
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Aguisín D
FEIDHM MAIDIR LE hINIÚCHADH AGUS FORFHEIDHMIÚ
An Coiste UM INIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ: CRUINNITHE A REÁCHTÁLADH
Reáchtáil an Coiste maidir le hIniúchadh agus Forfheidhmiú cúig chruinniú in 2010. Tugtar breac-chuntas ar thaifid tinrimh
na gcruinnithe seo in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste le fáil ar shuíomh CCÉ.

An t-aonad UM hINIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
1. Measúnú a dhéanamh ar
chomhlíonadh le gnóthais
chógaslainne mhiondíola agus
iniúchadh a dhéanamh orthu faoin
Acht Cógaisíochta agus faoi phróisis
agus nósanna imeachta CCÉ.

Iniúchtaí Cógaslanna/cuairteanna
iar-iniúchta.

2. Iniúchtaí a dhéanamh i ndiaidh
faisnéise a fháil maidir le sáraithe
amhrasta na reachtaíochta
Cógaisíochta agus Leighis agus
ábhair bhainteach le hiarratais
ar chlárú maidir le sáraithe
féideartha de A. 63 agus 64 den
Acht Cógaisíochta agus ábhair
ghaolmhara eile.

Iniúchtaí a dhéanamh faoi A. 67 den
Acht Cógaisíochta 2007 ar ábhair a
tugadh os comhair CCÉ.

Tús curtha le 33 iniúchadh.
19 críochnaithe.

3. Beart forfheidhmithe a dhéanamh
maidir le hábhair cosúil le
fógraíocht, cógaisíocht idirlín srl.

Beart forfheidhmithe a dhéanamh
i ndiaidh breithniúchán a
dhéanamh ar thuairiscí ó oifigigh
údaraithe nó ar ábhair a tugadh os
comhair CCÉ.

Gearáin
I ndiaidh tuairisc ó oifigeach údaraithe
cuireadh tús le gearáin faoi A. 71 den
Acht Cógaisíochta 2007, mar seo a
leanas:
• A.35 den Acht Cógaisíochta 2007,
Gnóthas Cógaslainne Miondíola:
Dhá ghearán
• A.36 den Acht Cógaisíochta 2007,
Cógaiseoirí: 10 gearán

4. Comhaid iniúchta a ullmhú
d’ionchúisimh déanta ag CCÉ sna
cúirteanna.

Ullmhaíodh ocht gcomhad
ionchúisimh. Éisteadh le cás
amháin sa bhliain 2010. Táthar ag
fanacht ar choinní cúirte do na
cásanna eile.

Ionchúisimh
Thionscain CCÉ imeachtaí
ionchúisimh in ocht gcás i rith
na bliana 2010. Tionscnaíodh na
himeachtaí achoimre seo faoi
a.71 den Acht Cógaisíochta 2007.
Éisteadh le cás amháin agus tá na
cásanna eile ar siúl (ag feitheamh ar
choinní cúirte).

Rinneadh 773 cuairt suirbhéara
speisialta.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Cuairteanna suirbhéara speisialta.

Rinneadh 344 iniúchadh/cuairt.
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An t-aonad UM hINIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
5. Iarratais ar chláruithe a
bhainistiú, clárú leantach
agus athruithe ar gnóthais
chógaslainne mhiondíola (GCM)
de réir an Achta Cógaisíochta
2007, I.R. 495 de 2008 agus
próisis agus nósanna imeachta
CCÉ. Tá oscailtí nua, aistriú
úinéireachta agus aistriú
foirgnimh san áireamh.

Tá na gníomhartha liostáilte i
bhfoirm tháblach.

Iarratais ar chlárú den
chéad uair a próiseáladh
43
Iarratais ar chlárú den chéad uair
mar gheall ar athlonnú a próiseáladh
10
Iarratais ar chlárú den chéad
uair mar gheall ar aistriú
úinéireachta a próiseáladh
18
Iarratas ar athchóiriú
1
Cealú deonach GCM mar gheall
ar dhúnadh a próiseáladh
38*
Cealú deonach GCM mar gheall
ar athlonnú a próiseáladh
24*
Cealú deonach GCM mar
gheall ar aistriú úinéireachta a
próiseáladh
27*
Nósanna imeachta um chealú
neamhdheonach GCM
1
Cógaiseoir stiúrthóra agus
maoirseachta fógraí nua agus
nuashonraithe a próiseáladh
508

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

*Tá 41 GCManna neamhghníomhacha san
áireamh a tugadh anonn a ceadaíodh go
foirmiúil le haghaidh bainte ón gClár sa
bhliain 2010.
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6. Clár na GCManna a chothabháil
agus a iniúchadh.

Tionscnaíodh iniúchadh na sonraí
go léir maidir le GCManna chun a
chinntiú go bhfuil sonraí a cuirtear
in iúl do CCÉ ceart agus léirithe i
mbunachar sonraí na GCManna.

Iniúchtaí ar chomhaid GCM a
tosaíodh 635.
Iniúchtaí ar chomhaid GCM a
críochnaíodh 403.

7. An fhorbairt i leith an chórais
bhainistíochta cásanna (CMS)
maidir le hIniúchadh agus
Forfheidhmiú a bhainistiú.

Forbraíodh sonrú úsáideora don
CMS de réir na bpróiseas agus na
dteimpléad maidir le hIniúchadh
agus Forfheidhmiú.

Críochnaíodh cáipéis shonraithe
agus cuireadh os comhair an
fhoireann bainistíochta sinsearaí í.

8. Measúnú a dhéanamh ar na
riachtanais agus clár píolótach
a fhorbairt le haghaidh córais
fhéinmheasúnaithe uathoibrithe
do GCManna agus clár píolótach
a dhéanamh don chóras.

Tionscnaíodh tionscadal, lena
n-airítear comhairliúchán le
páirtithe leasmhara.

Ag leanúint ar aghaidh.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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AN tAONAD UM INIÚCHADH AGUS FHORFHEIDHMIÚ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

FOGHLAIM AGUS FÁS
1. Siollabas oiliúna a fhorbairt
d’Oifigigh Údaraithe (Iniúchóirí).

Dréachtadh siollabas oiliúna.

Críochnaithe.

2. Clár oiliúna a sholáthar d’Oifigigh
Údaraithe (Iniúchóirí).

Cúrsaí oiliúna cuí ó thaobh
foinsí de.

Ar siúl.

CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
1. Ceisteanna maidir le hiniúchadh
agus forfheidhmiú agus maidir
le cláruithe na GCManna a
fhreagairt.

Freagraíodh na ceisteanna seo a
leanas maidir le clárú na GCManna:
• Ceisteanna rphoist
• Ceisteanna teileafóin
Comhoibriú le gníomhaireachtaí
agus comhlachtaí reachtúla eile.

Fuarthas 949 ceist rphoist.
Fuarthas 869 ceist teileafóin.
Leanann CCÉ ar aghaidh ag oibriú
go héifeachtach le réimse leathan
páirtithe leasmhara.
Chomh maith leis sin comhoibríonn
an tAonad go dlúth leis an Údarás
um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
(UFCS) maidir le soláthar cógais agus
seirbhísí do thithe cúraim chónaithe
ach go háirithe. Suíonn ionadaí ó CCÉ
ar Ghrúpa Tagartha Seachtrach an
UFCS a thagann le chéile go ráithiúil.
Fantar i dteagmháil rialta le Cumann
Cógaisíochta Thuaisceart na
hÉireann (CCTE) agus le Comhairle
Cógaisíochta Ghinearálta na
Breataine Móire.

1. Gníomhartha Aonaid a
bhainistiú laistigh den bhuiséad
leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte 2010 Comhlíonadh riachtanais buiséadta.
laistigh de na paraiméadair.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
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Aguisín D
AN FHEIDHM MAIDIR LE FORBAIRT CHLEACHTAIS CHÓGAISÍOCHTA
AN COISTE um fhorbairt chleachtais chógaisíochta Cruinnithe a Reáchtáladh
Reáchtáil an Coiste um Fhorbairt Chleachtais Chógaisíochta sé chruinniú sa bhliain 2010. Tugtar breac-chuntas ar thaifid
tinrimh na gcruinnithe seo in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste le fáil ar shuíomh CCÉ.

AN tAONAD UM FHORBAIRT CHLEACHTAIS CHÓGAISÍOCHTA
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
1. Athbhreithniú a dhéanamh ar
chleachtas cógaisíochta in Éirinn
agus comparáid le cleachtas
idirnáisiúnta a chur ar fáil le
bunús fianaise a sholáthar le
heolas a chur a fáil le haghaidh
straitéisí d’fhorbairt an chleachtais
chógaisíochta amach anseo.

Modheolaíocht a fhorbairt le
haghaidh suirbhé ar chleachtas
cógaisíochta sa chomhphobal agus
taighde comparáide idirnáisiúnta. Is
iad Horwath Bastow Charleton na
comhairleoirí faoin ngrúpa stiúrtha.
Dréacht-tuarascáil don Chomhairle.

Forbraíodh modheolaíocht le
haghaidh suirbhé bhonnlíne
ar chleachtas cógaisíochta sa
chomhphobal.
Rinneadh suirbhé cainníochtúil
agus agallaimh cháilíochtúla thar
an samhradh 2010.
Tugadh dréacht-tuarascáil deiridh ar
thorthaí suirbhéanna chun críche i
mí na Nollag 2010.

2. Treorú a fhorbairt d’fhonn
comhlíonadh a éascú i measc
cógaiseoirí agus úinéirí
cógaslanna le Rialachán maidir
le Gnóthais Chógaslainne
Mhiondíola a Rialú.

Treorú a fhorbairt, a eisiúint
le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí, agus a fhoilsiú maidir
le riachtanais faoin Rialachán
maidir le Gnóthais Chógaslainne
Mhiondíola a Rialú 2008.

Eisíodh le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí Treoirlínte maidir le Réimsí
Comhairliúcháin Othar i nGnóthais
Chógaslainne Mhiondíola i mí an
Mhárta 2010 agus ceadaíodh ag an
gComhairle iad i mí na Bealtaine 2010.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Tugadh treorú chun críche maidir
le soláthar sábháilte cógas nach
ar oideas iad a bhfuil cóidín iontu,
i ndiaidh comhairliúchán poiblí i
mí na Nollag 2009/mí Eanáir 2010
agus ceadaíodh é ag an gComhairle
i bprionsabal i mí an Mhárta 2010.
Ceadaíodh an plean treoraithe
agus forfheidhmithe deiridh ag an
gComhairle i mí na Bealtaine 2010
agus is é an 1 Lúnasa 2010 an dáta
forfheidhmithe.
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Eisíodh dréacht-treoirlínte ar
Fhoinsiú, ar Stóráil agus ar
Dhiúscairt Táirgí Leighis le haghaidh
comhchomhairliúcháin leis an bpobal
i mí Lúnasa/mí Mheáin Fómhair.
Tugadh dréachtú tosaigh na
dtreoirlínte maidir le Foirgnimh agus
Trealamh chun críche ag deireadh na
bliana 2010.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
3. Forbairt agus cur i bhfeidhm
treoirlínte maidir le
deachleachtas cógaisíochta agus
chun déileáil le saincheisteanna
maidir le cógas agus
sábháilteacht othar.

Treorú a thabhairt chun críche le
haghaidh cógaiseoirí maidir le
soláthar sábháilte de chógas nach
ar oideas iad a bhfuil cóidín iontu.

Eisíodh treorú deiridh i mí an
Mheithimh 2010 agus ba é an dáta
forfheidhmithe foirmiúil an1 Lúnasa
2010.

Treorú a fhorbairt maidir le
soláthar cógais d’othair atá i
gcúram cónaithe/i dtithe altranais.

Foilsíodh Fógra Cleachtais
ag tabhairt breac-chuntas ar
riachtanais dlí agus oibleagáidí
gairmiúla cógaiseoirí i mí Iúil 2010.

Treoirlínte a fhorbairt maidir le
dúnadh cógaslanna/ar chealú
cláraithe.
Treorú a fhorbairt maidir le seiceáil
dátaí éaga i measc stoic leighis.
Fóram a reáchtáil le haghaidh
díospóireachta le cógaiseoirí
maoirseachta maidir le
sábháilteacht othar agus
saincheisteanna bainteach le
cleachtas cógaisíochta, agus le
haghaidh forbartha acmhainní do
mhaoirseoirí.

Eisíodh treoirlínte eatramhacha i mí
an Mhárta 2010.
Cuireadh treorú in iúl do chógaiseoirí
ar thábhacht beartas agus nósanna
imeachta ar bhainistíú stoic agus ar
sheiceáil data éaga i mí Dheireadh
Fómhair 2010.
Sraith cruinnithe forleitheadacha
le cógaiseoirí maoirseachta a
eagraíodh faoi chomhthascfhórsa
leis an Ionad Éireannach um
Oideachas Cógaisíochta Leanúnach
(ICCPE) ag díriú ar ról na maoirseoirí
agus ag soláthar deise le haghaidh
comhphlé ar shaincheisteanna
ríthábhachtacha agus ar fhorbairt
acmhainní an FGL amach anseo.

Tosaíodh forbairt an tionscadail
le haghaidh ‘foireann uirlisí’ agus
acmhainní do mhaoirseoirí agus tá
cur i láthair físeáin á fhorbairt.

4. Tacú le cur i bhfeidhm
tionscnamh um shábháilteacht
chógais a eascraíonn ó
thuarascáil an Choimisiúin um
Shábháilteacht Othar agus Rathú
Caighdeáin.

Rannpháirtíocht san Fhóram um
Shábháilteacht Chógais (MSF) a
ndearna an Roinn Sláinte agus
Leanaí cathaoirleacht air agus
ceannasaíocht a thabhairt do
thionscnaimh mar is iomchuí.

Freastalaíodh ar chruinnithe an
MSF i rith na bliana 2010. Glacadh le
treorú cóidín CCÉ mar chuid de chlár
oibre an MSF.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Tionóladh dhá chruinniú i mí na
Samhna 2010 agus athsceidealaíodh
cruinnithe breise le haghaidh na
bliana 2011.
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5. Coiste saineolaithe Chomhairle
na hEorpa maidir le caighdeáin
cháilíochta agus sábháilteachta
i gcleachtais agus i gcúram
cógaisíochta.

Freastal ar chruinnithe an Choiste
agus páirt a ghlacadh sa ghrúpa
oibre um Fhorbairt na dTáscairí
Cáilíochta le haghaidh Cúraim
Chógaisíochta.

Freastalaíodh ar chruinnithe agus
ceardlanna i rith na bliana 2010.

6. Creat croíchumais a fhorbairt le
haghaidh cógaiseoirí.

Forbairt an chreata croíchumais agus
taighde idirnáisiúnta a phleanáil.

Sainaithníodh an dréacht-chreat
domhanda um inniúlacht a
d’fhorbraíodh ag an Tascfhórsa um
Oideachas Cógaisíochta na Cónaidhme
Cógaisíochta Idirnáisiúnta (CCI) mar
uirlis mhapála fhéideartha.
Rannpháirtíocht na gairme
cógaisíochta in Éirinn i suirbhé
idirnáisiúnta ar líne ar dhréachtchreat
domhanda a éascú.

7. Tacú le baint níos gníomhaí i
measc cógaiseoirí i gcur ar fáil
seirbhísí sláinte, comhtháite,
dírithe ar othair, éifeachtach
ó thaobh costais de agus
tionscnamh Chógaisíocht Éireann
2020 a chur chun cinn.

Tacú leis an nGrúpa Tagartha
Cógaisíochta Náisiúnta (NPRG) a
bunaíodh ag an gComhairle i mí na
Samhna 2010.
Tacú le hobair Stiúrthóireacht FSS
um Straitéis Chliniceach agus Chláir
(CSPD) a glaodh an Stiúrthóireacht
um Cháilíocht agus Chúram
Cliniceach uirthi roimhe seo.

Éascaíodh cruinniú an NPRG agus
FSS ag deireadh mí a Samhna 2010.
I gcomhpháirtíocht le FSS éascaíodh
iarratas ar léirithe spéise ó
chógaiseoirí le cur le hobair an CSPD
i mbainistíocht ghalair, a fógraíodh i
mí na Nollag 2010.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

FOGHLAIM AGUS FÁS
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1. Plean oiliúna a fhorbairt
d’fhoireann an Aonaid um
Chleachtas Cógaisíochta.

Riachtanais oiliúna a shainaithint
trí phlé leis an bhfoireann agus le
comhairleoir AD.

Reáchtáladh díospóireachtaí tosaigh
maidir le forbairt chlár oiliúna.

2. Caidrimh a chothú leis na foirne
ag rialtóirí cúraim sláinte eile ata
bainteach le cleachtas gairmiúil
d’fhonn taithí a roinnt agus a
fhoghlaim.

Freastal ar chomhdhálacha, ar
cheardlanna agus ar chruinnithe a
chumasú mar is iomchuí.

Freastal ar CCI 2010: cruinnithe agus
ceardlanna Chomhairle na hEorpa
um Chaighdeáin Cháilíochta agus
Sábháilteachta i gCleachtais agus
i gCúram Cógaisíochta; cruinnithe
an Fhóraim um Shábháilteacht
Chógaisíochta.
Rannpháirtíocht i bhfo-ghrúpa FSS
um bainistíocht chógais in ionaid
ainmnithe do dhaoine scothaosta.
Rannpháirtíocht i nGrúpa
Comhairleach an Chláir um Thoirchis
Ghéarchéime.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0
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1. Feidhm Láimhseála Ceisteanna.

Ceisteanna maidir le
saincheisteanna cleachtais
a fháil i scríbhinn agus iad a
láimhseáil laistigh de 7 lá.
Ceisteanna agus iarratais le
haghaidh mionchomhairle
maidir le tabhairt isteach
réimsí comhairliúcháin othar
agus iarratais ar dhíolúintí ó
riachtanas méide a bhainistiú.

2. A chinntiú go n-eiseofar aon
cháipéisí treoraithe a dréachtadh
le haghaidh comhairliúcháin
phoiblí más gá agus go gcuirfear
foilseachán in iúl do chógaiseoirí
agus páirtithe leasmhara eile.

Oibriú leis an Aonad um
Chumarsáid agus Ghnóthaí Poiblí
chun comhairliúcháin phoiblí
a chomhordú agus cáipéisí
treoraithe a tugadh chun críche a
chraobhscaoileadh.

Freagraíodh thart ar 100 mioncheist
gach mí, fuarthas iad go príomha trí
rphost ó chógaiseoirí, ó bhaill den
phobal agus ó dhaoine gairmiúla agus
ó ghníomhaireachtaí cúraim sláinte.
Bunaíodh córas eatramhach um
láimhseáil ceisteanna roimh fhorbairt
an chórais nua sa bhliain 2011.
Fuarthas iarratais ar fhaisnéis
nó comhairle maidir le níos mó
ná 200 gnóthas cógaslainne
miondíola maidir leis an riachtanas
a chomhlíonadh le haghaidh réimse
Comhairliúcháin Othar a éilíodh
meánmhéid de dhá uair an chloig in
aghaidh na ceiste.

Reáchtáladh trí chomhairliúchán
poiblí ar na hábhair dréachttreoirlínte agus treorú.
Foilsíodh cáipéisí a tugadh
chun críche ar shuíomh CCÉ, i
bhfoilseacháin oifigiúla CCÉ agus
craobhscaoileadh iad trí rphost.

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
1. Gníomhartha Aonaid a bhainistiú
laistigh den bhuiséad leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte 2010 Comhlíonadh riachtanais buiséadta.
laistigh de na paraiméadair.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Seoladh cóip chrua de threoirlínte
maidir le cóidín agus réimsí
comhairliúcháin othar go dtí na
gnóthais chógaslainne mhiondíola
go léir.
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AN FHEIDHM MAIDIR LE FEIDHMIÚLACHT CHUN CLEACHTADH AGUS GNÓTHAÍ DLÍ
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
1. Cur i bhfeidhm Coda 6 den Acht
Cógaisíochta 2007 a chríochnú.

A chinntiú go mbeidh na
hacmhainní uile ann chun
éisteachtaí a reáchtáil de réir
riachtanais an Achta.

Fuarthas trí ghearán is daichead
i rith na bliana. Ina theannta sin
láimhseáil an tAonad 175 ábhar imní
maidir le cógaiseoirí nó le gnóthais
chógaslainne mhiondíola. Láimhseáil
an tAonad na hábhair imní seo nó
cuireadh faoi bhráid aonad eile iad
mar is iomchuí.
Bhí 6 chruinniú ag an gCoiste um
Réamhimeachtaí (CR) i rith na bliana.

2. A chinntiú go bhfeidhmíonn na
coistí smachtúla de réir an Achta
agus de réir nósanna imeachta
cothroma.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

3. Córas teagmhála inmheánach le
hAonaid eile CCÉ a bhunú chun
dul i ngleic le saincheisteanna
agus rioscaí a leagadh béim
orthu tríd an bpróiseas gearán.
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4. Córas teagmhála seachtracha a
bhunú le rialtóirí cúraim sláinte
agus eile chun breithniúchán a
dhéanamh ar shaincheisteanna
a leagadh béim orthu tríd an
bpróiseas gearán.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

Oiliúint ionduchtaithe agus oiliúint
leanúnach na Comhairle agus na
gcoistí smachtúla a sceidealadh
chun riachatanais sonracha
coistí aonair agus na Comhairle a
chomhlíonadh.

Cuireadh oiliúint ar fáil don
Chomhairle, don Choiste um
Reámhimeachtaí, don Choiste
Sláinte agus don Choiste um Iompar
Gairmiúil (PCC) ar dhátaí éagsúla i
rith na bliana 2010.

Nósanna imeachta agus próisis
a fhorbairt agus a leasú chun
dáta más gá i bhfianaise taithí ón
mbliain 2009.

Rinneadh athbhreithniú ar nósanna
imeachta agus próisis an PPC i rith
na bliana, agus bhí éifeachtacht
riaracháin fheabhsaithe i bpróiseáil
gearán mar thoradh air sin.

A chinntiú go ngabhfaidh an córas
TF saincheisteanna a leagadh béim
orthu agus ábhair imní maidir le
cláraithe a tarraingíodh anuas.

Go dtí go cuirfear an córas
bainistíochta cásanna i bhfeidhm sa
bhliain 2011, déanfar monatóireacht ar
ábhair imní agus gearáin fhoirmiúla
trí úsáid an bhunachair shonraí
eatramhaigh.

A chinntiú go dtabharfaidh
an córas TF foláirimh d’Aonaid
ábhartha eile nuair a
tharraingítear ábhair imní anuas
maidir le cláraithe.

Mar is iomchuí, i gcás ábhar imní nach
gcuireadh faoi bhráid phróiseas coda 6
iad, cuirfear faoi bhráid Aonad eile iad
go tráthrialta le haghaidh próiseála
breise.

Cruinniú seachtainiúil le FBS chun
ábhair imní/saincheisteanna a
tarraingíodh anuas a phlé.

Tionóltar cruinnithe FBS ar bhonn
seachtainiúil le hábhair imní/
saincheisteanna a luadh a phlé.

Leanúint ar aghaidh ag teacht le
chéile go tráthrialta le hionadaithe
cuí ó chomhlachtaí reachtúla eile.

Bunaíodh fóram a bhfreastalaíonn na
daoine atá freagrach as ábhair maidir
le feidhmiúlacht chun cleachtadh air.
Reáchtáladh trí chruinniú sa bhliain
2010. Déanann an fóram breithniúchán
ar ábhair chomhchúraim i measc
rialtóirí i réimse na feidhmiúlachta chun
cleachtadh. An FBS a choinneáil ar an
eolas maidir le saincheisteanna a luadh.

cumann cógaiseoirí na héireann
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5. Na gearáin go léir a phróiseáil
go héifeachtúil de réir an Achta
agus de réir nósanna imeachta
cothroma.

Próiseas riaracháin agus córas TF a
fhorbairt chun gearáin a thraicéáil
chun a chinntiú go rachfar i ngleic
leo go sciobtha.

Taifeadtar gearáin sa chóras TF agus
déantar athbhreithniú orthu ar
bhonn laethúil. Próiseáiltear gearáin
chomh dlúsúil agus is féidir de
réir an Achta agus de réir nósanna
imeachta cothroma.
Socraíodh Meabhrán Comhaontaithe
le Cumann Othar na hÉireann a
reáchtálann iniúchtaí rialta ar
shampla randamach de ghearáin
agus d’ábhair imní.

Córas a fhorbairt chun
monatóireacht a dhéanamh
ar chomhlíonadh nuair atá
coinníollacha ceangailte le clárú.

Ní ceanglaíodh aon choinníollacha
le clárú mar gheall ar nósanna
imeachta smachtúla i rith na
bliana 2010. Rachfar i ngleic leis
an tsaincheist seo sa chóras TF a
cuirfear i bhfeidhm sa bhliain 2011.

Déanfaidh an PPC breithniúchán
ar na gearáin go léir laistigh de 10
seachtainí ó fuarthas iad.
Gearáin a sheoladh le haghaidh
eadrána nó le haghaidh fiosrúcháin
laistigh de 6 mhí tar éis don
PPC comhairle a thabhairt don
Chomhairle. Tá na spriocanna seo
faoi réir ábhar nach bhfuil neart
ag CCÉ orthu m. sh. imeachtaí
atbhreithnithe breithiúnacha.

Déanann an PPC breithniúchán
ar ghearáin laistigh de
mheánthréimhse de 12 seachtainí
tar éis gearán a fháil. Déanann
an Chomhairle breithniúchán ar
ghearáin a cuireadh fhaoi bhráid
na Comhairle ag an PPC laistigh de
mheánthréimhse de 5-6 seachtainí
ón dáta a cuireadh faoi bhráid na
Comhairle ag an PPC é.

1. Bheith i dteagmháil le
rialtóirí i ndlínsí eile maidir le
deachleachtas idirnáisiúnta.

Dul i gcomhairle le/Casadh le
macasamhla i ndlínsí eile.

Leanúint ar aghaidh le teagmháil
leanúnach le comhlachtaí reachtúla
eile ar bhonn náisiúnta agus
idirnáisiúnta araon.
Tuairisc a thabhairt don FBS gach dara
ráithe.

2. A chinntiú go mbeidh forbairt
leanúnach agus oiliúint foirne
san Aonad.

Athbhreithniú a dhéanamh
ar riachtanais oiliúna agus an
sceideal oiliúna a leasú chun dáta.

Fuair foireann an Aonaid oiliúint
maidir le déileáil leis na meáin,
scileanna cur i láthair/óráidíochta
poiblí, bainistiú tosaíochtaí, Microsoft
Outlook agus glacadh miontuairiscí.
Chloígh an fhoireann le riachtanais
ghairmiúla chuí an FGL chomh maith.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

FOGHLAIM AGUS FÁS
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1. Bheith i dteagmháil leis an
Aonad um Chumarsáid agus
Ghnóthaí Poiblí chun eolas
a thabhairt do pháirtithe
leasmhara, lena n-airítear an
pobal agus an ghairm, maidir le
feidhmiú na feidhme maidir le
Feidhmiúlacht chun Cleachtadh
maidir le saincheisteanna a
eascraíonn i rith an phróisis.

Oibriú leis an Aonad um
Chumarsáid agus Ghnóthaí
Poiblí chun ábhair chuí a chruthú
(m. sh. treoirlínte le haghaidh
rannpháirtithe sa phróiseas
gearán, tuarascálacha maidir
le gearáin agus fiosrúcháin
chonclúidithe).

Ullmhaíodh treoirlínte
nuashonraithe le haghaidh
gearánaithe. Chuir an tAonad le
hinneachar le haghaidh fhorbairt
shuíomh nua CCÉ.

2. Tuairisc a thabhairt don Aire de
réir na bhforálacha i gCuid 6
den Acht.

Tuarascáil a eisiúint chuig an Aire
más iomchuí i ndiaidh phróiseas
Coda 6 a chríochnú.

Ní éilíodh aon ábhair a d’éirigh as an
bpróiseas gearán fógra foirmiúil sa
bhliain 2010.

3. Tuairisc a thabhairt do rialtóirí
reachtúla ábhartha nuair a
nochtar ábhair imní maidir le
soláthraithe cúraim sláinte eile
tríd an bpróiseas gearán.

Meicníocht a bhunú le haghaidh
tuairiscithe do chomhlachtaí
reachtúla eile i rialú na
soláthraithe cúraim sláinte.

Sa bhliain 2010, cuireadh ábhair
faoi bhráid na ngníomhaireachtaí
cuí lena n-airítear Comhairle na
nDochtúirí Leighis, FSS, agus UFCS.

Seoladh roinnt ciorclán chuig baill
na gairme i rith na bliana maidir le
saincheisteanna a leagadh béim orthu i
bpróiseáil gearán agus ábhar imní.

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

1. Gníomhartha Aonaid a
bhainistiú laistigh den bhuiséad
leithroinnte.
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Bainistíodh buiséad leithroinnte
2010 laistigh de na paraiméadair.

Comhlíonadh riachtanais buiséadta.
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appendix D
AN FHEIDHM MAIDIR LE RIARACHÁN AGUS AIRGEADAS
An Coiste um riarachán, airgeadas agus rialachas corparáideach: CRUINNITHE A REÁCHTÁLADH
Reáchtáil an Coiste um Riarachán, Airgeadas agus Rialacha Corparáideach cúig chruinniú i rith na bliana 2010. Tugtar breacchuntas ar thaifid tinrimh na gcruinnithe seo in Aguisín B. Tá Téarmaí Tagartha an Choiste le fáil ar shuíomh CCÉ.

AN tAONAD UM RIARACHÁN AGUS AIRGEADAS
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

1. Monatóireacht agus tuairisciú
a dhéanamh ar fheidhmíocht
airgeadais CCÉ.

Forbraíodh córas feabhsaithe
do thuairisciú chuntasaíocht
bainistíochta.

Tuarascálacha míosúla le haghaidh
an Chláraitheoira agus an FBS ó mhí an
Mhárta 2010.
Tuairiscí ráithiúla a soláthraíodh don
Choiste um Riarachán agus Airgeadas
agus don Chomhairle.
Ullmhaíodh dréachtbhuiséad 2011,
araon le miondealú sonrach an Aonaid.

2. Córas phárolla CCÉ a bhainistiú.

Ullmhaíodh, ceadaíodh agus
próiseáladh párollaí don Fhoireann,
don Choiste agus do bhaill
Chomhairle.
Teagmháil le soláthraithe bogearraí,
Ioncam, Ranna Rialtais agus
Cuntasóirí.

Próiseáladh 12 párolla míosúla.

3. Córas íocaíochta chreidiúnaithe
CCÉ a bhainistiú.

Na sonraisc go léir a phróiseáil in
am; teagmháil le creidiúnaithe, leis
an bhfoireann, leis an mbanc agus
le cuntasóirí.

Scaoileadh sheachtainiúil íocaíochtaí
na gcreidiúnaithe.

4. Córas Féichiúnaithe CCÉ,
sócmhainní airgid agus cuntais
bhainc a bhainistiú.

•
•
•
•

Próiseáladh 2,338 Sonrasc/Nóta
Creidmheasa.
Rinneadh 1,051 íocaíocht leictreonach.
Rinneadh 379 íocaíocht seic.
Bainistíodh cunstais bhainc reatha
agus taisce de réir bheartas na
Comhairle maidir le bainistíocht riosca
contrapháirtí seachtrach.

5. Ráitis Airgeadais Bhliantúla (AFS)
2009 a ullmhú agus a chur i
láthair.

Cuntais bhliantúla 2009 a ullmhú le
haghaidh iniúchta.
Dul i dteagmháil le hIniúchóirí agus
iniúchtaí eatramhacha agus deiridh
a shocrú.

Ullmhaíodh, iniúchadh agus
deimhníodh cuntais ag iniúchóirí
seachtracha, cuireadh i láthair iad don
Choiste um Riarachán agus Airgeadas
agus ceadaíodh iad ag an gComhairle.
Curtha faoi bhráid an Aire Sláinte
agus Leanaí.

6. Cuntais airgeadais 2010 a
ullmhú le haghaidh iniúchta
eatramhaigh.

Na cuntais a ullmhú le haghaidh
iniúchta eatramhaigh ag na
hiniúchóirí seachtracha.

Rinneadh Iniúchadh Eatramhach le
haghaidh na bliana 2010 i Ráithe 4.

7. Scéimeanna Aoisliúntais CCÉ a
bhainistiú agus a riar.

Ranníocaíochtaí ó thuarastail na
foirne agus an fhostóra a aistriú go
dtí an cuntas aoisliúntais.

Baineadh agus taisceadh
ranníocaíochtaí aoisliúntais ó
fhostaithe agus ó fhostóirí go
míosúil. Ríomhadh agus aistríodh
ranníocaíocht an fhostóra go míosúil.

Eisíodh sonraisc in am.
Infheistíodh cistí go críonna
Leithdháileadh cistí i gceart
Tá na húdaruithe cuí ann

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

PRÓISIS GHNÓ
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AN FHEIDHM MAIDIR LE RIARACHÁN AGUS AIRGEADAS
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

FOGHLAIM AGUS FÁS
1. Seirbhísí a sheachfhoinsiú agus
a roinnt más praiticiúil agus
éifeachtach ó thaobh costais de,
de réir Treoracha Rialtais.

Dul i dteagmháil le heagraíochtaí
eile chun cuspóirí a bhaint amach.

Díospóireachtaí ardleibhéil ag
leanúint ar aghaidh.
Cuíchóiríodh nósanna imeachta
inmheánacha d’fhonn seachfhoinsiú
a éascú, más mian linn ar ball.

2. Foireann san Aonad a fhorbairt.

Freastal ar chúrsaí oiliúna agus
forbartha.

D’fhreastail ball foirne ar chúrsa
maidir le tógáil i seilbh poiblí.

CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
1. Leibhéal ard d’idirbhearta
leictreonacha a spreagadh i
ngach gné de ghnóthaí CCÉ.

Custaiméirí agus creidiúnaithe
a spreagadh chun Ríomhaistriú
Airgid (EFT) a úsáid.

Fuarthas 52% de na Táillí trí EFT
D’íoc 79% de chreidiúnaithe trí EFT
Íocadh 67% de Thaisteal agus de
Cothabháil trí EFT de réir chiorcláin
na Roinne Airgeadais
Íocadh na tuarastail go léir trí EFT
agus de réir chiorcláin na Roinne
Airgeadais.

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
Athbhreithniú a dhéanamh ar
bhainistíocht eastáit agus ar
chothabháil fhoirgnimh CCÉ.

Ceadaíodh tuarascáil an Ailtire ag
an gComhairle. Feabhsaíodh cúrsaí
slándála ag Bóthar Shrewsbury.
Rinneadh feabhsúcháin ar
an bhfoirgneamh ar Bhóthar
Shrewsbury.

2. Gníomhartha Aonaid a
bhainistiú laistigh den bhuiséad
leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte
2010 laistigh de na paraiméadair.

Comhlíonadh riachtanais buiséadta.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

1. Maoin CCÉ a bhainistiú chun
a luach a chothabháil agus a
fheabhsú.
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Aguisín D

AN FHEIDHM MAIDIR LE CUMARSÁID AGUS GNÓTHAÍ POIBLÍ
AN tAONAD UM CHUMARSÁID AGUS GHNÓTHAÍ POIBLÍ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
1. Forbairt agus seoladh shuíomh
idirlín nua CCÉ.

Athdhearadh agus athfhorbairt
suímh nua a bhainistiú, lena
n-airítear leasú chun dáta agus
ascnamh inneachair.

Suíomh idirlín nua i bhfeidhm agus
seoladh é i mí na Nollag 2010.

2. Foilseachán oifigiúil a
athbhreithniú agus a athfhorbairt.

Foilseachán nua a fhorbairt
nuair a bheidh an suíomh idirlín i
bhfeidhm.

Rinneadh pleanáil tosaigh le
haghaidh foilseachán athfhorbartha.

3. Straitéis a fhorbairt maidir le
cumarsáid leis an bpobal agus
le hothair ar shaincheisteanna
ríthábhachtacha, maidir le ‘céard
is cóir duit a bheith ag súil leis’ ó
chógaiseoirí, ó chógaslanna agus
ó CCÉ agus maidir le faisnéis thar
an gcóras gearán ach go háirithe.

Réimsí gníomhartha cumarsáide
a sholáthar chun a chinntiú go
gcraobhscaoilfear teachtaireachtaí
go leathan.

Cuíchóiríodh inneachar nuashonraithe
an tsuímh idirlín chun rochtain phoiblí
agus othar ar fhaisnéis ríthábhachtach
CCÉ a éascú, lena n-airítear an rannóg
maidir le gearán a dhéanamh.
Forbraíodh dréacht-inneachar agus
dréacht-dearadh le haghaidh ábhar
faisnéise poiblí maidir le ‘céard is
cóir a bheith ag súil leis’ a fhógrófar
faoin tionscnamh um Thús Áite do
Shábháilteacht Othar.

4. Straitéis a fhorbairt le
haghaidh cumarsáide
éifeachtaí agus comhphlé le
cógaiseoirí ar shaincheisteanna
ríthábhachtacha, i leith
treorú cleachtais FGL agus
saincheisteanna maidir le
sábháilteacht othar/ cógais ach
go háirithe, agus an córas um
fheidhmiúlacht chun cleachtadh.

Soláthraíodh réimse
gníomhartha cumarsáide,
lena n-airítear cruinnithe,
próisis chomhairliúcháin agus
foilseacháin.

Inneachar feabhsaithe an suímh idirlín
chun cumarsáid éifeachtach le agus
rochtain éasca ar fhaisnéis CCÉ a éascú.
Eagraíodh cruinnithe thascfhórsa CCÉ/
CCPE le cógaiseoirí maoirseachta i
bpáirtíocht leis an Aonad um Fhorbairt
Chleachtais Chógaisíochta.

Reáchtáladh comhairliúcháin phoiblí
ar threoirlínte cleachtais agus maidir
le caighdeáin oideachais. Éascaíodh
gairm na cógaisíochta in Éirinn chun
páirt a ghlacadh i suirbhé idirnáisiúnta
ar dhréachtchreat domhanda
maidir le hinniúlacht i mí Dheireadh
Fómhair 2010. Suíomh idirlín CCÉ
agus foilseachán CCÉ, chomh maith
le gníomhaíocht meán le foilseacháin
chógaisíochta sheachtracha chun an
ghairm a spreagadh le bheith
tiomnaithe.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

Cuireadh saincheisteanna suntasacha
maidir le sábháilteacht othar nó ábhair
ghaimiúla in iúl do chógaiseoirí trí
rphost.
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AN tAONAD UM CHUMARSÁID AGUS GHNÓTHAÍ POIBLÍ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
Oibriú le hAonaid eile CCÉ
le gníomhartha maidir le
grúpaí páirtithe leasmhara
ríthábhachtacha a fhorbairt.

Scaipeadh suíomh idirlín agus
foilseachán oifigiúil CCÉ go
forleathan i measc na bpáirtithe
leasmhara. Chuathas i dteagmháil
le páirtithe leasmhara go díreach
maidir le próisis chomhairliúcháin
phoiblí chun tiomantas a
uasmhéadú. Cruinnithe le daltaí i
dtrí scoil chógaisíochta a eagraíodh
i bpáirtíocht leis an Aonad
um Fhorbairt agus Fhoghlaim
Ghairmiúil, cuairt go dtí an Choláiste
Ollscoile Corcaigh, Scoil Cógaisíochta
a bhí treoraithe ag an Uachtarán.

6. Straitéis le haghaidh cumarsáide
éifeachtaí agus le haghaidh
tógála caidrimh leis an
Roinn Sláinte agus Leanaí,
le comhlachtaí agus rialtóirí
reachtúla ábhartha, leis an
Oireachtas agus le déantóirí
beartais.

Comhoibriú leis an earnáil
reachtúil chun inniúlacht tionchair
CCÉ a fhorbairt agus próifíl
a thógáil laistigh den earnáil
reachtúil.

Freastalaíodh ar chruinnithe
i bpáirtíocht le hOifig an
Chláraitheoira le déantóirí beartais
ríthábhachtacha, comhlachtaí
reachtúla eile, córas polaitiúil
agus leithdháileadh cumarsáidí
ríthábhachtacha.

7. Caidrimh mheán agus próifíl
meán CCÉ a thógáil.

Preaseisiúintí a eisiúint agus dul
i ngleic le ceisteanna meán go
sciobtha.

Rinneadh monatóireacht ar
thuairisciú na meán chun
a chinntiú go leithdháilfí
teachtaireachtaí ríthábhachtacha
agus chun saincheisteanna a éilíonn
idirghabháil a shainaithint.
Láimhseáladh na ceisteanna meáin
go léir laistigh de 24 uair an chloig.
Rannpháirtíocht CCÉ i dtuairisciú
agus i gcláir nuachta teilifíse
náisiúnta, tuairisciú raidió
áitiúil agus náisiúnta ar réimse
saincheisteanna ríthábhachtacha.

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

5. Straitéis le haghaidh cumarsáide
éifeachtaí agus le haghaidh
tógála caidrimh le páirtithe
leasmhara ríthábhachtacha
eile, lena n-airítear scoileanna
cógaisíochta, cógaiseoirí mic
léinn, comhlachtaí ionadaíochta
do ghairmithe cógaisíochta
agus cúraim sláinte eile ar
gníomhartha ríthábhachtacha
CCÉ agus saincheisteanna
gairmiúla ach go háirithe.

48

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

cumann cógaiseoirí na héireann

10

AN tAONAD UM CHUMARSÁID AGUS GHNÓTHAÍ POIBLÍ
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

FOGHLAIM AGUS FÁS
1. A chinntiú go bhfuil úsáideoirí
inmheánacha traenáilte in úsáid
an tsuímh idirlín nua.

Oibriú le forbróir suímh idirlín
agus leis an Aonad TF ar chlár
oiliúna le haghaidh córais nua um
bainistíocht chásanna nua (CMS).

Triúr ball foirne inmheánacha
traenáilte in úsáid an CMS.

2. Scileanna meán bhaill
ríthábhachtacha CCÉ a
fhorbairt chuna cumas na
bpríomh-urlabhraithe a
chinntiú.

Déanadh oiliúint ar na meáin
mar is gá.

Reáchtáladh oiliúint ar na meáin le
haghaidh an Cheannasaí ar Fheidhmíocht
chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí agus
oiliúint athnuachana ar na meáin do
Cheannasaí ar Chumarsáid. Rinneadh
oiliúint athnuachana ar óráidíocht phoiblí
don Uachtarán. Soláthradh oiliúint ar na
meáin agus ar ghnóthaí poiblí do bhaill
Choiste nua.

3. Caidreamh a fhorbairt le CCI
le haghaidh na Comhdhála
bliantúla chun struchtúrtha atá
ann do CCI 2013 a fheabhsú.

Freastal ar Chomhdháil
bhliantúil CCI.
Pleanáil a éascú d’ócáid i
mBaile Átha Cliath.

Freastalaíodh ar Chomhdháil CCI 2010 i
Liospóin.
Cruinnithe i mBaile Átha Cliath le CCI
agus comhpháirtithe do CCI 2013 (Ionad
Comhdhála Bhaile Átha Cliath agus
Custaim Éireann) i mí Mheán Fómhair
agus comhoibriú leanúnach maidir le
saincheisteanna pleanála.

1. Faisnéis phoiblí agus feasacht
ar ghníomhartha CCÉ a chinntiú
agus tacaíocht a thabhairt don
phobal/d’othair ina riachtanais.

Ceisteanna ón bpobal a
bhainistiú go sciobtha, ag léiriú
luachanna CCÉ.

Láimhseáladh ceisteanna ó bhaill an
phobail go práinneach.
Forbraíodh suíomh idirlín nua chun
rochtain phoiblí ar fhaisnéis CCÉ a
fheabhsú.

2. A chinntiú go mbeidh an ghairm
chógaisíochta agus cláraithe
coinnithe ar an eolas maidir le
gníomhartha agus forbairtí CCÉ.

Leas a bhaint as an suíomh
idirlín, foilseachán oifigiúil,
foláirimh rphoist agus
cruinnithe más gá.

Seoladh níos mó ná 40 foláireamh rphoist
chuig cógaiseoirí ar shaincheisteanna
ríthábhachtacha a eascraíonn. Scaipeadh
foilseachán oifigiúil CCÉ chuig 5,000+
síntiúsóir.

3. A chinntiú go mbeidh na
meáin ar an eolas maidir le
gníomhartha agus ócáidí CCÉ.

Preaseisiúintí a eisiúint agus
gnóthaí poiblí a bhainistiú go
héifeachtach.

Eisíodh cúig phreaseisiúint déag ar
ábhair ríthábhachtacha i rith na bliana
2010.

4. A chinntiú go mbeidh páirtithe
leasmhara ríthábhachtacha eile
coinnithe ar an eolas maidir le
gníomhartha agus forbairtí.

Leas a bhaint as an suíomh idirlín,
foilseachán oifigiúil, cruinnithe
agus comhairliúcháin más gá.

Forbraíodh suíomh idirlín nua chun
rochtain phoiblí ar fhaisnéis CCÉ a
fheabhsú. Airítear páirtithe leasmhara
ríthábhachtacha i liosta ciorcláin an
fhoilseacháin oifigiúil.

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
1. Gníomhartha Aonaid a bhainistiú
laistigh den bhuiséad leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte
2010 laistigh de na paraiméadair.

Comhlíonadh riachtanais buiséadta.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
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Aguisín D

AN FHEIDHM MAIDIR LE FAISNÉIS AGUS CUMARSÁID
AN tAONAD UM TFC
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

A N R I A L A I T H E O I R CÓ G A I S Í O C H TA

PRÓISIS GHNÓ
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1. Tús a chur le forbairt córas
chun tacú leis an Aonad um
Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh
ina gcorpraítear láimhseáil
ghearán, bainistíocht chásanna
agus comhtháthú le córais
cláraithe.

Oibriú le hAonaid ar riachtanais.

Forbraíodh sonraíocht na riachtanas le
haghaidh córas bainistíochta cásanna
ar fud na heagraíochta, ag cumhdach
Feidhmiúlachta chun Cleachtadh
agus Gnóthaí Dlí, Iniúchadh agus
Forfheidhmiú agus bainistíocht
cheisteanna ginearálta. Tugadh an
comórtas tairisceana chun críche agus
roghnaíodh táirgeoir. Cuirfear tús le
hobair fhorbartha i mí Eanáir 2011.

2. Riachtanais le haghaidh córais chun
tacú leis an Aonad um Iniúchadh
agus Forfheidhmiú a fhorbairt.

Oibriú le hAonad ar riachtanais.

Airíodh é sa CMS.

3. Córas féinmheasúnaithe do
chógaslanna a chur chun cinn.

Oibriú le hionadaithe cógaslainne.

Ní cuireadh chun cinn ar feitheamh
an FGL.

4. Áiseanna ar líne a fhorbairt do
cháipéisí na Comhairleach chun
rochtain shlán ar líne a chumasú
do bhaill Chomhairle.

Oibriú le comhlacht tacaíochta TFC
agus le hOifig an Chláraitheora.

Curtha siar go dtí go bhforbrófar
Inlíon Comhairle agus córas
bainistíochta do cháipéisí cruinnithe.
Críochnaíodh tástáil iPad go rathúil
i mí na Samhna agus bainfear úsáid
astu le haghaidh cruinnithe in 2011.

5. Forbairt shuíomh idirlín nua CCÉ.

Oibriú leis an Aonad um
Chumarsáid agus Ghnóthaí Poiblí
agus le hAonaid eile ar dhearaí
agus ar fhorfheidhmiú.

Críochnóidh suíomh nua, lena
n-airítear ainm fearainn níos áisiúla
don úsáideoir.

6. Oibriú chun úsáid áiseanna
nua ar líne a mhéadú i measc
cláraithe.

Oibriú leis an Aonad um
Chumarsáid agus Ghnóthaí Poiblí
ar thaighde agus ar chur chun cinn
áiseanna ar líne.

Críochnaíodh staidéar inúsáidteachta
agus cuireadh moltaí i bhfeidhm.
D’ardaigh úsáid áiseanna ar líne ó 24%
sa bhliain 2009 go 32% sa bhliain 2010.
Sainaithníodh feabhsúcháin bhreise
le haghaidh cur i bhfeidhm sa bhliain
2011.

Oibriú le soláthraithe seirbhíse
7. Bonneagar TFC a chomhlánú
d’fhoirgneamh Bhóthar
agus le hAonaid CCÉ ar phlean
Northumberland, lena n-airítear naisc agus ar fhorfheidhmiú.
le Bóthar Shrewsbury agus áiseanna
feabhsaithe a thabhairt isteach chun
obair níos cliste agus láimhseáil
chruinnithe a chumasú.

Críochnaithe.

8. Forbairt iomlán an mhodúil le
haghaidh fógraí athnuachaintí chun
riachtanais na Rialacha agus na
socruithe sceidealaithe a shásamh.

Críochnaithe.

T UA R A S C Á I L B H L I A N T Ú I L 2 0 1 0

Oibriú leis na hAonaid um Chlárú
agus Aithint Cáilíochtaí agus um
Riarachán agus Airgeadas ar chur i
bhfeidhm.
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AN tAONAD UM TFC
SPRIOCANNA OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN 2010

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

MÉADRACHT/
BAINT AMACH

PRÓISIS GHNÓ
9. Breisiúcháin ghinearálta a chur i
bhfeidhm don chóras cláraithe m. sh.
foláirimh théacs SMS uathoibrithe le
haghaidh Cógaiseoirí/ Cógaslanna.

Oibriú le hAonaid um Chlárú
agus Aithint Cáilíochtaí agus um
Riarachán agus Airgeadas ar chur i
bhfeidhm.

Críochnaithe.

10. Oibriú leis an bhFeidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun
sonraí Cógaisíochta ar Health Atlas
FSS a fheabhsú.

Oibriú le FSS, Aonad um Fhaisnéis
Sláinte.

Críochnaithe. Feabhsaíodh sonraí
CCÉ ar Health Atlas FSS, rud a
éascaíonn rochtain phoiblí ar
sheirbhísí cógaslanna.

11. Leibhéil tuairiscithe ar fud CCÉ a
fheabhsú trí chóras turaiscithe
comhtháite um bainistíocht
airgeadais a shuiteáil.

Córas a fháil agus a chur i
bhfeidhm.

Chuir an tAonad Airgeadais
gnáthchóras tuairiscithe um
bainistíocht airgeadais i bhfeidhm.

FOGHLAIM AGUS FÁS
1. A chinntiú go bhfuil úsáideoirí
traenáilte in úsáid fheidhmchláir TFC.

Anailís maidir le riachtanais oiliúna
a dhéanamh.

Soláthraíodh oiliúint ar
fheidhmchláir TFC más gá.

2. Scileanna usáideora ó thaobh
tuairiscithe agus asbhainte
faisnéise de a fheabhsú.

Clár oiliúna a sholáthar.

Traenáladh an fhoireann ar uirlis
tuairiscithe.

1. Tacaíochtaí TFC a thabhairt
d’fheidhmeanna gnó na
heagraíochta, an phobail agus na
gcláraithe.

Bonneagar TFC agus córais a
chothabháil.

Ta córais fheidhmiúla agus chuí ann
chun tacú le gnóthaí CCÉ.

2. Tionscnaimh TFC nua a ghlacadh mar
chúram chun riachtanais fheidhmiúla
nua a shásamh agus chun tacú le cur i
bhfeidhm próisis nua.

Tionscadail TFC a thionscnamh.

Forchéimníodh tionscadail TFC go
sásúil.

3. Ionchuir TFC straitéiseacha a
sholáthar do Chomhairle agus
lucht bainistíochta CCÉ.

Oibriú le lucht bainistíochta CCÉ ar
chur chuige nuálaíocha maidir le
forbairtí eagraíochta.

Forbairtí eagraíochta tacaithe ag
TFC.

4. Oibriú le páirtithe leasmhara
seachtracha i dtacaíocht cláir um
shábháilteacht othar CCÉ.

Oibriú le heagraíochtaí eile ar
ábhair bainteach le TFC, lena
n-airítear Aonaid an FSS srl.

Oibríodh le páirtithe leasmhara
seachtracha más gá.

BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ
1. A chinntiú go mbeidh acmhainní
agus scileanna cuí le fáil le
haghaidh forbairtí TFC.

Scileanna agus acmhainní foinse.

Tá meascán de sheirbhísí
inmheánacha agus seachfhoinsithe
ann más gá.

2. Gníomhartha Aonaid a bhainistiú
laistigh den bhuiséad leithroinnte.

Bainistíodh buiséad leithroinnte
2010 laistigh de na paraiméadair.

Comhlíonadh riachtanais buiséadta.
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CUSTAIMÉIRÍ AGUS PÁIRTITHE LEASMHARA
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