An beartas maidir le
nochtuithe d’Oifig an ArdReachtaire Cuntas agus
Ciste
Nollaig

Foinse na nochtuithe
Is féidir le nochtuithe a dhéanfaí d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi
éagsúla. Áirítear leo sin



Sceithirí (i.e. fostaithe a dhéanann nochtuithe faoi éagóir líomhnaithe a shainaithníonn siad
le linn dóibh tabhairt faoina ndualgais oibre) — féadfar na nochtuithe sin a dhéanamh i
gcomhfhreagras neamhspreagtha a chuirtear isteach chuig an Oifig nó féadfar iad a
dhéanamh go díreach d’fhoireann na hOifige le linn iniúchta nó scrúdaithe. Féadfaidh an
duine a dhéanann an nochtadh a ainm nó a hainm a chur leis nó féadfaidh sé nó sí é a
dhéanamh gan ainm.



Comhfhreagras (nó cineálacha eile cumarsáide) ó dhaoine eile, lena n-áirítear cliaint de
chuid comhlachtaí poiblí, soláthraithe de chuid comhlachtaí poiblí, nó tríú páirtithe a
thagann i seilbh faisnéise ábhartha. Is féidir go dtiocfaidh na nochtuithe sin ó dhaoine a
chuireann a n-ainm leo nó ó dhaoine a dhéanann na nochtuithe gan ainm.

Beartas agus nósanna imeachta
Is éard is cuspóir leis an gcáipéis seo ná go leagfar amach do dhaoine a dhéanann nochtuithe
beartas na hOifige agus nósanna imeachta ardleibhéil na hOifige i dtaca leis na nochtuithe
arna bhfáil.
Tugtar aird ar gach nochtadh, is cuma cén dóigh a ndéantar iad, agus déantar gach iarracht
aghaidh a thabhairt go hiomchuí ar na saincheisteanna arna n-ardú iontu.
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shaincheisteanna imní nó éagóir líomhnaithe maidir le riar an airgid phoiblí teacht as raon foinsí

An chéad bhreithniú ar na hábhair arna nochtadh
Seo a leanas cuid de na hábhair a chuireann an Oifig san áireamh agus cinneadh á dhéanamh
aici ar an ngníomh iomchuí atá le déanamh mar fhreagairt do nochtadh a fuarthas, is cuma
cén fhoinse atá i gceist



cé acu atá nó nach bhfuil an t-ábhar arna nochtadh ábhartha do shainchúram dlíthiúil an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste



a mhéid is féidir a mheas gurb iontaofa atá an fhaisnéis atá sa nochtadh agus cé acu is
féidir nó nach féidir le foinsí eile comhthacú léi



ábharthacht, nó tábhacht airgeadais, an ábhair arna nochtadh
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cé acu is leor nó nach leor an fhaisnéis arna nochtadh chun a chur le fios gur tharla éagóir
thromchúiseach nó go bhfuil ceisteanna suntasacha imní ann



dlíthiúlacht bhunúsacht aon doiciméad nó faisnéise arna gcur ar fáil nó arna cur ar fáil



an fháil ar acmhainní agus tosaíochtaí oibre atá ag teacht salach ar a chéile.

Feidhmiú neamhspleáchas agus lánrogha an Ard-Reachtaire Cuntas
An beartas maidir le nochtuithe d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

agus Ciste
Tá na feidhmeanna a chomhlíonann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste leagtha amach sa
dlí, in Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 (Acht 1993), go háirithe. Tríd
is tríd, tá sé de chumhacht ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchtaí a dhéanamh agus
féadfaidh sé, faoina lánrogha féin, scrúduithe ‘luach ar airgead’ a dhéanamh i ndáil le
comhlachtaí earnála poiblí atá faoina shainchúram agus torthaí na hoibre sin a thuairisciú don
Oireachtas. Féadfaidh sé freisin iniúchadh a dhéanamh ar na taifid chuntasaíochta de chuid
comhlachtaí a fhaigheann cistiú substaintiúil ón státchiste.
Níl sé d’údarás ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ach na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh, agus ní fhéadfaidh sé gníomh leantach a dhéanamh ar nochtuithe a fhaightear
ach amháin i gcomhthéacs na gcumhachtaí sin. Fágann sé sin, maidir leis an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste,



nach bhfuil sé ceadmhach dó trácht a dhéanamh ar ábhair bheartais ná fiosrú a dhéanamh
orthu



nach bhfuil aon sainchúram air líomhaintí éillithe nó líomhaintí éagóra coiriúla eile a
imscrúdú ach go bhféadfaidh sé an t-ábhar a tharchur chuig comhlacht iomchuí eile



nach bhfuil aon ról aige maidir le díospóidí idir comhlachtaí iniúchta agus cliaint,
soláthraithe nó fostaithe (nó iarfhostaithe) a réiteach



nach bhfuil aon ról aige maidir le gearáin a réiteach ná le comhlachtaí a threorú chun
sásamh agus cúiteamh a sholáthar.

Cinntí a mhíniú don té a rinne an nochtadh
Nuair atá cinneadh déanta ag an Oifig maidir leis an ngníomh iomchuí atá le déanamh chun
freagairt do nochtadh, cuirfear an cinneadh déanta in iúl don té a rinne an nochtadh.
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Rúndacht faisnéise an chomhlachta iniúchta a choinneáil
Tá na bealaí ina bhféadfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuairisciú a dhéanamh go
Dháil Éireann ar ábhair a thagann chun cinn óna iniúchadh ar na cuntais leithreasa de chuid
ranna rialtais. Ba cheart duit a bheith ar an eolas go bhfuil ceangal ar an Oifig an fhaisnéis a
fhaightear le linn a cuid oibre a láimhseáil amhail is go mbeadh faisnéis rúnda inti seachas i
gcás go bhfuil dualgas dlí ann an fhaisnéis sin a nochtadh. Dá réir sin, ní fhéadfaidh an Oifig
torthaí idirghníomhaíocht na hOifige leis an gcomhlacht earnála poiblí ábhartha a chur in iúl
dóibh sin a rinne nochtuithe. Glacann an Oifig leis go bhféadfadh sé sin a bheith ina chúis
míshástachta. Ní mór rúndacht an chliaint a choinneáil, áfach.

Nochtuithe a tharchur chuig comhlachtaí eile
Is féidir go dtarlóidh sé gur fiú tuilleadh fiosraithe a dhéanamh ar shaincheist ach nach í an
Oifig an comhlacht oiriúnach chun déileáil léi. I gcásanna áirithe, is féidir go molfaidh an Oifig
don nochtóir gurbh fhéídir gur mhaith leis nó léi an t-ábhar imní a tharchur chuig comhlacht
oiriúnach (ainmnithe) eile. In imthosca eile, is féidir go mbeidh oiriúnach go ndéanfadh an Oifig
na hábhair imní a tharchur go díreach chuig an gcomhlacht sin.

Cosaint sonraí
Glacfaidh an Oifig bearta leordhóthanacha slándála teicniúla agus eagrúcháin chun slándáil
agus rúndacht aon fhaisnéise arna fáil i nochtadh a choinneáil, d’fhonn an fhaisnéis sin a
chosaint ar a scriosadh nó a cailleadh, bíodh sé sin de thimpiste nó ar bhealach
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poiblí mionsonraithe sa reachtaíocht. Mar shampla, féadfaidh sé tuairisc a chur faoi bhráid

neamhdhleathach, agus í a chosaint ar a rochtain neamhúdaraithe nó ar a nochtadh
neamhúdaraithe. Beidh feidhm ag na bearta slándála sin freisin maidir le haon tuarascálacha
nó ábhar eile arna nginiúint mar thoradh ar fhiosruithe a bheith déanta ar na hábhair atá in aon
nochtadh a fhaightear.
Mar chuid de na bearta sin, is amhlaidh, maidir le rochtain ar an bhfaisnéis atá in aon nochtadh
a fhaightear ó sceithire, go mbeidh sí teoranta do na baill foirne san Oifig atá freagrach as na
hábhair atá cuimsithe sa nochtadh a bhainistiú, agus dóibh siúd a bhfuil sé de chúram orthu
go sainráite fiosrú a dhéanamh ina leith.
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Coinneáil sonraí
De réir bheartas bainistíochta taifead na hOifige, coinneofar nochtuithe cosanta agus
nochtuithe eile faoi shaincheisteanna imní nó éagóir líomhnaithe maidir le riar an airgid phoiblí
ar feadh 30 bliain ón dáta a bhfaigheann an Oifig an fhaisnéis.
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Comhairle dlí
Ní fhéadfaidh an Oifig aon chomhairle dlí a thabhairt. Más rud é go bhfuil tú ag smaoineamh
ar nochtadh a dhéanamh agus go bhfuil imní ort faoin dlí a bhaineann leis, molaimid duit
comhairle dlí neamhspleách a lorg sula ndéanann tú amhlaidh.

Aitheantas na ndaoine a dhéanann nochtadh a chosaint
Is féidir go mbeidh duine a dhéanann nochtadh ag iarraidh fanacht gan ainm agus féadfaidh
sé nó sí dearbhú a iarraidh go gcosnódh an Oifig a aitheantas nó a haitheantas. Glacfar leis
na hiarrataí sin, nuair is féidir. Glacfar le comhfhreagras a fhaightear amhail is go mbeadh
faisnéis rúnda inti.
Mar atá leagtha amach thuas, féadfar nach mór cineál an nochta a chur in iúl do chomhlacht
oiriúnach eile. Is é beartas na hOifige ná go ndéantar toiliú an nochtóra a lorg sula ndéanfar
amhlaidh. Mar sin féin, is féidir go mbeidh sé riachtanach, i gcásanna ar leith, an t-ábhar a
tharchur chuig comhlacht iomchuí eile, fiú nuair nach bhfuil toiliú leis sin faighte, mar shampla
i gcás go bhfuil sé le leas an phobail é déanamh amhlaidh nó i gcás go gceanglaítear amhlaidh
de réir an dlí. Dá réir sin, ní féidir dearbhú iomlán rúndachta a thabhairt.

Cearta na ndaoine a aithnítear i nochtadh
Ní éilítear le prionsabail an cheartais aiceanta go gcuirfí in iúl do dhuine a ndéantar líomhaintí
ina choinne nó ina coinne go bhfuil líomhain faighte ag an Oifig. Níl sé de cheart ag an duine
sin ach oiread a fháil amach cé hé nó hí an duine a rinne an tuairisc. Mar sin féin, nuair is mian
leis an Oifig faisnéis a cheistiú ó dhuine atá cúisithe in éagóir i nochtadh nó nuair is mian léi
faisnéis a lorg ón duine sin, beidh an duine sin i dteideal mionsonraí na líomhna a fháil agus
deis a bheith aige nó aici freisin freagra a thabhairt ar an líomhain agus agóid a dhéanamh ina
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coinne.

Má tá sé i gceist ag an Oifig trácht nó cáineadh diúltach a dhéanamh i gcoinne duine atá
ainmnithe i dtuairisc, nó atá inaitheanta inti, déanfaidh an Oifig dréacht den tuairisc nó an chuid
sin a chur ar fáil don duine sin nó achoimre ar na líomhaintí nó na barúlacha diúltacha ar a
laghad a chur ar fáil dó nó di. Déanfar é sin in am maith roimh fhoilsiú na tuairisce ionas go
mbeidh seans maith ag an duine aitheanta freagairt do na líomhaintí nó na barúlacha diúltacha
agus agóid a dhéanamh ina gcoinne.
Urramófar na cearta faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) agus faoin
Acht um Chosaint Sonraí, 2018, atá ag aon duine atá aitheanta i nochtadh. Féadfar feidhmiú
an chirt chun faisnéise agus chun rochtana a theorannú nó a chur siar má mheasann an Oifig
go bhfuil an baol ann go ndéanfar dochar dá scrúdú ar an ábhar má dhéantar amhlaidh.

Reachtaíocht shonrach
In imthosca áirithe faoi phíosaí aonair reachtaíochta ar leith, féadfar aird na hOifige a tharraingt
ar nochtuithe. Ba cheart do dhaoine atá ag iarraidh nochtadh a dhéanamh don Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste sna himthosca sin a chinntiú go gcomhlíonann siad na ceanglais go léir atá
leagtha amach sa reachtaíocht. Mar shampla, is féidir go mbeidh sé riachtanach triail a bhaint
as na nósanna imeachta inmheánacha uile roimh an ábhar a chur ar aghaidh chuig an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
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sin den tuairisc ina bhfuil na líomhaintí nó na barúlacha díobhálacha a bhaineann leis an duine

Leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 (Acht 2014), soláthraítear creat reachtach lena
gcosnaítear sceithirí i ngach earnáil den gheilleagar. Is éard is cuspóir leis an reachtaíocht sin
ná creat ar féidir le hoibrithe imníocha maidir le héagóir fhéideartha a tháinig ar a n-aird san áit
oibre a tharraingt anuas laistigh de, agus é ar eolas acu go bhféadfaidh siad leas a bhaint as
cosaintí suntasacha fostaíochta agus eile má ghearrann a bhfostóir pionós orthu nó má bhíonn
siad thíos leis as an méid sin a dhéanamh.
Is duine forordaithe é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin reachtaíocht i ndáil le
cineálacha áirithe nochta. Fágann sé sin go bhféadfar nochtadh faoi éagóir líomhnaithe a
bhaineann le húsáid mhíchuí cistí poiblí agus acmhainní poiblí nó ábhair a bhaineann leis an
luach ar airgead i leith eintiteas a thagann faoi shainchúram an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste a dhéanamh leis an Oifig.
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Ní cheanglaítear ar an Oifig le hAcht 2014 gach nochtadh a fhaigheann sí a scrúdú, agus
breithneofar nochtadh a dhéanfar de bhun an Achta ar an mbealach céanna ar a ndéantar
gach aon nochtadh a dhéantar don Oifig.
Tríd is tríd, beidh sceithirí a dhéanann nochtadh don Oifig i dteideal leigheasanna nó cosaintí
faoi Acht 2014 i gcás go bhfulaingíonn siad idirdhealú éagórach nó dífhostú faoi lámh a
bhfostóra, ar an gcoinníoll go ndéantar an nochtadh de mheon macánta, go gcreideann siad
le réasún go bhfuil na líomhaintí fíor go substaintiúil, agus nach ndéantar an nochtadh le leas
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pearsanta.
Níl aon ról ag an Oifig ina mheasúnú an nochtadh cosanta é nó nach ea, de réir mar a
shainmhínítear sa reachtaíocht. Is ceist dlí atá i gceist leis sin a bheidh faoi na cúirteanna, i
gcás díospóide, cinneadh a dhéanamh ina leith.
I gcás aon choimhlinte atá ann idir foráil reachtaíochta agus aon ní atá sa bheartas seo, beidh
an fhoráil reachtach i réim.

Nochtadh a dhéanamh don Oifig
Chun nochtadh a dhéanamh d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,
cuir glao air:
nó scríobh chuig:

Rúnaí Príobháideach
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
3A Sráid an Mhéara Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1
D01 PF72
nó cuir ríomhphost chuig: privatesecretary@audit.gov.ie
Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh i nochtadh



ainm agus sonraí teagmhála an duine atá ag déanamh an nochta



iarraidh ar rúndacht, má tá sé sin á iarraidh



ainm na heagraíochta earnála poiblí/na n-eagraíochtaí earnála poiblí atá i gceist



an gaol atá ag an duine aonair leis an eagraíocht/na heagraíochtaí



a oiread sonraí agus is féidir maidir leis na hábhair imní



aon fhianaise atá ar fáil a bheadh de chúnamh chun críocha chinneadh measúnaithe na
hOifige.

6

(01) 863 8600

I gcás go gcuirtear aitheantas agus sonraí teagmhála an nochtóra in iúl dúinn, admhóimid

An tIompar maidir le nochtuithe
Déileálfar go gairmiúil agus go cúirtéiseach le nochtuithe a dhéantar don Oifig. Bítear ag súil
ar an mbealach céanna go gcaithfeadh na daoine siúd a dhéanann nochtadh linn go réasúnach
agus go cúirtéiseach ó thaobh iompair de. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Oifig chun
iompar míréasúnach a láimhseáil (féach Aguisín A).

An beartas maidir le nochtuithe d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

laistigh de sheacht lá oibre go bhfuarthas nochtadh.
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Aguisín A
An beartas maidir le hiompar míréasúnach
Bítear ag súil go n-éistfidh foireann na hoifige go cóir agus go measúil le daoine a dhéanann
nochtadh agus go mbeidís gairmiúil agus cúirtéiseach i gcónaí.
Ar an mbealach céanna, bítear ag súil go n-iompróidh daoine a dhéanann nochtadh don Oifig

An beartas maidir le nochtuithe d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

ar bhealach réasúnach freisin. Ní ghlacfar le hiompar atá maslach, gránna, bagrach ná le
hiompar a mbíonn méid díréireach ama agus acmhainní ag teastáil uaidh mar gheall ar
mhinicíocht na teagmhála.
Tá na cineálacha iompair seo a leanas rangaithe mar iompar míréasúnach


Dianseasmhacht mhíréasúnach: Nuair a bhítear dianseasmhach le saincheist atá
scrúdaithe agus dúnta cheana féin ag an Oifig nó ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
e.g. nuair a éilítear go ndéanfaí ceist a athscrúdú, nuair a athfhoirmlítear an cheist chun í
a chur i láthair mar shaincheist nua, nó nuair a leantar le hargóint ar tugadh aghaidh uirthi
roimhe seo. Ghlacfaí leis freisin gurb é dianseasmhacht mhíréasúnach atá i gceist má
dhéantar comhfhreagras iolrach a chur isteach nó an líomhain chéanna a chur isteach an
athuair sula ndéantar cinneadh ar an nochtadh bunaidh.



Éilimh mhíréasúnach: Toradh atá neamhréadúil a éileamh. Mar shampla, éilimh a
dhéantar arís agus arís eile ar ábhar atá lasmuigh de shainchúram na hOifige a scrúdú,
méideanna ollmhóra ábhair a chur i láthair agus an duine ag súil le freagra lom láithreach,
beagnach, nó féachaint le treorú don Oifig scrúdú a dhéanamh nó féachaint le dul i
bhfeidhm ar an mbealach ba cheart an scrúdú a dhéanamh.



Iompar míréasúnach: Cuimsítear leis an iompar míréasúnach bagairtí foréigin nó míúsáide ar fhoireann na hOifige, ráitis dhímheasúla nó ghéire, iompar drochbhéasach nó
ionsaitheach agus dul i mbun argóintí nó achrann neamhriachtanach chun am na foirne a
chur amú.

Iompar míréasúnach a bhainistiú
Nuair a mheasann an Oifig go bhfuil iompar duine míréasúnach, cuirfear an duine sin ar an
eolas faoi sin agus iarrfar air nó uirthi a iompar nó a hiompar a athrú. Má leantar leis an iompar
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míréasúnach, déanfaidh an Oifig i mbun gnímh chun teagmháil an duine leis an Oifig a
shrianadh. Glacfar an cinneadh ar leibhéal leas-stiúrthóra nó os a chionn tar éis athbhreithniú
a dhéanamh ar na himthosca agus is féidir go mbeidh na coinníollacha seo i gceist

teagmháil a iarraidh i gcineál áirithe cumarsáide (e.g. litreacha amháin)



a cheangal nach ndéanfar teagmháil ach amháin le haon oifigeach ainmnithe amháin



glaonna teileafóin a shrianadh go laethanta agus amanna sonraithe



srian a chur ar an rochtain ar áitreabh na hOifige, agus



i ndeireadh na dála, más gá, deireadh a chur leis an teagmháil leis an duine amach is
amach (is iad Rúnaí agus Stiúrthóir na hOifige a dhéanfaidh an cinneadh sin).

I gcás go gcuireann an t-iompar bagairt ar shábháilteacht agus leas fhoireann na hOifige
láithreach bonn, is féidir go mbeidh sé riachtanach an t-ábhar a thuairisciú don Gharda
Síochána.

Iompar míréasúnach ó thaobh ball d’fhoireann Oifig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste
Má tá ábhair imní agat nó má tá tú míshásta leis an gcaoi ar dhéileáil foireann na hOifige leat,
is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:
cuir glao orainn:

(01) 863 8600

nó scríobh chuig:

Rúnaí Príobháideach
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
3A Sráid an Mhéara Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1
D01 PF72
nó cuir ríomhphost chuig: customerservice@audit.gov.ie
Cuirfidh an Oifig admháil chugat laistigh de sheacht lá oibre go bhfuarthas do chomhfhreagras.

An beartas maidir le nochtuithe d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste



Scrúdófar na hábhair imní a ardaíodh i gcoinne ghealltanais seirbhíse na hOifige agus
déanfaimid iarracht freagra a thabhairt ar an ábhar substainteach a luaithe is féidir. Tá sé
d’aidhm againn freagra a thabhairt laistigh de 30 lá ach is féidir go dtógfaidh sé níos mó ama
ná sin i roinnt cásanna.
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