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1. Ráiteas an Chathaoirligh 
 

A Ard-Rúnaí, a chara, 

Is mór an pléisiúr dom an 10ú tuarascáil bhliantúil ó Choiste Iniúchóireachta na Roinne Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála a chur i láthair. Tuarascáil í ina dtaifeadtar gníomhaíochtaí an Choiste le linn 

2013. Is mar seo a leanas atá paraiméadair airgeadais an dá vóta a chuimsíonn cláir chaiteachais na 

Roinne: 

Meastachán 

Athbhreithnithe 

(glan) 

Toradh 

Sealadach 

(glan) 

Toradh 

Buaicbhliana 

(glan) 

Laghdú ar Chaiteachas ón 

mBuaicbhliain 

2013 (€m) 2013 (€m) 2008 (€m) €m % 

Vóta 27 - Comhar Idirnáisiúnta    

496 492 768 276 36 

Vóta 28 - Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádáil 
   

174 152 217 65 30 

  

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile seacht n-uaire le linn 2013. Anuas air sin, thug comhaltaí 

den Choiste a gcuid ama go flaithiúil idir cruinnithe chun maoirseacht a dhéanamh ar chlár oibre 

Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta na Roinne. Cé gur chuimsigh clár oibre an Choiste le linn 

2013 na freagrachtaí ilchineálacha ar an Roinn, bhain na príomh-shaincheisteanna ar thug ár gclár 

oibre aghaidh orthu le linn 2013 leis na téamaí leathana a bhaineann le bainistíocht riosca, le 

bainistíocht agus rialú airgeadais agus le calaois. Pléitear le gach ceann díobh ar bhealach 

mionsonraithe i gcorp na tuarascála bliantúla.  

Bhí áthas ar an gCoiste Iniúchóireachta teacht chun cinn leantach na gcleachtas bainistíocht riosca sa 

Roinn le linn 2013 a thabhairt dá aire. Cuireann an struchtúr leathan a ghabhann le Príomh-Oifigeach 

Riosca (ar comhalta den Choiste Comhairleach Bainistíochta é), le Coiste um Bainistíocht Riosca agus 

le Rúnaíocht um Bainistíocht Riosca bonn fónta ar fáil le haghaidh bainistíocht an riosca a mhaoirsiú. 

Ní mór a aithint, áfach, gur feidhm a chleachtann gach ball den lucht bainistíochta agus den 

fhoireann sa Roinn í bainistíocht riosca. Chuige sin, tá ár moltaí i mír 4 (d) den tuarascáil dírithe go 

páirteach ar fheasacht a chothú ar fhreagracht a ghlacadh as riosca, go háirithe ar leibhéil 

shinsearacha sa Roinn. 

Chuir an Coiste Iniúchóireachta fáilte roimh an bhforbairt a rinneadh ar phlean oibre trí bliana um 

iniúchóireacht inmheánach atá forbartha ar phróiseas rioscabhunaithe pleanála iniúchóireachta. I 

dtuairim an Choiste, cuireann an próiseas rioscabhunaithe pleanála múnla úsáideach ar fáil maidir 

leis an gcur chuige a ghlacfar i leith na hoibre sin ar fud na Roinne. 
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Mar a tugadh faoi deara i dtuarascáil na bliana seo caite, is minice anois a bhíonn an Coiste 

Iniúchóireachta ag tarraingt aird ar an dóigh a ndéanann an Roinn iniúchadh agus measúnú ar 

bhainistíocht agus rialú airgeadais ar fud na heagraíochta, le linn dó an fhíorthábhacht a bhaineann 

le cistiú agus le bainistíocht Chúnamh Éireann a aithint. Le linn 2013, rinne an Coiste athbhreithniú ar 

na torthaí a tháinig as iniúchadh a rinneadh ar chaiteachas na Roinne ar theicneolaíocht na faisnéise 

agus na cumarsáide (TFC); agus rinne sé athbhreithniú freisin ar na conclúidí a tháinig as measúnú 

Luach ar Airgead ar mhisin dhéthaobhacha taidhleoireachta na hÉireann i mBallstáit den AE. San 

athbhreithniú ar an iniúchadh TFC, ardaíodh roinnt saincheisteanna ginearálta maidir le foirm na 

freagartha ón lucht bainistíochta do mholtaí an iniúchta, agus tá sé á mholadh ag an gCoiste gur 

cheart cleachtas chuige sin a theannadh go pointe éigin. Tá sé tábhachtach go bhfuil soiléireacht le 

fáil faoi chineál na freagartha do mholtaí an iniúchta agus faoi na freagrachtaí as gníomhaíocht 

iarbhirt nuair is cuí. 

Measann an Coiste Iniúchóireachta go bhfuil príomhriosca féideartha sa chalaois go fóill, go háirithe i 

gcúnamh forbartha. Bhí impleachtaí na calaoise ag Oifig an Phríomh-Aire in Uganda, a aimsíodh in 

2012, á mothú le linn na bliana go fóill. Scrúdaigh an Coiste an dul chun cinn i dtaca le bearta a 

rinneadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcalaois shonrach. Chomh maith leis sin, scrúdaigh sé an t-

athbhreithniú níos leithne a rinne an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta ina dhiaidh sin ar 

na rialuithe inmheánacha agus ar na córais bhainistíochta riosca i ngach ceann de na tíortha is 

príomh-chomhpháirtithe cláir de chuid Chúnamh Éireann. Rinne an Coiste roinnt moltaí a bhain le 

neartú an chumais chun calaois a bhrath agus a chosc laistigh den Roinn agus i dtíortha is príomh-

chomhpháirtithe araon. 

Chomh maith leis sin, thug an Coiste aghaidh ar shaincheist shuntasach bhreise chalaoise a nochtadh 

i samhradh na bliana 2013 nuair a d’aimsigh an Oifig Pasanna neamhrialtachtaí i gcás eisiúint líon 

beag pasanna. Rinne an tSeirbhís Pasanna agus an Biúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil sa Gharda 

Síochána comhimscrúdú a thionscnamh. Cheap an tArd-Rúnaí Grúpa Seachtach chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar chórais, ar phróisis agus ar rialuithe na seirbhíse pasanna, agus díríodh ar rioscaí 

inmheánacha agus ar rioscaí seachtracha d’ionracas an phas Éireannaigh. De bhreis ar obair an 

Ghrúpa Sheachtraigh, d’iarr an tArd-Rúnaí ar Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta 

athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta ceartaitheacha a rinne an Oifig Pasanna ó aimsíodh an 

chalaois chun rialuithe inmheánacha a neartú agus chun an fhéidearthacht a d’eiseofaí pasanna 

breise go calaoiseach a laghdú. Measann an Coiste Iniúchóireachta gurb é atá sa teagmhas calaoise 

sin ná rud tromchúiseach agus bagairt don tseirbhís pasanna agus bagairt d’ionracas agus do luach 

an phas Éireannaigh féin. Iarrann an Coiste ar an Ard-Rúnaí agus ar an Aonad Meastóireachta agus 

Iniúchóireachta athbhreithniú agus iniúchadh leanúnach a dhéanamh ar an réimse sin de chalaois 

fhéideartha agus go ndéanfar moltaí an Ghrúpa Sheachtraigh a chur chun feidhme a luaithe is féidir. 

In Aguisín 3, leagtar amach achoimre ar na moltaí a thagann as an tuarascáil bhliantúil. Áirítear leis 

an achoimre sin moltaí a thagann as díospóireachtaí an Choiste ar shaincheisteanna nach gclúdaítear 

go follasach sa tuarascáil, amhail luach saothair lucht ardbhainistíochta na n-eagraíochtaí 

neamhrialtasacha agus cosaint do sceithirí. Ní mór breathnú ar an tsaincheist a bhaineann le luach 

saothair na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha sa chomhthéacs leathan a bhaineann le nochtadh poiblí 

na húsáide cuí as cistí poiblí. 



5 
 

Thug comhaltaí den Choiste faoi chuairt an-fhaisnéiseach ar an tSaimbia go luath sa bhliain 2013. 

Tuairiscítear í i mír 4 (h). Is an-úsáideach atá na cuairteanna ócáideacha sin chun taithí phearsanta a 

chur ar fáil don Choiste ar na saincheisteanna agus ar na cleachtais ar an talamh, agus cuireann siad 

comhthéacs cuidiúil ar fáil nuair atáthar ag déanamh breithniú ar thuarascálacha iniúchta agus 

meastóireachta. 

Maidir le hoibriú an Choiste Iniúchóireachta féin, bhí páirt ghníomhach ag an gCoiste in idirphlé faoi 

ról na feidhme iniúchóireachta inmheánaí in eagraíochtaí san earnáil phoiblí ar thionscain an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) é agus i dtráchtaireacht ar dhréacht-treoirlínte do 

Choistí Iniúchóireachta ar tháirg RCPA iad. Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte sin 

agus ar a Chairt reatha féin, tá sé beartaithe ag an gCoiste a mholtaí le haghaidh leasuithe lena 

Chairt reatha a chur isteach le do bhreithniú le linn 2014. 

Ghlac mé an ról mar chathaoirleach i mí Iúil 2013. Tháinig mé in áit Phil Furlong, a d’éirigh as an 

bpost. Ba mhaith liom a chur in iúl ar thaifead gur mór agam, agus gur mór ag an gCoiste 

Iniúchóireachta, an treoir agus an chomhairle fhónta a chuir Phil ar fáil le linn a thréimhse mar 

Chathaoirleach agus mar chomhalta den Choiste. Is an-mhór agam freisin tacaíocht na gcomhaltaí 

eile den Choiste ar ghlacadh ról an Chathaoirligh dom. 

Ina theannta sin, tá comhaltaí den Choiste Iniúchóireachta fíorbhuíoch freisin as an tacaíocht a fuair 

sé go flaithiúil ón lucht bainistíochta agus ón bhfoireann ag gach leibhéal ar fud na Roinne Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála. Leanann siad ar aghaidh ag soláthar seirbhíse atá den chéad scoth in 

ainneoin na ndúshlán a bhfuil déine fhaidréiseach bhuiséid ina cúis leo. Go háirithe, ba mhór ag an 

gCoiste Iniúchóireachta an tacaíocht phearsanta agus an spreagadh pearsanta a thug David Cooney, 

a d’éirigh as an bpost mar Ard-Rúnaí le linn 2014. Bhí an tacaíocht agus an spreagadh sin 

ríthábhachtach chun ról éifeachtach a chinntiú don Choiste sa Roinn. Táimid ag súil le bheith ag 

oibriú leat ar bhealach atá chomh cuiditheach sin. Ní mór dom ómós a thabhairt don obair 

shármhaith a rinne foireann an Aonaid Mheastóireachta agus Iniúchóireachta a raibh William Carlos i 

gceannas air, duine a fuair tacaíocht an-mhaith as Tom Hennessy, Séamus O’Grady agus a 

gcomhghleacaithe. Éiseamláireach atá a ngairmiúlacht agus a dtiomantas. Chomh maith leis sin, 

cuireann Tom, Patricia Ryan agus Liam Foley rúnaíocht ardchaighdeáin ar a bhfuil an-mheas ar fáil 

don Choiste Iniúchóireachta.  

  

  

Richard Boyle 
Cathaoirleach  
An Coiste Iniúchóireachta  
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 
Meán Fómhair 2014  
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2. Comhaltaí den Choiste Iniúchóireachta       

Tarraingítear na comhaltaí den Choiste Iniúchóireachta ó áiteanna lasmuigh den Roinn Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála.  Is é Ard-Rúnaí na Roinne a cheapann iad. 

Le linn 2013, ba iad seo na comhaltaí den Choiste: 

Is é an Dr Richard Boyle, Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta ó mhí Iúil 2013, Ceann Taighde, 

Foilsitheoireachta agus Caidrimh Chorparáidigh san Fhoras Riaracháin (Ceapadh é mar chomhalta 

den Choiste i mí Eanáir 2008).  

Is é an tUas. Philip Furlong, Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta ó mhí Eanáir 2011 go mí Iúil 

2013, iarArd-Rúnaí ar an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta (Ceapadh é mar chomhalta den 

Choiste i mí Eanáir 2008 agus d’éirigh sé as i mí Iúil 2013). 

Cuntasóir Bainistíochta Cairte agus comhairleach bainistíochta ar scor é an tUas. Donal Corcoran 

(Ceapadh é mar chomhalta den Choiste i mí Iúil 2010). 

Aturnae agus iarChathaoirleach ar an nGníomhaireacht um Pearsanra Thar Lear é an tUas. Aidan 

Eames (Ceapadh é mar chomhalta den Choiste i mí Iúil 2010). 

Cuntasóir Cairte agus iar-chomhpháirtí in EY é an tUas. Jim Gillespie (Ceapadh é mar chomhalta den 

Choiste i mí Iúil 2011). 

Cuntasóir Cairte agus stiúrthóir cuideachta í Emer Daly (Ceapadh í mar chomhalta den Choiste i mí 

an Mhárta 2012). 
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3. Ról an Choiste Iniúchóireachta   
 

Cuireann an Coiste Iniúchóireachta comhairle ar an Ard-Rúnaí faoi na beartais iniúchóireachta 

inmheánaí agus faoi straitéisí le haghaidh riosca a bhainistiú ar bhealach atá oiriúnach d’fheidhmiú 

na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus, tríd sin, tacaíonn sé leis comhlíonadh a dhéanamh 

ar na freagrachtaí atá air mar Oifigeach Cuntasaíochta ar an Roinn.  Féadann an Coiste 

Iniúchóireachta comhairle a chur ar an Tánaiste agus ar an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, 

agus ar an Aire Stáit um Thrádáil agus Forbairt freisin nuair atá sé cuí déanamh amhlaidh. 

Leagtar amach a ról agus a théarmaí tagartha i gCairt an Choiste Iniúchóireachta (féach Aguisín 2).  

Tá dhá ról phríomha ag an gCoiste, is iad sin: 

 Comhairle a chur ar fáil faoi oibriú na feidhme Meastóireachta agus Iniúchóireachta laistigh 

den Roinn. 

 Scrúdú agus monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme straitéis bainistíocht riosca na 

Roinne. 

 

Tá freagracht ar an gCoiste as na nithe seo a leanas: 

 Formhuiniú agus athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar chairt um Meastóireacht agus 

Iniúchóireacht ina sainítear go soiléir cuspóir, údarás, róil, freagrachtaí agus caidrimh 

thuairisciúcháin an Choiste Iniúchóireachta, an Aonaid Mheastóireachta agus 

Iniúchóireachta agus lucht bainistíochta na Roinne. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár beartaithe oibre don Aonad Meastóireachta agus 

Iniúchóireachta laistigh den Roinn agus comhairle a chur ar fáil ina leith. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an phlean meastóireachta agus 

iniúchóireachta. 

 Measúnú a dhéanamh ar na torthaí ar thuarascálacha comhlánaithe meastóireachta agus 

iniúchta, meas a dhéanamh ar a éifeachtaí atá an rialú inmheánach agus comhairle a chur ar 

lucht bainistíochta na Roinne faoi na conclúidí ina leith. 

 Comhairle a chur ar an Ard-Rúnaí ar a éifeachtaí atá an fheidhm Mheastóireachta agus 

Iniúchóireachta. 

 Tuarascálacha speisialta a iarraidh ón Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta mar a 

mheastar a bheith cuí. 

 Measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme na mbeart ceartaitheach comhaontaithe arna 

ndéanamh ag an lucht bainistíochta, agus aird á tabhairt ar mheasúnú leantacha ar 

mheastóireachtaí agus ar iniúchtaí. 

 Comhairle a chur ar fáil faoi cé acu atá, nó nach bhfuil, acmhainní imleora agus scileanna 

imleora ar fáil d’Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta na Roinne agus moltaí a 

dhéanamh maidir leis an leithdháileadh acmhainní sa chás go measann sé gur beart 

inmhianaithe é sin. 

 Spreagadh a thabhairt d’fhorbairt an dea-chleachtais san Aonad Meastóireachta agus 

Iniúchóireachta. 
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 Monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme straitéis bainistíocht riosca na Roinne 

agus comhairle a chur ar an Ard-Rúnaí ar a éifeachtaí atá an próiseas sin. 

 Tuarascáil bhliantúil a ullmhú don Ard-Rúnaí. 

 

Gníomhaíonn an Coiste Iniúchóireachta mar chomhairleoir agus, dá réir sin, níl aon ghnóthaí 

feidhmiúcháin aige.  Dá bhrí sin, níl freagracht túslíne air as an bpróiseas mionsonraithe 

meastóireachta agus iniúchóireachta ná as a shéala a chur le tuarascálacha meastóireachta nó le 

tuarascálacha iniúchta.  Níl freagracht feidhmiúcháin air as athbhreithniú agus formheas (thar ceann 

an lucht bainistíochta) a dhéanamh ar ráitis airgeadais bhliantúla le haghaidh Vótaí na Roinne agus 

níl páirt aige iontu sin ach oiread. 

Buaileann an Coiste Iniúchóireachta le hionadaithe don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste uair 

amháin sa bhliain ar a laghad.  Cé go bhfuil dea-chaidreamh oibre ag an gCoiste le hOifig an Ard-

Reachtaire Cuntas agus Ciste, is é a bhíonn i gceist sna cruinnithe sin go bunúsach ná comhroinnt 

faisnéise agus tuairimí.  Níl aon bhaint dhíreach ag an gCoiste Iniúchóireachta le hiniúchadh bliantúil 

na ráiteas airgeadais le haghaidh Vótaí na Roinne a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.   

D’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe dréacht-treoir maidir le ról an Choiste 

Iniúchóireachta san earnáil rialtais láir le haghaidh comhairliúcháin ag deireadh na bliana 2013.  Tá 

sé beartaithe ag an gCoiste Iniúchóireachta freagairt don treoir sin le nótaí tráchta agus úsáid a 

bhaint as aon treoir chomhaontaithe ina dhiaidh sin mar ionchur lena Chairt a athbhreithniú agus a 

leasú in 2014. 
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4. Tuairimí agus Moltaí an Choiste Iniúchóireachta 
 

a. Eagrúchán agus Bainistíocht na Roinne 

i. An tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta:  

Molann an Coiste Iniúchóireachta arís an tábhacht a leagann an Roinn ar fheidhm mheastóireachta 

agus iniúchóireachta ag a bhfuil dóthain acmhainní a choinneáil, feidhm lena n-áirítear cuntasóirí 

cáilithe agus baill foirne ag a bhfuil an-taithí, in ainneoin na timpeallachta geilleagraí dúshlánaí agus 

na mbrúnna chun leibhéil soláthar foirne a laghdú. 

 

ii. Iniúchóirí Inmheánacha atá ag oibriú ag Ambasáidí: 

Fostaítear baill foirne iniúchóireachta inmheánaí, a earcaítear go háitiúil, ag Ambasáidí i dtíortha ina 

dtugtar cúnamh suntasach ó Chúnamh Éireann. Tá siad ina gcuid ríthábhachtach den fheidhm 

Mheastóireachta agus Iniúchóireachta mar go bhfuil baint lárnach acu le himeachtaí agus, dá bhrí 

sin, tá sé ar a gcumas fadhbanna a shainaithint agus a thuairisciú ag céim luath.  Mar a tugadh faoi 

deara i dtuarascáil na bliana seo caite, agus mar a ardaíodh an athuair go luath in 2013, chonaic an 

Roinn deacrachtaí maidir le leibhéil soláthar foirne a choinneáil agus le tuarastail chuí a íoc de 

dheasca ciorruithe. Mar thoradh air sin, tagann rioscaí méadaithe aníos sa timpeallacht 

mhaoirseachta agus dearbhúcháin. Cuireann an Coiste Iniúchóireachta fáilte roimh fhreagairt na 

Roinne do ghlacadh leis an moladh i dtuarascáil 2012 gur cheart déileáil le costais foirne 

iniúchóireachta agus meastóireachta i dTíortha is Comhpháirtithe de chuid Chúnamh Éireann mar 

chostas cláir. Tarlóidh sé sin i dtíortha is príomh-chomhpháirtithe ó 2014 ar aghaidh. Tugtar faoi 

deara go raibh gach ceann de na poist iniúchóireachta inmheánaí líonta ag deireadh na bliana 2013. 

 

iii. Rialú Airgeadais: 

Mar thoradh ar mholadh a rinne an Coiste Iniúchóireachta cheana, ceapadh cuntasóir cairte cáilithe 

mar Phríomh-Oifigeach Airgeadais (CFO) ag leibhéal an Rúnaí Chúnta i mí Feabhra 2014 (is é sin an 

chéad uair a rinneadh a leithéid i ranna rialtais). Tá an Príomh-Oifigeach Airgeadais ina chomhalta 

d’fhoireann shinsearach cheannaireachta na Roinne agus fónann sé ar an gCoiste Comhairleach 

Bainistíochta (MAC). Cónascadh na haonaid ar leith atá ann le haghaidh gach vóta ina Rannóg 

Airgeadais aonair agus úsáideann siad an t-aon chóras cuntasaíochta amháin. Sannadh soláthar mar 

chuid den sainchúram atá ar an Rannóg Airgeadais freisin. Cuireann an Coiste Iniúchóireachta fáilte 
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roimh na hathruithe eagrúcháin agus molann sé an Roinn as iad a dhéanamh sa tréimhse dheacair 

seo. 
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b. Athbhreithniú Iniúchóireachta 

 

i. Anailís Riosca a rinneadh in 2013:  

D’fhonn acmhainní an Aonaid Mheastóireachta agus Iniúchóireachta a úsáid go héifeachtach, ní mór 

iad a dhíriú ar na gníomhaíochtaí agus na réimsí a mbaineann an riosca is mó don Roinn leo. Ar fud 

2013, thug an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta faoi chleachtadh rioscabhunaithe 

pleanála iniúchóireachta a chuir bonn eolais faoin bplean iniúchóireachta le haghaidh na tréimhse trí 

bliana ó 2014 go 2016. Ba é a bhí i gceist sa chleachtadh sin ná gníomhaíochtaí na Roinne a phróifíliú, 

a mheasúnú agus a rangú faoi dhá chritéar thábhachtacha, is iad sin, riosca agus íogaireacht. Chuaigh 

an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta i gcomhairle leathan ar fud na Roinne mar chuid den 

chleachtadh sin agus rinne saineolaí neamhspleách a fostaíodh faoi choimirce Institiúid Chairte na 

nIniúchóirí Inmheánacha a chuid oibre a bhailíochtú. Baineadh úsáid as torthaí an chleachtaidh sin 

chun an plean iniúchóireachta trí bliana a fhorbairt. Tugadh eolas iomlán don Choiste 

Iniúchóireachta faoin gcleachtadh sin agus bhí páirt iomlán aige ann agus tá sé sásta go gcuireann sé 

bonn fónta ar fáil le haghaidh obair an Aonaid Mheastóireachta agus Iniúchóireachta ar fud na 

tréimhse. Chomhaontaigh an Coiste Iniúchóireachta freisin gur chleachtadh luachmhar é sin. 

 

ii. Iniúchadh ar TFC: 

Le linn 2012 agus ar aghaidh go dtí an bhliain 2013, rinne an tAonad Meastóireachta agus 

Iniúchóireachta iniúchadh ar TFC sa Roinn agus thuairiscigh sé air sin don Choiste Iniúchóireachta i 

mí na Samhna 2013. Ba é conclúid na tuarascála ná gur sásúil, i dtuairim an Aonaid Mheastóireachta 

agus Iniúchóireachta, atá oibriú na rialuithe inmheánacha ar an réimse agus atá an méid ar a bhfuil 

luach ar airgead á fháil, ach rinne siad roinnt moltaí a neartódh na rialuithe inmheánacha arís eile, 

dar leo. Ar na moltaí sin tá forbairt a dhéanamh ar Straitéis TFC nua, an ról do Ghrúpa Stiúrtha TFC 

agus leagan uileghabhálach de Phlean Athshlánaithe ó Thubaiste do TFC agus Beartas Slándála TFC a 

bhunú. Comhaontaíonn an Coiste Iniúchóireachta leis na moltaí sin agus, ina theannta sin, mhol sé 

don Roinn go dtugann sí aghaidh ar na réimsí sin a sainaithníodh san iniúchadh ar TFC mar a bhfuil 

bearnaí sa fhreagracht agus go ndéanann sí breithniú ar phost mar Phríomh-Oifigeach Faisnéise a 

chruthú. Bheadh freagracht ag an duine sin as an gclár oibre foriomlán TFC agus as moltaí na 

tuarascála seo a thabhairt ar aghaidh.  

Chomh maith leis sin, rinne an Coiste pointí níos ginearálta maidir le foirm na dtuarascálacha 

iniúchta i gcomhthéacs na Tuarascála Iniúchta TFC agus mhol sé: (a) ba cheart don lucht 

bainistíochta a chur in iúl go soiléir ina fhreagraí i dtuarascálacha iniúchta inmheánaigh ar cé acu a 
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glacadh nó nár glacadh le moltaí agus ba cheart di a leagan amach sna freagraí sin gníomhartha 

leantacha a ghlacfar in éineacht le spriocdhátaí agus le freagrachtaí, agus (b) ba cheart don lucht 

bainistíochta freagracht a ghlacadh ina dhiaidh sin as a chinntiú go ndearnadh gníomhartha 

leantacha chun moltaí an iniúchta inmheánaigh a chur chun feidhme.  Cuireann an Coiste 

Iniúchóireachta fáilte roimh chur chun feidhme na moltaí sin arna dhéanamh ag an Aonad 

Meastóireachta agus Iniúchóireachta. 

 

c. Athbhreithniú Meastóireachta 

Gné shuntasach den chlár oibre meastóireachta in 2013 ba ea leathnú a shainchúraim ar fud na 

Roinne.  Léirítear an méid sin sna cineálacha oibre ar tugadh fúthu, amhail tuarascáil an 

Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus Beartas ar Líonra Misean Déthaobhach na hÉireann san AE 

a cuireadh i gcrích i mí na Samhna 2013 agus a thug an Chomh-aireacht dá haire ag a cruinniú an 17 

Nollaig 2013 (féach mír g le haghaidh sonraí breise faoin athbhreithniú sin). 

Fearacht staidéar iomlán Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus Beartas, cuireadh tús in 2013 le 

Measúnú Beartais Dírithe ar phráinnfhreagairt Chúnamh Éireann don chrith talún i Háítí in 2010 agus 

tá sé beartaithe é a fhoilsiú in 2014. Mar a sonraíodh i gCód Caiteachais Phoiblí na Roinne 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, is measúnú é an Measúnú Beartais Dírithe atá níos gaire agus 

ag a bhfuil fócas níos cúinge i gcomparáid le hAthbhreithniú ar Luach ar Airgead.  

I dtaca leis na hAthbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas, mhol an Coiste Iniúchóireachta 

gur cheart deis a thabhairt dó ionchur a dhéanamh sa phróiseas a bhaineann le topaicí a shainaithint 

do bhabhtaí luach ar airgead amach anseo sula gcuirfidh an Roinn aighneacht faoi bhráid na Roinne 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Meastóireachtaí ar Chláir Chúnamh Éireann 

Gné thábhachtach eile den chlár oibre ba ea an méid a dhírigh sé ar eochairthéamaí straitéiseacha. 

Mar shampla, in One World One Future, Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta a faomhadh 

i mí na Bealtaine 2013, tugann Cúnamh Éireann tosaíocht do bheith ag oibriú i dtíortha ina bhfuil 

leibhéal ard leochaileachta agus rialtais laga. D’fhonn eolas níos fearr a dhéanamh do chur chun 

feidhme na coda sin den bheartas, thionscain an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta 

meastóireachtaí ar chláir thíre Chúnamh Éireann i Siarra Leon agus i dTíomór Thoir.  Cuirfear na 

meastóireachtaí sin i gcrích in 2014. Is iad aschuir na meastóireachtaí sin ná sainaithint a dhéanamh 

ar na heochaircheachtanna a foghlaimíodh maidir le heagrú clár i stáit leochaileacha. 
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Forbairt Acmhainne Mheastóireachta 

Táthar ag leanúint den obair thosaigh ar mheastóireacht a neadú ar fud na Roinne. Tar éis an 

Lámhleabhar um Oibríochtaí Meastóireachta a fhoilsiú anuraidh, agus i gcomhréir leis an moladh a 

rinne an Coiste roimhe sin chun tacú le forbairt na hacmhainne meastóireachta ar fud na Roinne, 

thosaigh an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta ar sheisiúin oiliúna “tús eolais bunúsach ar 

an Meastóireacht” a chur ar fáil do phearsanra na Roinne. In 2013, cuireadh dhá sheisiún oiliúna den 

chineál sin ar fáil agus tá sé beartaithe go leanfar leis sin in 2014.  

Meastóireachtaí Eile 

Déanann an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta teagmháil le deontóirí eile chun tabhairt 

faoi chomh-mheastóireachtaí lena mbaineann leas straitéiseach.  Mar shampla, tugadh comh-

mheastóireacht ar Thacaíocht Bhuiséid sa Tansáin chun críche in 2013 agus cuirfear comh-

mheastóireacht ar Thacaíocht Bhuiséid i Mósaimbíc i gcrích in 2014, rud a chomhlánóidh torthaí na 

meastóireachta maidir leis an Tansáin.  

Sampla eile den chomhobair ba ea an mheastóireacht ar thacaíocht VEID agus SEIF in Uganda. Bhí an 

Danmhairg i gceannas uirthi sin agus cuireadh i gcrích í go luath in 2014. Tá páirt á glacadh ag an 

Aonad freisin sa mheastóireacht ar an gComhdhearcadh Eorpach faoi Chabhair Dhaonnúil. 

Comhráiteas de chuid na trí institiúid Eorpacha - an Chomhairle Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus 

an Coimisiún Eorpach - atá sa Chomhdhearcadh. Leagtar amach ann na luachanna, na 

treoirphrionsabail agus an raon beartais a bhaineann le cabhair dhaonnúil an AE agus neartaíonn sé 

an cumas atá ag an AE chun faoiseamh daonnúil a sholáthar i limistéir ghéarchéime.  

 

d. Bainistíocht Riosca 

Le linn na bliana, lean an Coiste Iniúchóireachta ar aghaidh le monatóireacht a dhéanamh ar 

phróiseas bainistíocht riosca na Roinne agus chuir sé trí sheisiún ina chlár oibre bliantúil ar leataobh 

chun na críche sin. 

Mar a luadh i mír 4.b (i), thug an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta faoi thionscadal arbh 

é ab aidhm dó plean iniúchóireachta rioscabhunaithe nua a fhorbairt don tréimhse 2014-2016, rud a 

bheadh bunaithe ar an riosca coibhneasta agus ar an íogaireacht choibhneasta a bhaineann le 

gníomhaíochtaí na Roinne.   
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Chuir an Coiste Iniúchóireachta fáilte roimh an gcinneadh a rinne an tArd-Rúnaí i mí na Samhna 2012 

comhalta den Choiste Comhairleach Bainistíochta a shainiú mar Phríomh-Oifigeach Riosca sa Roinn.  

Faigheann an Príomh-Oifigeach Riosca tacaíocht ó Choiste um Bainistíocht Riosca agus ó Rúnaíocht 

um Bainistíocht Riosca. Tháinig an Coiste le chéile leis an bPríomh-Oifigeach Riosca, trí chruinnithe 

foirmiúla de chuid an choiste agus trí chruinnithe breise araon, chun cabhrú léi sa ról tábhachtach a 

bhaineann le feasacht ar riosca agus le rialú riosca a chur chun cinn ar fud na Roinne.  

Tá an Coiste Iniúchóireachta den tuairim go bhfuil ról an-tábhachtach ag an Rúnaíocht um 

Bainistíocht Riosca maidir le tacaíocht a thabhairt do Rannóga agus do Mhisin measúnú a dhéanamh 

ar rioscaí agus straitéisí maolú riosca a chur i bhfeidhm ar leibhéal oibriúcháin, agus aird an Phríomh-

Oifigigh Riosca (agus an Choiste Chomhairligh Bainistíochta) a tharraingt ag an am céanna ar 

bhagairtí straitéiseacha ar chomhlíonadh spriocanna na Roinne. 

Chuir an Príomh-Oifigeach Riosca plean oibre le chéile don tréimhse 2013 – 2015, rud ina leagtar 

amach spriocanna atá luaite go soiléir agus atá intomhaiste ar fud roinnt réimsí, d’fhonn feasacht ar 

riosca a neadú sa chultúr corparáideach.  Is é an aidhm atá leis sin ná nár cheart do bhainistíocht 

riosca bheith ina cleachtadh riaracháin atá dínasctha ó ‘fhíorghnó’ na Roinne, ach is amhlaidh gur 

cheart di eolas a thabhairt mar ghnás do chinnteoireacht ar fud na heagraíochta ar fad.    

Aithníonn an Coiste Iniúchóireachta an dul chun cinn leanúnach a rinneadh le linn na bliana maidir 

leis an mBeartas Bainistíocht Riosca a shainmhíniú, maidir le clár riosca na Roinne a chóiriú, maidir le 

próisis a chur chun feidhme chun tacú le bainistíocht riosca agus maidir leis an nasc idir pleanáil gnó 

agus bainistíocht riosca a shoiléiriú. Agus an obair sin á cur ar aghaidh aige, molann an Coiste gur 

cheart breithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas:  

(a) A chinntiú go dtugtar faisnéis shoiléir sa chlár mór-rioscaí maidir le freagracht as riosca, maidir 

le straitéisí maolú riosca agus maidir leis an dóchúlacht go dtiocfaidh na rioscaí sin chun cinn; 

(b) Cur chuige ó bharr anuas a bheith á úsáid ag an Roinn i leith riosca a shainaithint, ar an mbonn 

gur dóigh go mbeidh tuiscint níos fearr ag an gCoiste Comhairleach Bainistíochta ar an 

timpeallacht riosca; agus 

(c) A chinntiú gur sainaithníodh oifigigh freagartha ar leibhéal sinsearach i ndáil le rioscaí 

(seachtracha) ar ardleibhéal, sa chás go dtiocfaidh rioscaí den sórt sin chun cinn. 

 

Tugann an Coiste Iniúchóireachta na príomhrioscaí a sainaithníodh i gclár mór-rioscaí na Roinne dá 

haire, lena n-áirítear na rioscaí seo a leanas a bheidh ina ndúshláin ar chomhlíonadh na spriocanna 

agus na gcuspóirí ardleibhéil: 
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 Calaois agus míleithreasú cistí  

 Acmhainní Daonna – acmhainní foirne nach leor iad chun obair na Roinne a bhainistiú 

 Rioscaí Airgeadais – mar shampla, na rioscaí clúimheasa agus oibriúcháin a thiocfadh 

as laghdú i gCúnamh Forbartha Thar Lear  

 

e. Calaois 

Leanann calaois de bheith ina príomhriosca féideartha arna shainaithint ag an gCoiste 

Iniúchóireachta. Tá an riosca calaoise ina ghné dhílis de gach eagraíocht, lena n-áirítear eagraíochtaí 

atá i mbun cistí poiblí a íoc amach. Is amhlaidh an scéal i gcás cúnamh forbartha, áit nach mór 

monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar chórais, ar nósanna imeachta agus ar thuairisciú i gcomhar 

le heagraíochtaí is comhpháirtithe agus le foireann na n-eagraíochtaí sin, nuair atá cistiú cúnamh 

forbartha á fháil ó Éirinn. Níl an riosca calaoise teoranta d’íocaíochtaí agus do nósanna imeachta a 

bhaineann le cistí stáit atá á n-íoc amach le tíortha eachtracha, ach is féidir calaois a bheith ann 

laistigh de ranna rialtais agus d’eagraíochtaí gaolmhara laistigh d’Éirinn. Is ar an gcúis sin a mhol an 

Coiste Iniúchóireachta don Roinn bheith aireach agus réamhghníomhach agus grinnscrúdú, tástáil 

agus imscrúdú á ndéanamh aige ar rioscaí calaoise féideartha laistigh d’Éirinn agus thar lear.  

Is trí chórais dhea-fhorbartha um bainistíocht riosca, um bainistíocht cláir agus um monatóireacht a 

bhíonn an Roinn cúramach maolú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh calaois.  I gcomhar leis 

an Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta, chomhordaigh Príomh-Oifigeach Airgeadais na 

Roinne athbhreithniú ar Bheartas reatha na Roinne i leith Calaoise agus ar an gCód Cleachtais um 

Chalaois in Eagraíochtaí is Comhpháirtithe. Fuair an t-athbhreithniú sin eolas ó mhórtheagmhas 

calaoise in 2012 in Oifig Phríomh-Aire Uganda, rud a pléadh inár dtuarascáil bhliantúil do 2012. Ba í 

Oifig an Ard-Iniúchóra in Uganda a d’aimsigh an chalaois sin. Tar éis an teagmhais sin, rinne an 

tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta, ar iarraidh an Ard-Rúnaí, athbhreithniú ar na rialuithe 

inmheánacha agus ar na córais bhainistíocht riosca atá i bhfeidhm i misin i ngach ceann de na tíortha 

is príomh-chomhpháirtithe de chuid Chúnamh Éireann, rud a phléitear i mír 4.f den tuarascáil seo.  

Rinne an Coiste Iniúchóireachta roinnt moltaí de bhun na faidhbe calaoise in Uganda. I measc na 

moltaí sin, moladh do Chúnamh Éireann measúnú cúramach a dhéanamh ar a chríonna atá sé cistiú a 

chur ar fáil amach anseo do chláir in Uganda trí chóras cistíochta Rialtas Uganda agus moladh don 

Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta agus do Chúnamh Éireann monatóireacht a dhéanamh 

ar obair bhreise imscrúdaithe Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus iad féin a shásamh i 

ndáil lena dhéine atá an obair sin. 
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D’fhonn cuíchóiriú a dhéanamh ar an dóigh a ndéantar monatóireacht ar ghníomhartha a ghlactar 

chun dul i ngleic le teagmhais chalaoise, rinne an Coiste Iniúchóireachta agus an tAonad 

Meastóireachta agus Iniúchóireachta scrúdú agus athmheasúnú ar struchtúr agus ar ábhar an Chláir 

Chalaoise.  Rinneadh leagan níos dírithe de mheicníocht tuairiscithe an Chláir Calaoise a chomhaontú 

agus a chur chun feidhme le linn 2013. Sa leagan sin, leagtar béim ar chásanna calaoise a tháinig 

chun cinn le déanaí, ar eascair athrú mór de chineál éigin uathu nó ar bhain gníomhaíocht 

shuntasach de chineál éigin leo.  Leanann an Coiste Iniúchóireachta ar aghaidh le béim a leagan ar a 

thábhachtaí atá sé teagmhais chalaoise amhrasta, tuairiscithe agus iarbhíre, teagmhais chalaoise atá 

á n-imscrúdú, agus an dul chun cinn atá déanta ar na teagmhais sin, a thuairisciú ina n-iomláine. Sa 

chomhthéacs sin, chuir an Coiste Iniúchóireachta in iúl an imní a bhí air nach ndearnadh teagmhas 

calaoise a thuairisciú go pras don cheanncheathrú sa chlár um Dhaonlathas a Dhoimhniú in Uganda 

le linn 2013. 

Rinneadh saincheist shuntasach chalaoise a nochtadh i samhradh na bliana 2013 nuair a d’aimsigh 

an Oifig Pasanna neamhrialtachtaí i gcás eisiúint líon beag pasanna.  Thionscain an tSeirbhís Pasanna 

agus an Biúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil sa Gharda Síochána comhimscrúdú. Cheap an tArd-

Rúnaí Grúpa Seachtach chun athbhreithniú a dhéanamh ar chórais, ar phróisis agus ar rialuithe na 

Seirbhíse Pasanna, agus díríodh ar rioscaí inmheánacha agus ar rioscaí seachtracha d’ionracas an 

phas Éireannaigh. De bhreis ar obair an Ghrúpa Sheachtraigh, d’iarr an tArd-Rúnaí ar Aonad 

Meastóireachta agus Iniúchóireachta athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta ceartaitheacha a rinne 

an Oifig Pasanna ó aimsíodh an chalaois chun rialuithe inmheánacha a neartú agus chun an 

fhéidearthacht a d’eiseofaí pasanna breise go calaoiseach a laghdú.  

Measann an Coiste Iniúchóireachta gurb é atá sa teagmhas calaoise sin ná rud tromchúiseach agus 

bagairt do Sheirbhís Pasanna na hÉireann agus bagairt d’ionracas agus do luach an Phas Éireannaigh 

féin. Ní féidir deireadh a chur le rioscaí den sórt sin ina n-iomláine de bharr na mbagairtí leanúnacha 

a chruthaíonn coirpigh agus gníomhaíochtaí idirnáisiúnta seachtracha eile sa réimse seo, de bharr 

cibearchoireachta a bhíonn ina bagairt i gcónaí agus de bharr insíothlaithe a d’fhéadfadh an tSeirbhís 

Pasanna a dhéanamh ar na córais teicneolaíochta. Iarrann an Coiste Iniúchóireachta ar an Ard-Rúnaí 

agus ar an Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta an réimse calaoise féideartha sin a choinneáil 

faoi athbhreithniú agus faoi ghrinnscrúdú leanúnach agus moltaí an Ghrúpa Sheachtraigh a chur 

chun feidhme a luaithe is féidir.  



17 
 

 

f.  Athbhreithniú ar na Córais Bhainistíochta atá i bhFeidhm i dTíortha 

is Príomh-Chomhpháirtithe  

Tar éis calaois a bhain le cistí ó dheontóirí a aimsiú ag Oifig Phríomh-Aire Uganda in 2012, d’iarr an 

tArd-Rúnaí ar an Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta athbhreithniú a dhéanamh ar chórais 

bhainistíochta atá i bhfeidhm i dtíortha is príomh-chomhpháirtithe. Ba é cuspóir an mheasúnaithe ná 

tuairim ghairmiúil neamhspleách a chur ar fáil ar a chuí a bhí na rialuithe inmheánacha agus na 

córais bhainistíocht riosca a bhí i bhfeidhm i Misin a bhí freagrach as buiséid chúnamh forbartha a 

bhainistiú d’fhonn a chinntiú go dtabharfar cosaint cheart do chistí poiblí agus do mhaoin phoiblí atá 

faoi smacht na Misean agus d’fhonn luach ar airgead a bhaint amach. Fuarthas amach sa tuarascáil 

nach ndearnadh próisis ná rialuithe a chur ar bhonn foirmiúil ná a chaighdeánú go leordhóthanach 

agus go lagófaí rialuithe mura gcuirfí daoine a bhfuil na scileanna is gá acu i mbun na Misean. 

Cuimsíodh na tíortha seo a leanas sa mheasúnú sin (tugtar an caiteachas in 2012 idir lúibíní). 

Mósaimbíc [€37m] An Mhaláiv [€12m] 

An Tansáin [€30m] Vítneam [€12m] 

An Aetóip [€26m] Leosóta [€7m] 

Uganda [€16m] An Afraic Theas [€3m] 

An tSaimbia [€15m] An tSiombáib [€3m] 

 

Bhíothas den tuairim gur idir sásúil agus maith a bhí córais agus rialuithe, gur cloíodh le rialacháin 

airgeadais agus go raibh córas iniúchóireachta inmheánaí i bhfeidhm, lenar áiríodh iniúchtaí bliantúla 

ar ambasáidí ag iniúchóirí seachtracha. Thángthas ar roinnt laigí a bhain le sainmhíniú agus le 

doiciméadú na gcóras, agus ní théann córais reatha bhainistíocht riosca i ngach tír i ngleic go 

leordhóthanach le riosca ar leibhéal an chomhpháirtí ná ar leibhéal na comhpháirte cláir. Teastaíonn 

sainoiliúint i mbainistíocht cláir agus i mbainistíocht riosca ó bhaill foirne a bhíonn ag obair ar Chláir 

Chúnaimh. Is gá feabhas a chur ar struchtúir bhainistíochta agus ar struchtúir thuairiscithe i roinnt 

tíortha. Sainaithníodh sa tuarascáil go bhfuil roinnt róil thábhachtacha fós le líonadh isteach agus 

cuirtear leis an riosca atá ann dá bharr sin. Tugadh faoi deara sa tuarascáil freisin go bhfuil gá le 

tuilleadh soiléire maidir leis an ról a bhíonn ag iniúchóirí inmheánacha atá lonnaithe sna misin agus 
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gur gá don Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta tuilleadh ionchuir agus maoirseachta a chur 

ar fáil i ndáil lena gcuid oibre. 

Moladh sa tuarascáil gur cheart feabhas a chur ar chórais bhainistíochta, ar chórais mhonatóireachta 

agus ar chórais rianaithe, gur cheart bainistíocht riosca agus tuairisciú riosca ar leibhéal na 

comhpháirte cláir nó ar leibhéal an chomhpháirtí a chur ar bhonn foirmiúil le córas coiteann, agus 

gur cheart struchtúr tuairiscithe agus sreabhadh léaráideach cistí do gach cineál deontais a ullmhú 

do gach tír. Ba cheart comhaontuithe conarthacha le Comhpháirtithe Cúnaimh a chaighdeánú agus 

ba cheart athbhreithniú ar riachtanais foirne a dhéanamh mar chuid de gach Páipéar Straitéise Tíre, 

rud ina sainaithneofaí riachtanais scileanna ba cheart a chur san áireamh nuair a roghnaítear baill 

foirne misin ar cheart oiliúint a chur orthu sula gcuirfear iad i mbun oibre. Ba cheart folúntais i Misin 

a íoslaghdú agus ba cheart leibhéil tuarastail de chuid baill foirne a earcaítear ar bhonn áitiúil a 

athbhreithniú i gcomhthéacs na réaltachtaí margaidh i ngach Tír is Comhpháirtí. Ba cheart róil agus 

freagrachtaí ar fud na Rannóige Comhair um Fhorbairt agus na Misean a shoiléiriú, agus béim ar leith 

á cur ar chinnteoireacht. Ba cheart cur chuige an iniúchta inmheánaigh, na gclár oibre agus na 

struchtúr tuairiscithe a athbhreithniú ar mhaithe le hobair na n-iniúchóirí inmheánacha atá lonnaithe 

sa cheantar áitiúil a shainiú ar bhealach níos fearr. 

Aontaíonn an Coiste Iniúchóireachta leis na moltaí, agus tugann sé faoi deara go bhfuil rún daingean 

ag an Roinn na moltaí sin a chur chun feidhme. 

 

g. Athbhreithniú ar Luach ar Airgead - Líonra Misean 

Déthaobhach an AE  

Ó thús na géarchéime baincéireachta agus fioscaí in 2008, tá sé ag éirí níos tábhachtaí d’Éirinn agus 

dá téarnamh geilleagrach dlúthchaidreamh a choinneáil ar bun lena Comhpháirtithe san AE. Dá réir 

sin, leagann an tábhacht mhéadaithe sin béim ar na róil a imríonn Líonra Misean Déthaobhach an AE 

atá á reáchtáil ag Éirinn. Toisc go mbaineann sé úsáid as sciar suntasach d’acmhainní na Roinne, tá sé 

ríthábhachtach go mbainfear an chuid is fearr as a éifeachtaí agus as a éifeachtúla atá an líonra. Sa 

chomhthéacs sin, rinneadh scrúdú san Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus Beartas ar an obair a 

rinne líonra déthaobhach taidhleoireachta i 26 ballstát den AE idir na blianta 2008 agus 2011. Ní hé 

amháin gur chabhraigh an measúnú sin le cuntasacht a chur ar fáil do phobal mór na hÉireann, ach 

chabhraigh sé freisin le heolas a thabhairt do chinntí ar chaiteachas amach anseo agus ar luach níos 

fearr ar airgead a bhaint amach.  



19 
 

Fuarthas amach sa tuarascáil go raibh obair Mhisin Dhéthaobhacha an AE nasctha go dlúth le 

beartais Rialtas na hÉireann - idir bheartais reatha agus bheartais atá ag teacht chun cinn - agus gur 

fhreagair siad go gníomhach don ghéarchéim baincéireachta agus fhioscach. Idir na blianta 2008 

agus 2011, tháinig méadú suntasach ar líon na n-imeachtaí trádála agus cultúrtha a bhí eagraithe ag 

Misin an AE. Beag beann air sin, tháinig laghdú 21.3 faoin gcéad ar an gcostas a bhain leis na Misin 

sin a choinneáil ar bun agus bhí laghdú 17 faoin gcéad ar an líon foirne sa tréimhse chéanna. Tugadh 

Ambasáidí aon taidhleora isteach in 2010 i dtíortha áirithe ina bhfuil beagán éilimh ar sheirbhísí 

consalachta. Cé go bhfuil siad éifeachtach ó thaobh costais de, níl siad idéalach ar chor ar bith. Ní 

rabhthas in ann cuid mhór de chineálacha aschuir na nAmbasáidí sin a chainníochtú ina n-iomláine 

ná a chostáil go díreach mar thoradh ar an easpa sonraí atá ar fáil. 

Rinneadh roinnt moltaí sa tuarascáil, lenar áiríodh iad seo a leanas:  

 Ba cheart neartú a dhéanamh ar an dóigh a gcomhordaítear na nithe seo a leanas: 

gníomhaíochtaí AE, gníomhaíochtaí déthaobhacha agus gníomhaíochta a bhaineann le 

trádáil; pleanáil gnó, bainistíocht riosca agus tomhas feidhmíochta. 

 Ba cheart athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar thosaíochtaí straitéiseacha do Líonra Misean 

Déthaobhach an AE, in éineacht le hathbhreithniú ar cé acu is gá nó nach gá do gach Misean 

déthaobhach an AE leanúint le lánseirbhís chonsalachta a chur ar fáil.  

 Ba cheart d’Éirinn leanúint leis an mbeartas atá aici faoi láthair, is é sin, misean cónaithe 

taidhleoireachta a reáchtáil i ngach ballstát den AE.  

 Ba cheart breithniú a dhéanamh ar mhisin a ghrúpáil ar mhaithe le taithí a chomhroinnt, 

agus cúrsaí geografacha, teanga agus méide á gcur san áireamh.   

 Ba cheart Misin aon taidhleora a athbhreithniú go leanúnach i dtaca le saincheisteanna 

pearsanra agus i dtaca le rioscaí a bhaineann le cuspóirí gnó agus le hacmhainn oibriúcháin.  

Cuireann an Coiste Iniúchóireachta fáilte roimh na torthaí agus tacaíonn sé leis na moltaí a rinneadh. 

 

h. Cuairt Allamuigh an Choiste Iniúchóireachta ar an tSaimbia 
I mí Eanáir 2013, thug triúr comhaltaí den Choiste Iniúchóireachta cuairt taithíochta trí lá ar an 

tSaimbia.  Ba iad cuspóirí na cuairte ná tuiscint a thabhairt do chomhaltaí den Choiste 

Iniúchóireachta ar na nithe seo a leanas: 

 An dóigh a bhfeidhmítear clár Chúnamh Éireann ar leibhéal tíre 
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 An tionchar a bhíonn ag clár Chúnamh Éireann ar chúnamh a thabhairt don phobal 

áitiúil 

 Na córais lena monatóirítear agus lena rialaítear na cistí  

 An dóigh a bhforbraítear agus a measúnaítear na pleananna straitéiseacha tíre 

 An ról a imríonn an Ambasáid maidir le seirbhísí consalachta, maidir le seirbhísí 

tacaíocht trádála agus maidir le seirbhísí eile a chur ar fáil. 

Ba é cuspóir foriomlán na cuairte ná tuiscint ghinearálta a ghnóthú ar an dóigh a bhfeidhmítear agus 

a mbainistítear cláir Chúnamh Éireann.  Ba mar shampla a roghnaíodh an tSaimbia ó na naoi dtír ina 

bhfuil cláir chúnaimh dhéthaobhaigh thíre á reáchtáil ag Cúnamh Éireann. 

Bhuail an grúpa leis an Ambasadóir agus le foireann Ambasáid na hÉireann le linn na cuairte.  

Tionóladh cruinnithe freisin le hoifigigh shinsearacha rialtais, le comhaltaí de Choiste Cuntas Poiblí 

na Saimbia, le heagraíochtaí sochaí sibhialta agus le deontóirí idirnáisiúnta eile.  Tugadh cuairt ar 

roinnt áiseanna sláinte, oideachais agus pobail, rud a thug deis don ghrúpa féachaint ar an dóigh a 

mbaineann an pobal áitiúil tairbhe as Cúnamh Éireann. 

Chabhraigh an chuairt tíre a thug comhaltaí den Choiste Iniúchóireachta go mór leis an tuiscint atá 

acu ar Chúnamh Éireann agus ar an timpeallacht rialaithe / riosca ar leibhéal tíre.  Bhí sé thar a 

bheith úsáideach maidir le tuiscint a thabhairt do chomhaltaí den Choiste Iniúchóireachta ar na tosca 

áitiúla.  Tarraingíonn an teilifís agus cineálacha eile meán aird ar an mbochtaineacht sa chuid den 

domhan atá i mbéal forbartha.  Mar sin féin, ní thugann siad léargas ar a scoite atá na boicht i 

gceantair thuaithe ná ar an easpa áiseanna atá an-choitianta i gceantair uirbeacha.  I gcás comhaltaí 

den Choiste Iniúchóireachta nach bhfaca na cúinsí i dtíortha i mbéal forbartha lena súile féin, tugann 

cuairt den chineál sin tuiscint dóibh ar na deacrachtaí a ghabhann le cúnamh a chur ar fáil agus 

cabhraíonn sí leo tuarascálacha a athbhreithniú agus saincheisteanna tábhachtacha a phlé. 

 

i. An Ciste Domhanda agus Saincheisteanna Iltaobhacha  
Díríonn clár comhair um fhorbairt na hÉireann go láidir ar a bheith ag tacú leis na Spriocanna 

Forbartha Mílaoise a bhaint amach, agus béim ar leith á cur ar an bhfíorbhochtaineacht agus ar an 

bhfíorocras a laghdú. Príomhghné d’Éirinn ina leith sin is ea rannpháirtíocht ghníomhach leis an 

gcóras iltaobhach chun a chinntiú go mbeidh institiúidí iltaobhacha níos éifeachtúla mar 
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chomhpháirtithe agus torthaí forbartha á soláthar acu. Is trí chainéil iltaobhacha a leithdháiltear níos 

mó ná 30% de chistiú Chúnamh Éireann (agus 45% den méid iomlán Cúnamh Forbartha Thar Lear). 

Agus í ina ball de na hinstitiúidí sin, déantar ionadaíocht d’Éirinn sna socruithe rialachais do na 

hinstitiúidí iltaobhacha. Dá bhrí sin, is gá tuiscint cheart a bheith ann ar na socruithe rialachais 

éagsúla chun gur féidir cabhrú le maoirseacht a chinntiú ar na cistí a sheoltar trí na hinstitiúidí sin. 

Tríd is tríd, tá an Roinn ag brath ar na córais bhainistíocht riosca agus ar na córais mhonatóireachta, 

iniúchóireachta agus mheastóireachta atá i bhfeidhm sna hinstitiúidí iltaobhacha féin agus baineann 

sí leas as rannpháirtíocht leis na comhlachtaí a rialaíonn na hinstitiúidí sin ar mhaithe leis na córais a 

neartú nuair is gá. 

Ceann de na mórinstitiúidí iltaobhacha atá á gcistiú ag Cúnamh Éireann is ea an Ciste Domhanda in 

aghaidh SEIF, na hEitinne agus na Maláire (GFATM).  Ó cruthaíodh é in 2002, tá an GFATM ar an 

bpríomh-mhaoinitheoir do chláir atá deartha chun SEIF, an Eitinn agus an Mhaláire a chomhrac, agus 

beagnach US$20 san iomlán caite aige agus níos mó ná míle deontas á gcur ar fáil aige do 151 tír.  

Bhí Cúnamh Éireann ar cheann amháin de thart ar 20 gníomhaireacht a chabhraigh leis an gCiste a 

bhunú, agus tá os cionn €157 milliún curtha ar fáil aige do chlár an Chiste ó shin i leith.  

Ag deireadh na bliana 2010, thuairiscigh Ard-Chigire an GFATM cásanna calaoise agus caiteachais 

gan doiciméadú i measc daoine i roinnt tíortha a fuair airgead ón GFATM. Mar thoradh ar na tuairiscí 

sin, agus de bhun an chlúdaigh sna meáin ina dhiaidh sin, chuir Bord an GFATM tús le clár oibre 

cuimsitheach um athchóiriú. 

Thug Cúnamh Éireann cuireadh don Stiúrthóir Feidhmiúcháin nuacheaptha ar an GFATM teacht go 

Baile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2013 agus ba é cuspóir na cuairte sin ná comhar a neartú idir 

Éirinn agus an GFATM, plé a dhéanamh ar athchóirithe le déanaí sa dóigh a ndéantar maoirseacht ar 

chúrsaí airgeadais agus ar chláir, agus plé a dhéanamh ar réimsí leasa choitinn ar mhaithe le forbairt 

an Chiste.   

Thapaigh comhalta den Choiste Iniúchóireachta an deis roinnt saincheisteanna a phlé leis an 

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, lenar áiríodh iad seo a leanas: 

 An Ról a bhíonn ag Oifig an Ard-Chigire agus an Caidreamh a bhíonn aici leis an Rúnaíocht 

 Eagrúchán agus Soláthar Foirne 

 Bainistíocht Riosca 

 Meastóireacht 
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 Struchtúr rialachais 

Bunaithe ar an bplé sin, thángthas ar an gconclúid de bhun an chruinnithe go bhfuil dul chun cinn 

suntasach déanta ag an GFATM maidir le cur chun feidhme a dhéanamh ar athchóirithe atá deartha 

chun dul i ngleic leis na saincheisteanna a sainaithníodh in 2010 a bhain le calaois agus le caiteachas 

gan doiciméadú. 

Bhí cruinniú leantach ag beirt chomhaltaí den Choiste Iniúchóireachta leis an Ard-Chigire ar an 

GFATM i mí Feabhra 2014.  Ba é a pléadh ag an gcruinniú sin ná ról agus neamhspleáchas Oifig an 

Ard-Chigire, foilsiú tuarascálacha iniúchta agus na hacmhainní foirne atá ar fáil don Oifig chun gur 

féidir léi an sainchúram atá uirthi a chomhlíonadh. Ba ag an gcruinniú sin a tugadh tuilleadh 

dearbhúcháin maidir leis na struchtúir rialachais atá i bhfeidhm sa GFATM. 
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Aguisín 1 - Spriocanna Ardleibhéil na Roinne  
 

 

Is iad seo a leanas Spriocanna Ardleibhéil na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála don 

tréimhse 2011-2014: 

Neartú a dhéanamh ar an gcumas atá 
againn ár spriocanna a chomhlíonadh

Leasanna 
eacnamaíocha 
na hÉireann a 
chur chun cinn

san Eoraip 
agus go 

hidirnáisiúnta

Cur le síocháin, 
le slándáil agus 

le cearta an 
duine ar bhonn 

idirnáisiúnta

Athmhuintearas 
agus comhar a 
chur ar aghaidh 
ar an oileán seo

Seirbhísí 
consalachta agus 
pasanna a chur ar 
fáil do shaoránaigh 
Éireannacha agus 
naisc a choinneáil 
ar bun le pobail 

Éireannacha thar 
lear

Na dualgais atá ar 
Éirinn ó thaobh 

forbairt 
dhomhanda de a 
chomhlíonadh, 

agus sinn ag díriú 
ar an 

mbochtaineacht 
agus ar an ocras
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Aguisín 2 - Cairt an Choiste Iniúchóireachta 

Is é Ard-Rúnaí na Roinne, arb é an t-oifigeach cuntasaíochta do Vóta 27 (Comhar Idirnáisiúnta) agus 

do Vóta 28 (Gnóthaí Eachtracha), a dhéanann Coiste Iniúchóireachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha 

agus Trádála (an Roinn) a cheapadh go foirmiúil. Is don Ard-Rúnaí a thugann an Coiste tuairisc freisin.  

Cuirfidh sé comhairle, de réir mar is cuí, ar an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ar an Aire 

Stáit um Thrádáil agus Forbairt. 

Beidh Cathaoirleach agus ceathrar gnáthchomhaltaí ar a laghad ar an gCoiste agus ní bheidh baint ag 

na daoine sin leis an Roinn (ní mór do thriúr comhaltaí ar a laghad bheith i láthair chun cruinniú a 

chur ar siúl).  Beidh beirt chomhaltaí ar a laghad den Choiste ina gcuntasóirí cáilithe agus beidh taithí 

ghairmiúil ag roinnt díobh ar réimse an chomhair um fhorbairt agus ar chláir forbartha a mheasúnú.  

Féadfar taithí bhreise a lorg ar bhonn comhairleachta. Is é an ghnáth-thréimhse a chuirfidh na 

comhaltaí isteach ná dhá bhliain. Tiocfaidh an Coiste le chéile sé huaire sa bhliain de ghnáth. 

Soláthróidh an Coiste breithmheas neamhspleách ar na socruithe iniúchóireachta agus 

meastóireachta atá i bhfeidhm d’fhonn rialuithe inmheánacha agus bainistíocht riosca a neartú agus 

feidhmiú éifeachtach na feidhme iniúchóireachta agus meastóireachta a fheabhsú laistigh den 

Roinn. 

Cuirfidh an Coiste tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Ard-Rúnaí. I measc nithe eile, beidh an 

tuarascáil sin bunaithe ar na nithe seo a leanas:  

 Athbhreithniú ar straitéis meastóireachta agus iniúchóireachta na Roinne agus ar na 

cláir bhliantúla oibre a thagann  

as sin 

 Athbhreithniú ar chur chun feidhme na gclár sin 

 Athbhreithniú ar na hacmhainní atá ar fáil chuige sin 

 Monatóireacht a dhéanamh ar athbhreithnithe ar na córais rialaithe inmheánaigh 

 Monatóireacht a dhéanamh ar athbhreithnithe ar na córais bhainistíocht riosca. 

Tabharfaidh an Coiste cuireadh don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, nó dá (h)ionadaí, teacht le 

chéile leis uair amháin ar a laghad sa bhliain. 
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Tá ról comhairleach ag an gCoiste Iniúchóireachta. Níl feidhmeanna, freagrachtaí ná cumhachtaí 

feidhmiúcháin ar bith aige agus níl ról ar bith aige maidir le tuarascálacha meastóireachta agus 

iniúchta a cheadú.  
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Aguisín 3 - Achoimre ar na Moltaí 
 

Eagrúchán agus bainistíocht na Roinne 

1. Ba cheart don Roinn dul i ngleic le réimsí a sainaithníodh san Iniúchadh ar TFC, áit a bhfuil 

bearnaí ó thaobh freagrachta de, agus ba cheart di breithniú a dhéanamh ar phost mar 

Phríomh-Oifigeach Faisnéise a chruthú, duine a mbeadh freagracht air as an gclár oibre 

foriomlán TFC agus as na moltaí a rinneadh sa tuarascáil a chur ar aghaidh.  

  

2. Ba cheart córas soiléir soilse tráchta a úsáid i dtuarascálacha iniúchta inmheánaigh chun gur 

féidir idirdhealú a dhéanamh idir a thábhachtaí atá tuairimí, torthaí agus moltaí éagsúla. 

  

3. Ba cheart don lucht bainistíochta a chur in iúl go soiléir ina fhreagraí i dtuarascálacha iniúchta 

inmheánaigh ar cé acu a glacadh nó nár glacadh le moltaí agus ba cheart di a leagan amach 

sna freagraí sin gníomhartha leantacha a ghlacfar in éineacht le spriocdhátaí agus le 

freagrachtaí.  Ba cheart don lucht bainistíochta freagracht a ghlacadh ina dhiaidh sin as a 

chinntiú go ndearnadh gníomhartha leantacha chun moltaí an iniúchta inmheánaigh a chur 

chun feidhme. 

 

Athbhreithniú ar an Meastóireacht 

4. I dtaca leis na hAthbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas, molann an Coiste 

Iniúchóireachta gur cheart deis a thabhairt dó ionchur a dhéanamh sa phróiseas a bhaineann 

le topaicí a shainaithint do bhabhtaí luach ar airgead amach anseo sula gcuirfidh an Roinn 

aighneacht faoi bhráid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Bainistíocht riosca 

5. Agus forbairt na bainistíochta riosca á cur ar aghaidh sa Roinn, molann an Coiste gur cheart 

breithniú ar na nithe seo a leanas: 

a) A chinntiú go dtugtar faisnéis shoiléir sa Chlár Mór-Rioscaí maidir le freagracht as riosca, 

maidir le straitéisí maolú riosca agus maidir leis an dóchúlacht go dtiocfaidh na rioscaí sin 

chun cinn. 

b) Cur chuige ó bharr anuas a bheith á úsáid ag an Roinn i leith riosca a shainaithint, ar an 

mbonn gur dóigh go mbeidh tuiscint níos fearr ag an gCoiste Comhairleach Bainistíochta ar 

an timpeallacht riosca. 
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c) A chinntiú gur sainaithníodh oifigigh freagartha ar leibhéal sinsearach i ndáil le rioscaí 

(seachtracha) ar ardleibhéal, sa chás go dtiocfaidh rioscaí den sórt sin chun cinn. 

Calaois 

6. Maidir leis an bhfreagairt don chás calaoise in Uganda, molann an Coiste Iniúchóireachta na 

nithe seo a leanas: 

a) Ba cheart do Chúnamh Éireann a chinntiú gur láidir atá na struchtúir bhainistíochta atá 

taobh thiar de chlár a sholáthraítear trí Eagraíochtaí Neamhrialtasacha in Uganda. 

b) Ba cheart do Chúnamh Éireann measúnú cúramach a dhéanamh ar a chríonna atá sé cistiú a 

chur ar fáil amach anseo do chláir in Uganda trí chóras cistíochta Rialtas Uganda 

c) Ba cheart don Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta agus do Chúnamh Éireann 

monatóireacht a dhéanamh ar obair bhreise imscrúdaithe Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas 

agus Ciste agus iad féin a shásamh i ndáil lena dhéine atá an obair sin 

 

7. Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar na gnáthaimh um thuairisciú míosúil do 

Mhisin atá i bhfeidhm aici chun go dtabharfaí fógra faoi theagmhais chalaoise iontu. Ba cheart 

aon teip chun cásanna ábhartha calaoise agus mírialtachtaí eile, is cuma cé acu a tharlaíonn 

siad laistigh den Roinn nó lasmuigh di, a chur san áireamh in athbhreithnithe ar bhainistíocht 

feidhmíocht foirne. 

 

Cúrsaí eile 

Rinne an Coiste líon beag moltaí le linn na bliana. Tháinig na moltaí sin as saincheisteanna nár pléadh 

in áiteanna eile sa tuarascáil bhliantúil agus leagtar amach iad anseo ar mhaithe le hiomláine. 

8. Ba cheart don Roinn cód cleachtais foirmiúil a bhunú chun baill foirne is sceithirí a chosaint. 

 

9. Ba cheart do Chúnamh Éireann a chinntiú go bhfuil beartais chuí um chosaint leanaí i 

bhfeidhm in eagraíochtaí neamhrialtasacha agus in eagraíochtaí eile a dtugtar cistiú dóibh 

faoina chláir. 

 

10. Ba cheart don Roinn í féin a shásamh go bhfuil beartais chuí luach saothair i bhfeidhm in 

eagraíochtaí sochaí sibhialta a dtugtar cistiú dóibh faoina cláir éagsúla.        

 


