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1. Bunreacht agus údarás   

 

Beartaíonn  Bord Stiúrthóirí RTÉ coiste de chuid an Bhoird a bhunú ar a dtabharfar an 

Coiste Iniúchta agus Riosca (“an Coiste”).  

 

(a) Ar údarú ón mBord, beidh cead ag an gCoiste imscrúdú a dhéanamh ar aon 

ghníomhaíocht laistigh dá théarmaí tagartha.  Beidh cead ag an mbord aon 

fhaisnéis a theastaíonn uaidh a lorg ó fhostaí ar bith agus ordaítear do gach fostaí 

comhoibriú le haon iarratas a dhéanfaidh an Coiste.  

  

(b)  Ar údarú ón mBord, beidh cead ag an gCoiste comhairle dlí sheachtrach nó 

comhairle ghairmiúil neamhspleách eile a fháil de réir mar is gá.   

 

2.    Comhaltacht  
 

(a)   An Bord a cheapfaidh an Coiste Iniúchta agus Riosca agus ní bheidh níos lú ná 

triúr comhaltaí Neamhfheidhmiúcháin neamhspleácha de chuid an Bhoird ar an 

gCoiste. Beidh „taithí airgeadais úrnua agus iomchuí‟ ag a laghad comhalta 

amháin den Choiste.   

 

(b) Ceapfaidh an Bord duine amháin de na comhaltaí chun feidhmiú mar 

Chathaoirleach ar an gCoiste. Sa chás go mbeadh an Cathaoirleach as láthair, 

roghnóidh na comhaltaí atá i láthair Cathaoirleach don chruinniú áirithe sin.   

 

. (c) Beirt chomhaltaí an córam.   

 

(d) Is ábhar don Bhord é tréimhse na gceapachán chuig an gCoiste Iniúchta agus 

Riosca agus is féidir comhaltaí a cheapadh ar feadh tréimhse suas go dtí dáta éaga 

a gcomhaltachta Boird agus an dáta sin san áireamh.  

 

3.    Cruinnithe  
 

3.1 A mhinic is a thionólfar cruinnithe  

(a) Tiocfaidh an Coiste le chéile ceithre huaire in aghaidh na bliana ar an laghad, ag 

amanna cuí le linn na tréimhse tuairiscithe agus iniúchta agus ag amanna eile de 

réir mar is gá.  

 

(b) Ag comhaltaí de chuid an Choiste Iniúchta agus Riosca amháin atá ceart ann féin 

freastal ar chruinnithe de chuid an Choiste. Ar chuireadh ó Chathaoirleach an 

Choiste Iniúchta agus Riosca,  de ghnáth, freastalóidh an Príomh-Stiúrthóir, an 

Príomh-Oifigeach Airgeadais, Ceann an Iniúchta Inmheánaigh, Rialtóir 

Airgeadais an Ghrúpa agus Rúnaí an Ghrúpa ar chruinnithe.   

 

Is féidir go dtabharfaí cuireadh do chomhaltaí Boird eile,  d‟fheidhmeannaigh, 

d‟ionadaithe thar ceann na nIniúchóirí Seachtracha agus do dhaoine eile freastal 

ar an gcruinniú/na cruinnithe go léir nó ar chuid díobh.   

 

(c)  Casfaidh an Coiste le hIniúchóirí Seachtracha go haonair gan an bhainistíocht a 

bheith i láthair, uair sa bhliain ar an laghad.  

 
1 Mar a shainmhínítear in Alt A.3.1 den Chód Cumaisc ar Rialachas Corparáideach  (Meitheamh 2008)  



 
(d)  Casfaidh an Coiste le Ceann an Iniúchta Inmheánaigh go haonair gan comhaltaí 

eile de chuid bhainistíocht RTÉ a bheith i láthair, uair sa bhliain ar an laghad.  

 

3.2 Fógra maidir le cruinnithe  

 

(a) Eagróidh Rúnaí an Choiste cruinnithe de chuid an Choiste ar iarratas ó chomhalta 

ar bith nó ar iarratas ó na hIniúchóirí Seachtracha nó Inmheánacha má mheasann 

siad sin a bheith cuí.   

 

(b)  Mura socrófar a mhalairt, déanfar fógra maidir le gach cruinniú (ag deimhniú áit, 

am agus dáta an chruinnithe) mar aon le clár oibre na nithe a dhéanfar a phlé, a 

chur ar aghaidh chuig gach comhalta den Choiste, agus chuig aon duine eile a 

bheidh ag freastal ar an gcruinniú ar shlí thráthúil roimh an gcruinniú. Seolfar 

páipéir tacaíochta chuig comhaltaí de chuid an Choiste agus chuig gach duine eile 

a bheidh ag freastal ar an gcruinniú, de réir mar is cuí, ag an am céanna.  

 

(c)  Feidhmeoidh Rúnaí Ghrúpa RTÉ nó a ainmní/a hainmní mar Rúnaí an Choiste.  

 

3.3 Miontuairiscí na gcruinnithe  

 

(a) Ba chóir go mbeadh rochtain ag an gcoiste ar sheirbhísí Rúnaí Ghrúpa RTÉ 

maidir le gach saincheist a bhaineann leis an gcoiste lena n-áirítear: tacú le 

Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca ó thaobh obair an choiste a 

phleanáil; clár oibre na gcruinnithe a chur le chéile, miontuairiscí a choinneáil 

agus aon tacaíocht chuí riachtanach eile a  chur ar fáil de réir mar is gá.   

 

(b)  Coinneoidh an Rúnaí miontuairiscí maidir le nósanna imeachta agus rúin 

chruinnithe go léir an Choiste, lena n-áirítear taifead a choinneáil ar na daoine a 

bhí i láthair.  

 

(c)  Scaipfidh an Rúnaí miontuairiscí chruinnithe an Choiste go pras chuig gach 

comhalta den Choiste agus, chomh luath is a aontófar orthu, scaipfear chuig gach  

comhalta den Bhord iad.  

 

(d)  Ní mór eatramh leordhóthanach a cheadú idir cruinnithe an Choiste agus 

cruinnithe an Bhoird chun am a thabhairt d‟aon obair a thagann chun cinn ó 

chruinniú an Choiste a dhéanamh agus a thuairisciú chuig an mBord de réir mar is 

cuí.   

 

 
4.    Dualgais  

 

Seo a leanas dualgais an choiste:  

 

4.1 Ráitis Airgeadais  

 

(a) Monatóireacht a dhéanamh ar shláine na Ráiteas Airgeadais Bliantúil agus iad a 

athbhreithniú agus moladh a chur ar aghaidh chuig an mBord, a dhíreoidh go sonrach 

ar:  

- athruithe ar bheartais agus ar chleachtais chuntasaíochta  

- Mór-réimsí daorbhreithiúnacha  



- dóthanacht agus iomláine an nochta 

- difríochtaí suntasacha iniúchta a coigeartaíodh nó nár coigeartaíodh   

- bonn tuisceana an ghnóthais leantaigh  

- comhlíonadh na gcaighdeán cuntasaíochta   

- comhlíonadh na gceanglas dlí  

- leanúnachas na faisnéise eile a cuireadh i láthair i dteannta na ráiteas 

airgeadais (e.g. tuarascáil an Phríomh-Stiúrthóra)  

 

(b) Aon fhógra foirmiúil a bhaineann le feidhmíocht airgeadais RTÉ a athbhreithniú 

sula bhfoilseofar iad.   

 

4.2 Iniúchóirí Seachtracha  

 

(a) Ceapachán, athcheapachán agus deireadh phost an Iniúchóra Sheachtraigh a 

bhreithniú agus a mholadh mar aon leis an táille iniúchta agus aon cheist a 

bhaineann le héirí as an bpost nó dífhostú a bhreithniú freisin.  

 

(b) Beartas ar rannpháirtíocht agus ar bhronnadh conarthaí chuig an Iniúchóir 

Seachtrach nó a leithéid maidir le hobair neamhiniúchta a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm, ag glacadh treoirlínte sárchleachtais agus eiticiúla san áireamh freisin;  

 

(c) Nádúr agus scóip an iniúchta a phlé leis an Iniúchóir seachtrach sula dtosaíonn an 

t-iniúchadh.  

 

(d) Saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn ó na hiniúchtaí eatramhacha agus deiridh a 

phlé mar aon le haon saincheist eile a bheidh an tIniúchóir Seachtrach ag iarraidh 

a phlé;  

 

(e) Easaontuithe faoi thuairisciú airgeadais idir an Bhainistíocht agus an tIniúchóir 

Seachtrach a réiteach;  

 

(f) Litir an Iniúchóra Sheachtraigh chuig an mBainistíocht agus freagra na 

Bainistíochta agus aon chumarsáid eile a dhéantar leis an mBord a athbhreithniú;  

 

(g) Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht, ar cháilíochtaí, ar shaineolas, ar 

acmhainní agus ar neamhspleáchas an Iniúchóra Sheachtraigh agus a 

athbhreithniú uair sa bhliain ar a laghad; agus  

 

(h) Éifeachtúlacht an phróisis iniúchta sheachtraigh a mheas go bliantúil.   

 

 

4.3 Rialú Inmheánach  

(a) Tacú leis an mBord agus é i mbun a chuid dualgas ó thaobh oiriúnacht agus 

iomláine na gcóras rialaithe inmheánaigh agus bainistithe riosca a chinntiú. 

Áirítear leis sin an creat oibre lena gcinntíonn agus lena ndéanann an 

bhainistíocht monatóireacht ar (i) leordhóthanacht nádúr agus méid na gcóras 

iniúchta inmheánaigh agus (ii) éifeachtúlacht na gcóras iniúchta inmheánaigh a 

athbhreithniú;  

 

(b) An córas Rialaithe Inmheánaigh agus Bainistíochta Riosca a athbhreithniú gach 

bliain, lena n-áirítear na bearta a cuireadh i bhfeidhm agus a beartaíodh chun mór-

rioscaí airgeadais agus neamhairgeadais na heagraíochta a bhainistiú go 



héifeachtach agus chun comhlíonadh an Chóid Chleachtais do Rialachas 

Chomhlachtaí Stáit a athbhreithniú agus a bhreithniú (tugtha cothrom le dáta 15 

Meitheamh 2009);  
 

(c) Tuairisc a thabhairt don Bhord faoi mheasúnú bliantúil ar fheidhmiú an chórais 

rialaithe inmheánaigh, aon mholadh a dhéanamh chuig an mBord ina dhiaidh sin 

agus athbhreithniú a dhéanamh ar ráitis bhliantúla an Ghrúpa maidir le rialú 

inmheánach agus bainistiú riosca sula ndéanann an Bord iad a fhormhuiniú; agus  

 

(d) Tuairiscí tréimhsiúla a fháil ón mBainistíocht maidir le (i) bearta le calaois a 

bhrath agus a chosc agus éifeachtúlacht na mbearta sin agus (ii) na caillteanais a 

tabhaíodh de bharr calaoise agus na tuairiscí a athbhreithniú  

 

4.4 Iniúchadh Inmheánach  

 

(a) Na Téarmaí Tagartha do Roinn an Iniúchta Inmheánaigh a leagan amach agus na 

Téarmaí Tagartha sin a athbhreithniú gach bliain. Ní mór a chinntiú go mbeidh na 

Téarmaí Tagartha sin infheicthe ag gach duine san eagraíocht;  

 

(b) An Chairt d‟Iniúchadh Inmheánach a athbhreithniú agus a cheadú agus an Plean 

d‟Iniúchadh Inmheánach a athbhreithniú agus a cheadú gach bliain;  

 

(c) Feidhm agus éifeachtúlacht an Iniúchta Inmheánaigh a athbhreithniú agus ach go 

háirithe:  

 

- a chinntiú go mbeidh dóthain acmhainní ag feidhm an Iniúchta Inmhéanaigh;  

- monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht chlár oibre an Iniúchta 

Inmheánaigh agus é a athbhreithniú; agus  

- comhordú idir na hIniúchóirí Inmheánacha agus Seachtracha a chinntiú.   

 

(d) Tuairiscí ó fheidhm an Iniúchta Inmheánaigh a fháil agus a bhreithniú;   

 

(e) Comhlíonadh an Chóid Chleachtais do Rialachas Chomhlachtaí Stáit tríd an 

bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh a bhreithniú;  

(f) Torthaí na n-imscrúduithe ar an Iniúchadh Inmheánach agus freagra na 

bainistíochta a bhreithniú;   

 

(g) Ceapachán nó deireadh a chur le ceapachán Cheann an Iniúchta Inmheánaigh a 

dheimhniú nó a dhiúltú; agus  

 

(h) A chinntiú go mbeidh rochtain dhíreach, de réir mar is gá, ag Ceann an Iniúchta 

Inmheánaigh ar Chathaoirleach an Bhoird agus ar Chathaoirleach an Choiste 

Iniúchta agus Riosca.  

 



4.5 Buiséadú   

(a) Buiséad airgeadais agus caiteachais chaipitil an Ghrúpa a athbhreithniú sula 

gcuirtear faoi bhráid an Bhoird é.   

 

4.6 Gníomhaíochtaí Eile  

(a) Athbhreithneoidh an Coiste na socruithe lenar féidir  le comhaltaí foirne 

saincheisteanna a phlé faoi rún maidir le hiompar míchuí gnó, airgeadais nó eile a 

d‟fhéadfadh a bheith ann agus cinnteoidh an Coiste go bhfuil socruithe i bhfeidhm 

chun cúrsaí den sórt sin a imscrúdú. (Beartas Sceithireachta RTÉ).  

 

(b) Déanfaidh an Coiste moladh ar bith chuig an mBord a mheasann sé a bheith cuí 

maidir le haon réimse laistigh dá réimse freagrachta lena dteastaíonn gníomh nó 

feabhas a dhéanamh ina leith.  

 

(c) Socruithe a bhunaigh an Bhainistíocht ó thaobh chomhlíonadh na riachtanas 

tuairiscithe rialála a athbhreithniú.  

 

5.    Nósanna Imeachta Tuairiscithe  
 

(a) Tuairisceoidh Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca go foirmiúil chuig 

an mBord ar nósanna imeachta an Choiste tar éis gach cruinniú.  

 

(b) Cuirfidh an Coiste tuarascáil le chéile a dhéanfaidh cur síos ar a chomhaltacht 

agus ar a chuid dualgas agus gníomhaíochtaí ar feadh na bliana, rud a chuirfear 

san áireamh sa Tuarascáil agus sna Cuntais Bhliantúla.  

 

(c) Cinnteoidh an Bhainistíocht agus Ceann an Iniúchta Inmheánaigh go gcuirfear 

gach eolas a bhaineann le comhlíonadh freagrachtaí an Choiste, mar a 

shainmhínítear in Alt 4, ar aghaidh chuig an gCoiste (nó ar iarratas ón gCoiste).  

 

(d) Cinnteoidh an Bhainistíocht freisin go dtabharfar aon ábhar imní a bhaineann le 

freagrachtaí an Choiste os comhair an Choiste go pras.  

 

 

6.    Cúrsaí Eile  
 

(a) Athbhreithneoidh an Coiste na téarmaí tagartha seo gach bliain agus déanfaidh 

siad moltaí chuig an mBord ó thaobh na dtéarmaí tagartha sin a leasú nó a 

thabhairt cothrom le data de réir mar is cuí.  

 

(b) Cuirfear oiliúint chuí agus thráthúil ar fáil do chomhaltaí an Choiste, trí chlár 

ionduchtaithe do chomhaltaí nua agus oiliúint ar bhonn leanúnach ar na comhaltaí 

go léir.  

 

(c)  Déanfaidh an Coiste Iniúchta & Riosca féin-mheasúnú gach bliain ar a 

éifeachtúlacht agus a mhéid a chuireann sé leis an eagraíocht. Le linn an 

mheasúnaithe, rachaidh an Coiste i mbun critéar oibiachtúil agus d‟fhéadfadh go 

mbainfeadh an Coiste leas as comhchomhairleoir seachtrach.  

 

 


