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Réamhrá
Ba é 2020 an 16ú bliain don Choimisiún mar rialtóir earcaíochta agus roghnúcháin sa
tseirbhís phoiblí. Ón tús, bhí ról lárnach againn maidir le luachanna cothroime agus
trédhearcachta a chur chun cinn. Thugamar tacaíocht d’oifigí agus do ranna chun
fostaithe ar ardchaighdeán a earcú agus chuidíomar le muinín a chur chun cinn sna
seirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal.

Gníomhaíochtaí in 2020
Lean an Coimisiún lena chuid oibre ag imscrúdú gearán faoin gCód Cleachtais in 2020. Le
linn 2020, d’oibrigh Oifig an Choimisiúin chun a rannpháirtíocht le comhlachtaí poiblí a
neartú agus chun tuiscint dhomhain ar a n-oibleagáidí a chinntiú, mar atá leagtha amach
sa Chód Cleachtais. Cuireadh béim láidir ar na nósanna imeachta athbhreithnithe agus
achomhairc chun a chinntiú go ndéileálann comhlachtaí poiblí le gearáin go hiomchuí.
Thuig an Coimisiún go rímhaith go raibh ualach oibre bhreise ar chomhlachtaí poiblí i
gcomhthéacs na Paindéime COVID. Go háirithe, aithníodh an brú faoina raibh FSS, agus
tugadh breis ama chun déileáil le hamlínte agus spriocanna freagartha. Ach lean an
Coimisiún le comhairle agus tacaíocht a sholáthar maidir le dea-chleachtas agus cloí leis
an gCód i ngach feachtas earcaíochta. Bhí roinnt dúshlán ag gabháil leis na cianagallaimh
agus an úsáid mhéadaithe d’ardáin dhigiteacha atá tagtha chun cinn sna laethanta seo,
ach tá moladh ag dul do na comhlachtaí poiblí i gcoitinne as an iarracht atá déanta acu
athrú ó mhodhanna traidisiúnta agus ag an am céana cloí lena n-oibleagáidí mar
earcaitheoirí seirbhíse poiblí.
Sa bhliain 2020 rinne an Coimisiún tuilleadh forbartha ar phróiseas chun déileáil le
gearáin ag an gcéim thosaigh a bhfuil mar aidhm aige torthaí a éascú atá dírithe ar an
gcustaiméir, agus ina theannta sin, caidrimh neamhfhoirmiúla a fhorbairt le comhlachtaí
poiblí a chuideodh le réitigh a fhoghlaim as na gearáin. D’éirigh go han-mhaith leis an
bhforbairt seo. Cuireadh réitigh fhollasacha ar fáil do ghearánaithe agus d’úsáideoirí
seirbhíse agus neartaíodh an líonra comhoibrithe le hearcaitheoirí sa tseirbhís poiblí.
Sa bhliain 2020 freisin, trí chomhairliúchán le comhlachtaí poiblí, chuir an Coimisiún tús
le hathbhreithniú a dhéanamh ar na cúig Chód Cleachtais atá ann faoi láthair. Is í an
aidhm ná cód amháin atá glan soiléir a sholáthar d’earcaitheoirí agus faisnéis tacaíochta
a sholáthar d’iarrthóirí maidir le próisis athbhreithnithe. Tá sé i gceist an Cód
athbhreithnithe seo a fhoilsiú go luath, agus beidh treoir bheag phraiticiúil ag gabháil
leis le haghaidh earcaitheoirí.
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An Coimisiún
Cuireadh an Coimisiún ar bun faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin) sa bhliain 2004. Is iad seo a leanas comhaltaí an Choimisiúin faoi
láthair:






Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle
Peter Tyndall, Ombudsman
Martin Fraser, Ard-Rúnaí an Rialtais
Robert Watt, Ard-Rúnaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Breitheamh Garrett Sheehan, Cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin
in Oifigí Poiblí

Tugann baill foirne na Rúnaíochta tacaíocht don Choimisiún lena chuid oibríochtaí. Le
linn 2020 bhí an Rúnaíocht faoi stiúir Elaine Cassidy, Uasal, a bhí mar a Stiúrthóir agus an
tUasal Seán Garvey, a bhí ag fónamh mar Rúnaí ar an gCoimisiún. Fuair an Coimisiún
tacaíocht ó Linda Joyce, Uasal, An PríomhOifigeach Cúnta, agus ó fhoireann de bhaill
foirne thiomanta agus dhíograiseacha.
Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do gach ball foirne den Rúnaíocht as a
dtiomantas leanúnach agus as an obair chrua a rinne siad i rith 2020. Ba mhaith linn
buíochas a ghabháil freisin le foireann na n-aonad seirbhísí comhroinnte in Oifig an
Ombudsman as a dtacaíocht leanúnach.

Imíonn Chomhalta den Choimisiúin
I mí Feabhra 2020, tháinig deireadh le tionacht an Bhreithimh Daniel O’Keeffe mar
Chathaoirleach ar na Caighdeáin in Oifig Phoiblí, ag deireadh a théarma sé bliana. Chuir
sé seo deireadh chomh maith lena thionacht ar an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse
Poiblí. Gabhann an Coimisiún buíochas leis as a thiomantas agus a sheirbhís, agus guímid
gach rath air. Ceapadh an Breitheamh Garrett Sheehan mar Chathaoirleach nua ar na
Caighdéain in Oifig Phoiblí ar 9 Nollaig, 2020 agus mar sin, thosaigh sé ina phost leis an
gCoimisiún freisin.
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Ár ról
Is é an ról atá againn cinnte a dhéanamh de go bhfuil ceapacháin chun na státseirbhíse
agus na seirbhíse poiblí cóir, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas. Tá sé mar aidhm
againn tacú le seachadadh éifeachtach seirbhísí poiblí trí dhea-chleachtas maidir le
hearcaíocht agus roghnúchán a chur chun cinn ar bhonn leanúnach.
Inár gCóid Chleachtais, leagaimid amach na príomhphrionsabail agus na
príomhchaighdeáin earcaíochta a bhaineann le ceapachán. Tá ról maoirseachta againn
maidir lena chinntiú go gcloíonn comhlachtaí poiblí, laistigh dár sainchúram, leis na
caighdeáin seo agus próiseas roghnúcháin á chur chun feidhme acu.
Tugaimid breac-chuntas freisin ar an gcaoi ar féidir le hiarrthóir ceapachán a
athbhreithniú agus a achomharc, má chreideann sé nó sí go raibh sé éagórach nó
mícheart.
I measc ár bpríomhfhreagrachtaí tá:


Dea-chleachtas earcaíochta a leagan amach agus a chur chun cinn



Cóid Chleachtais a Fhoilsiú



Ceadúnais earcaíochta a eisiúint



Cur síos a thabhairt ar conas ceapachán a athbhreithniú agus achomharc a
dhéanamh



Gearáin a scrúdú faoi sháruithe líomhnaithe ar na Cóid



A chinntiú go gcomhlíonann comhlachtaí poiblí na Cóid



Earcaíocht agus roghnúchán faoina mbíonn comhlachtaí poiblí i mbun a
iniúchadh



Cuidiú agus treoir a thabhairt do chomhlachtaí poiblí
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Cóid Chleachtais
Ceann dár bpríomhfheidhmeanna is ea na prionsabail agus na caighdeáin leagan amach,
ar chóir do chomhlacht poiblí a leanúint agus próiseas earcaíochta á dhéanamh aige. Tá
siad seo leagtha amach inár gCóid Chleachtais. Is iad seo a leanas ár
bpríomhphrionsabail earcaíochta agus roghnúcháin:
1. Ionracas
2. Fiúntas
3. Dea-chleachtas
4. Comhsheasmhacht
5. Trédhearcacht
Tugann na Cóid treoir maidir le brí agus cur i bhfeidhm na bprionsabal seo sa chleachtas
laethúil. Leagann siad amach freisin na caighdeáin ar chóir a leanúint ag gach céim den
phróiseas roghnúcháin.
Ta cúig Chód Cleachtais againn. Is iad seo a leanas:
 Cód Cleachtais maidir le Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís
Phoiblí
 Cód Cleachtais maidir le Ceapacháin Ghearrthréimhse Éigeandála chun Post i
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 Cód Cleachtais chun Daoine faoi Mhíchumas a Cheapadh chun Post sa
Státseirbhís agus i gComhlachtaí Poiblí Áirithe
 Cód Cleachtais maidir le Ceapacháin Neamhthipiciúla chun Post sa Státseirbhís
agus i gComhlachtaí Poiblí Áirithe
 Cód Cleachtais maidir le Ceapachán chun Post i gcás ina bhfuil Freagrachtaí
Reachtúla ag Coimisinéir na nGardaí
Déantar an chuid is mó de na ceapacháin faoin gCód Cleachtais um Cheapacháin chun
Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. I roinnt cásanna, áfach, déantar ceapacháin
faoi cheann de na Cóid shonraithe eile.
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Ceadúnais Earcaíochta
Ionas go ndéanfar ceapachán faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapachán), 2004, ní mór do shealbhóir ceadúnais ceadaithe an próiseas
roghnúcháin a dhéanamh.
I go leor cásanna, déanfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí próiseas earcaíochta
thar ceann comhlachta phoiblí. Sna cásanna seo, ní theastaíonn ceadúnas earcaíochta.
Ach, más mian le comhlacht a earcaíocht féin a dhéanamh, ní mór dó iarratas a sheoladh
chugainn ar cheadúnas earcaíochta. Is ceadúnas é ceadúnas earcaíochta a ligeann do
chomhlacht poiblí a earcaíocht féin a dhéanamh.
Bronntar ceadúnais go ginearálta, maidir le gach post laistigh d’eagraíocht, nó go
sonrach, maidir le post amháin nó níos mó. Eisítear iad le roinnt téarmaí agus
coinníollacha ag gabháil leo nach mór cloí go docht leo i gcónaí.
Cé go bhfuil sé de chumhacht againn ceadúnas a fhoirceannadh in imthosca áirithe, níor
agraíodh an chumhacht seo go dtí seo.

Ceadúnais earcaíochta a eisíodh
Bronnadh ceithre cheadúnas earcaíochta ginearálta nua in 2020. Deonaíodh iad ar na
comhlachtaí/ranna seo a leanas:
 An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíocht
Go dtí seo, eisíodh 44 ceadúnas ginearálta do chomhlachtaí poiblí atá laistigh dár
sainchúram. Tá liosta iomlán na sealbhóirí ceadúnas faoi iamh in Aguisín 3.

Gníomhaíocht earcaíochta
Thuairiscigh sealbhóirí ceadúnais 13,989 ceapachán san iomlán le linn 2020. Díobh seo,
ceapacháin nua ab ea 4,352, a rinneadh tar éis próiseas roghnúcháin ar chuir an
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gcrích agus rinneadh 6,503 ceapachán, tar éis próisis
roghnúcháin oscailte a rinne oifigí/ranna aonair.
Ina theannta sin, rinneadh 2,370 ceapachán trí ardú céime inmheánaigh agus ceapadh
764 duine chuig poist ghníomhacha laistigh d’eagraíochtaí a bhí ina sealbhóirí ceadúnais.
Tá miondealú mionsonraithe ar an ngníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin arna
tuairisciú ag sealbhóir ceadúnais ceangailte ag Aguisín 1.
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Gearáin
Inár gCóid Chleachtais, leagtar síos na meicníochtaí athbhreithnithe agus gearáin atá
oscailte d’iarrthóir má tá siad míshásta le próiseas roghnúcháin. Féadfaidh siad
athbhreithniú a iarraidh ar chinneadh a rinneadh le linn an phróisis roghnúcháin, faoi alt
7 de na Cóid, nó gearán a dhéanamh faoin bpróiseas féin, faoi alt 8.
Más mian le hiarrthóir go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh, iarrann siad go díreach
ar an gcomhlacht poiblí. Má chreideann siad nár cuireadh an próiseas roghnúcháin i
gcrích go cóir, déanann siad gearán tosaigh leis an gcomhlacht poiblí agus más amhlaidh
go mbíonn siad fós míshásta, féadfaidh siad achomharc a dhéanamh linn.
San iomlán, rinneadh 192 iarratas ar athbhreithniú faoi alt 7 ar shealbhóirí ceadúnais le
linn 2020. De bhreis air seo, rinneadh 42 gearán le sealbhóirí ceadúnais faoi alt 8.

Gearáin a fuarthas sa Choimisiún in 2020

Invalid
25%

Valid
Premature

Valid
60%

Premature
15%

Invalid

Gearáin a Fuarthas
Le linn 2020, fuair an Coimisiún 47 gearán ar achomharc. Díobh seo, measadh go raibh
27 acu bailí agus ghlac an Coimisiún leo, aistarraingíodh dhá cheann ina dhiaidh sin. As
na gearáin seo. Rinneadh athbhreithniú ar 7 gcinn faoi chúinsí eisceachtúla ach níor
measadh go raibh údar le cúinsí eisceachtúla leis na saincheisteanna a ardaíodh. I 6 chás
ina ndearnadh na gearáin roimh am, bhí ábhar imní bailí ardaithe ag iarrthóirí ach níor
ardaigh siad an cheist go foirmiúil leis an gcomhlacht poiblí roimhe sin. Maidir leis na
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gearáin neamhbhailí a bhí fágtha, bhain an chuid is mó díobh le próisis roghnúcháin a
rinne comhlachtaí nach bhfuil faoi shainchúram an Choimisiúin.
Seo thíos miondealú na ngearán a fuarthas in aghaidh an chomhlachta phoiblí.

Bailí

Neamhbhailí
/Roimh Am

Iomlán

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

7

4

11

Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí

6*

5

11

An Garda Síochána

5

2

7

Údarás Uchtála na hÉireann

2

-

2

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

2*

1

3

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

-

1

1

An tSeirbhís Cúirteanna

1

-

1

Ospidéil na hOllscoile, Gaillimh

1

-

1

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

1

4

5

An Roinn Cirt

1

-

1

1

-

1

-

3

3

27*

20

47

Sealbhóir Ceadúnais

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach
Comhlachtaí / poist eile lasmuigh de
shainchúram
Total
* aistarraingíodh iarratas amháin

Gearáin a scrúdaíodh
Is cuid mhór dár ngníomhaíocht ó lá go lá scrúdú a dhéanamh ar ghearáin. Déantar
scrúdú domhain ar an bpróiseas roghnúcháin a leantar, d’fhonn a fháil amach ar tharla
aon sáruithe ar na Cóid Chleachtais. Nuair a shainaithnítear sáruithe, tugtar treoracha
agus/nó moltaí don chomhlacht poiblí chun a phróisis a leasú chun a chinntiú nach
dtarlóidh siad arís.
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Rinneamar scrúdú ar 35 gearán i rith 2020. Ina measc bhí gearáin ó 2019. De na gearáin
a scrúdaíodh, níor sáraíodh na Cóid i 27 cás agus faomhadh 17 díobh faoin bpróseas
réitithe luath. In 8 cás, fuarthas go ndearnadh sáruithe
I roinnt cásanna, fuair an Coimisiún, cé nár sárú a bhí i gceist leis na bearta a rinneadh,
bhí roinnt gnéithe den phróiseas faoi bhun na gcaighdeán ar mhaith linn a fheiceáil. Sna
cásanna seo, rinneadh moltaí don chomhlacht poiblí a phróisis a leasú.
Le linn 2019, thugamar faoi deara gur tháinig méadú suntasach ar an teagmháil le
comhlachtaí poiblí agus a dtoilteanas próisis earcaíochta agus na nósanna imeachta
athbhreithnithe agus gearán a fheabhsú. Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcaidreamh
seo agus tá sé ag súil tuilleadh caidrimh a chur chun cinn.

Scrúduithe 2020

23%
Breaches

48%

No breach
Breaches under early resolution

29%
0%

No breach under early resolution
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Sáruithe ar na cóid
De na gearáin a scrúdaíodh, i 8 cás, fuarthas gur sáraíodh na Cóid chleachtais. I roinnt
díobh tharla sáruithe le linn an phróisis earcaíochta céanna.
Ina measc bhí:

1. Mainneachtain comhairle a chur ar iarrthóirí faoi na nósanna imeachta
athbhreithnithe agus achomhairc.

2. Mainneachtain príomhchinntí a bhaineann leis an bpróiseas earcaíochta a
dhoiciméadú.

3. Mainneachtain cloí leis an dea-chleactas trí neamhaird a thabhairt ar na
céimeanna roimhe sin sa phróiseas earcaíochta nuair atá an t-ord fiúntais
deiridh á chur le chéile.

4. Bhain iarrthóir an chéad áit amach ar an bpainéal cé go raibh baint acu leis an
sainchuntas poist a dhréachtú.

5. Mainneachtain alt 8 a chríochnú laistigh de thréimhse ama réasúnta.
6. Mainneachtain imscrúdú a dhéanamh go cuí ar líomhaintí maidir le sáruithe
faoin gCód Cleachtais a fuarthas faoi alt 8.

7. Iarrthóirí a chur ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile cé nach raibh na
caighdeáin incháilitheachta bainte amachacu.
I roinnt cásanna eile fuair an Coimisiún, cé nár sáruithe ar na Cóid iad na bearta a
rinneadh, go raibh roinnt gnéithe den phróiseas roghnúcháin faoi bhun na gcaighdeán ar
mhaith linn a fheiceáil. Sna cásanna seo, rinneadh moltaí don chomhlacht poiblí a
phróisis a leasú.
Áiríodh leis seo:

1. A chinntiú go bhfuil gach ball den bhord agallaimh oilte go hiomlán sa ton agus
sa mhodh ar chóir a úsáid agus iarrthóirí á gceistiú.

2. A chinntiú nach mbeidh srianta ama ar shamplaí inniúlachta.
3. A chinntiú go bhfuil aon chritéir incháilitheachta a chuirtear i bhfeidhm
sainmhínithe go soiléir agus sách oibiachtúil ionas go mbeidís in ann iarrthóirí a
mheas go cóir agus go comhsheasmhach.

4. A chinntiú go gcuirtear deireadh le húsáid measúnuithe bainisteora i gcomórtais
amach anseo.

5. A chinntiú go ndéantar gach iarratas ar athbhreithnithe alt 8 sa todhchaí a
bhainistiú go cuí de réir an Chóid Chleachtais.
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6. A chinntiú go bhfuil baill foirne ar an eolas go hiomlán faoi na meicníochtaí
athbhreithnithe agus achomhairc atá i bhfeidhm faoi alt 7 agus alt 8 agus a
bhfreagrachtaí i ndáil le gach céim.

7. A chinntiú go bhfuil nósanna imeachta iomchuí i bhfeidhm chun aiseolas lánbhrí
a sholáthar d’iarrthóirí.
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Cás-Staidéir
In 2020, ar aon dóigh leis na blianta roimh sin, bhí na gearáin a fuair an Coimisiún éagsúil
agus chlúdaigh siad gach réimse den earcaíocht. Tá cur síos déanta againn thíos ar roinnt
torthaí dearfacha tríd ár bpróiseas Caidrimh ag an gCéim Thosaigh, mar aon le samplaí
de na saincheisteanna a aithníodh i gcomórtais earcaíochta. Tugtar na samplaí seo mar
uirlis fhoghlama agus oiliúna agus chun aird a tharraingt ar conas is féidir deacrachtaí a
réiteach agus cosaintí a chur i bhfeidhm.

Torthaí ón gCaidreamh ag an gCéim Thosaigh
Cás 1
An Gearán: Rinne Bainisteoir Líne an iarrthóra mar aon leis an Dara Maoirseoir agus an
Tríú Measúnóir, measúnú ar an iarrthóir le haghaidh comórtais. Bhí an measúnú a rinne
an Bainisteoir Líne dearfach ach níor thug an Dara Maoirseoir measúnú dearfach. Chuir
an Tríú Measúnóir tic sa bhosca ar an bhfoirm mheasúnaithe ag rá gur thug dearcthaí na
beirte measúnóirí eile ‘pictiúr ceart go ginearálta de leibhéal inniúlachta an iarrthóra’.
San iarratas athbhreithnithe a rinne sé faoi alt 8, dúirt an t-iarrthóir go raibh sé seo
débhríoch mar ní raibh sé soiléir ón mbosca sin an raibh an tríú measúnóir ar aon
tuairim leis an mBainisteoir Líne nó leis an méid a bhí ráite ag an Dara Measúnóir. Fuair
an t-athbhreithniú alt 8 go mba chóir an fhoirm mheasúnaithe a athrú chun an
débhríocht sin a bhaint, agus go mba chóir don tríú measúnóir seo bualadh leis an
ngearánaí chun a shoiléiriú pé acu de na measúnóirí eile ar aontaigh sé leo. Rinne an tiarrthóir gearán nár cuireadh i bhfeidhm aon cheann de na cinntí seo.

Idirghabháil an Choisimiúin: Chuamar i dteagmháil leis an gcomhlacht poiblí chun a
fheiceáil an raibh cruinniú socruithe idir an gearánaí agus an Tríú Measúnóir, agus
d’iarramar go n-athrófaí an fhoirm mheasúnaithe agus go ndeimhneofaí é sin dúinn.
Toradh: Bhuail an gearánaí leis an Tríú Measúnóir agus bhí an deis ann déileáil leis na
saincheisteanna a d’eascraigh ón bhfoirm. Chuir an oifig comórtais ábhartha in iúl dúinn
freisin go bhfuiltear tar éis foirm mheasúnaithe nua, níos soiléire, a chruthú agus go núsáidfear an ceann seo do chomórtais amach anseo.
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Cás 2
An Gearán: Tar éis chéimeanna tosaigh an phróisis roghnúcháin, cuireadh an gearánaí in
áit 196 san ord fhiúntas agus cuireadh in iúl dó go gcuirfí an chéad 198 iarrthóir faoi
agallamh. Sa chumarsáid seo freisin, tugadh am agus dáta an agallaimh dó. Ina dhiaidh
sin, de bharr srianta a bhain le COVID-19, cuireadh na hagallaimh go léir ar ceal. I mí Iúil
i mbliana, chuathas i dteagmháil leis na 198 iarrthóir a bhí le cur faoi agallamh chun a rá
go reáchtálfaí na hagallaimh anois ar an ardán Zoom. Dúirt an t-earcaitheoir freisin, de
bharr imní maidir le sábháilteacht, go ndéanfaí na hagallaimh i mbaisceanna níos lú agus
nach rabhthas ach chun na hiarrthóirí a cuireadh in ord fiúntais ó 1 – 70 a chur faoi
agallamh ag an am sin. Bhí an gearánaí den tuairim go mbeadh tionchar diúltach ag an
athrú seo sa phróiseas roghnúcháin ar a chumas áit ard a bhaint amach ar aon phainéal
ina dhiaidh sin. Chuir an comhlacht poibli in iúl don Choimisiún go raibh an cinneadh
déanta acu na hagallaimh a reáchtáil i mbaisceanna níos lú as cúiseanna sláinte, agus
toisc go raibh siad faoi bhrú iarrthóirí a sholáthar do róil a bhí le líonadh.
Idirghabháil an Choimisiúin: Scrúdaigh an Coimisiún an t-eolas a fuarthas ón ngearánaí
agus bhíomar den tuairim nach raibh an t-athrú cothrom, a rinneadh maidir leis an
gcaoi a bhí an próiseas roghnúcháin le dul ar aghaidh. Cé gur thuigeamar go raibh gá le
hathruithe a dhéanamh sna feachtais earcaíochta de bharr na héigeandála sláinte, ba
chóir go mbeadh na hathruithe cothrom agus cóir do na hiarrthóirí ar fad chun an deis a
thabhairt dóibh barr a gcumais a bhaint amach. Chuaigh an Coimisiún i dteagmháil leis
an gcomhlacht poiblí agus léiríomar ár n-imní faoin bhfeachtas seo. Dúirt siad go raibh
imhí orthu dá bhfanfaidís go dtí go mbeadh na hagallaimh go léir críochnaithe, go gcuirfí
siar an próiseas arís. Arís, dúirt an Coimisiún, ar mhaithe le cothroime agus
trédhearcthacht, go mba chóir an próiseas a chur chun cinn mar a bhí beartaithe ar dtús.
Spreagamar an comhlacht poiblí chun go leanfaidís leis an bpróiseas earcaíochta mar a
bhí curtha in iúl ar dtús.
Toradh: Chuir an gearánaí in iúl don Choimisiún go raibh an comhlacht poiblí tar éis dul i
dteagmháil leis chun a rá go gcuirfí gach ceann de na 198 iarrthóir faoi agallamh agus go
leanfaí leis an gcomórtas mar a bhí beartaithe ar dtús, seachas an cianagallamh. Bhí an
Coimisiún sásta gur chloígh an comhlacht poiblí leis an dea-chleachtas nuair a d’fhill siad
ar an socrú a bhí ann ar dtús don agallamh.

CÁS 3
An Gearán: Chuir an gearánaí isteach ar chomórtas le haghaidh ardú céime inmheánach
ag an ngrád oigifeach feidhmiúcháin. D’éirigh go maith leis an ngearánaí sna
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measúnuithe ar líne agus bhí sí le dul ar aghaidh go dtí céim an agallaimh. Ina dhiaidh
sin, áfach, fuair an gearánaí ríomhphost óna haonad acmhainní daonna áitiúil ina
ndúradar, de bharr athruithe a bhí déanta ag an rialtas go mbeadh sí ag bogadh go dtí
roinn nua agus mar sin, ní bheadh sí i dteideal páirt a ghlacadh sa chomórtas sa roinn ina
raibh sí faoi láthair.
Mheas an gearánaí nach raibh sé seo cothrom mar chuir sí isteach ar an gcomórtas de
mheón macánta agus níor iarr sí an roinn a fhágáil agus mar sin, níor theastaigh uathi go
mbainfí ón gcomórtas í.
Idirghabháil an Choimisiúin: Chuaigh an Coimisiún i gteagmháil leis an gcomhlacht poiblí
agus d’iarr sé orthu tuilleadh macnaimh a dhéanamh ar an gcás mar bhí an chuma ann
nach raibh sé cothrom d’iarrthóirí a ghlac páirt, de mheón macánta, i gcomórtas agus a
chomhlíon critéir incháilitheachta an iarratais. Níor iarr an t-iarrthóir go n-aistreofaí í,
agus ar mhaithe le cothroime, bheadh sé réasúnta an seans a thabhairt dí leanúint ar
aghaidh sa chomórtas.
Toradh: Fuair an Coimisiún freagra ón gcomhlacht poiblí ina ndúradh, i ndiaidh socrú a
dhéanamh idir an roinn reatha agus an roinn nua, ar bhonn eisceachtúil, go rabhthas tar
éis an gearánaí, agus beirt oifigeach eile a chur ar ais sa chomórtas cé gur aistríodh go
dtí roinn eile an bheirt sin.

Sáruithe, moltaí agus cosaintí
Gearán 1:
An Gearán: Chuir an gearánaí iarratas isteach ar phost mar oifigeach oiliúna i
gcomhlacht poiblí agus níor bhain sé amach na critéir incháilitheachta don phost. Dúirt
an gearánaí gur sáraíodh an Cód Cleachtais le linn an phróisis roghnúcháín, mar
d’athraigh an comhlacht poiblí na critéir incháilitheachta a bhí i bhfeidhm roimhe sin, a
raibh mar thoradh air ná gur dícháilíodh ón gcomórtas seo é. Mheas an gearánaí go néireodh leis dá n-úsáidfí na critéir incháilitheachta a bhí in úsáid roimhe sin.
Breithiúnú an Choimisiúin: D’iarr an Coimisiún go gcuirfí ar fáil míniú cás gnó don athrú
a rinneadh sna critéir agus sa doiciméadú chun a thaispeáint conas a bhí an t-athrú
incháilitheachta le nascadh go díreach le riachtanais an róil. Chomhoibrigh an comhlacht
poiblí lenár n-iarratas ar fhaisnéis trí míniú a thabhairt, ach níor sholáthraigh siad aon
doiciméadúchán tacaíochta do na cinntí a rinneadh le linn céim phleanála an phróisis.
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Cinneadh: Bhí an Coimisiún den tuairim gur sáraíodh an Cód Cleachtais mar nár
soláthraíodh an doiciméadúchán tacaíochta do na cinntí a rinneadh nuair a bhí na critéir
incháilitheachta á leagan síos. Mhol an Coimisiún, mar atá leagtha síos sa Chód
Cleachtais, go mba chóir don comhlacht poiblí na cinntí a dhéantar maidir le gach céim
den phróiseas earcaíochta a dhoiciméadú. Ba chóir na doiciméid seo a choimeád agus a
chur ar fáil le haghaidh fiosraithe, más gá.
D’iarr an Coimisiún freisin go mbeidh na critéir incháiliteachta a chuirtear i bhfeidhm sa
todhchaí cuí, agus nach mbeidh siad róshriantach, go ndéanfadh an comhlacht poiblí
athbhreithniú ar na critéir incháilteachta le haghaidh post d’oifigigh oiliúna. Éilíodh go
ndéanfaí é seo ag an leibhéal cuí agus go mbeadh sé déanta ag baill foirne cáilithe agus
go ndéanfaí maoirseacht air ag leibhéal sinsearach.

Toradh
Cuireadh i bhfeidhm gach moladh agus iarratas a rinne an Coimisiún.
Gearán 2:
An Gearán: Chuir an gearánaí iarratas isteach ar phost teicniúil i gcomhlacht poiblí.
D’éirigh go maith leis i gcéimeanna 1 – 4 agus fuair sé áit ard ar an liosta fiúntais. Theip
air, áfach, sa chéim agallaimh den phróiseas. I gceist le ceann de na céimeanna tosaigh
bhí próiseas measúnaithe praiticiúil iomaíoch inar éirigh go han-mhaith leis. Mheas an
gearánaí go raibh an próiseas míchothrom mar chuaigh beirt iarrthóirí ar aghaidh go dtí
an chéim agallaimh cé nach raibh an marc cáilithe bainte amach acu, agus nach raibh an
próiseas bunaithe ar fhiúntas mar nár cuireadh san áireamh céimeanna tosaigh an
phróisis. Ba ar an gcéim agallaimh amháin a bhí an gearrliosta deiridh ag brath. Rinne an
gearánaí gearán freisin nár déileáladh go tráthúil leis an iarratas faoi alt 8 a rinne sé.
Nuair a fuarthas an doiciméadúchán ón gcomhlacht poiblí, fuarthas gur bheartaigh
cathaoirleach an bhoird agallaimh, tar éis céim 4 den phróiseas, an bheirt iarrthóir nár
bhain an marc cáilithe amach sa mheasúnú praiticiúil a chur faoi agallamh. Dúirt an
cathaoirleach go raibh an gníomh seo ag teacht le treoir a bhí tugtha ag CCSP roimhe
sin. Rinneadh neamhaird de chéimeanna 1-4 den phróiseas agus bunaíodh an t-ord
fiúntais ar an agallamh deiridh amháin. Tugadh faoi deara freisin gur ceapadh
athbhreithneoir go tráthúil. Ina dhiaidh sin, d’iarr an t-athbhreithneoir seo go scaoilfí é
mar bhí sé ar saoire leighis. Fuarthas athbhreithneoir eile, ach ghabh sí a leithscéal agus
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dúirt sí go bhféadfadh coimhlint leasa a bheith i gceist. Athcheapadh an chéad
athbhreithneoir agus foilsíodh an tuairisc dheiridh tar éis tréimhse ama sách fada.

Breithiúnú an Choimisiúin:
Tar éis imscrúdú a dhéanamh ar ghníomhartha an chomhlachta phoiblí, bhí imní nach
beag ar an gCoimisiún gur cuireadh iarrthóirí nach raibh an caighdeán incháilithe bainte
amach acu, ar aghaidh chun agallaimh, agus níor mheas an Coimisiún go raibh sé
cothrom ná ag teacht le dea-chleachtas go ndearnadh neamhaird de chéimeanna
tosaigh an phróisis roghnúcháin nuair a bhí an t-ord fiúntais dheiridh á chur le chéile. Ina
theannta sin, níor mheas an Coimisiún go raibh am líne an phróisis inmheánaigh Alt 8 ag
teacht leis an dea-chleachtas, agus níorbh fhéidir aon tagairt a aimsiú maidir le
cleachtas an CCSP a bhí ann roimhe sin, a bhí luaite ag an gcathaoirleach nuair a
bheartaigh sé an bheirt iarrthóir neamh-incháilithe a chur ar aghaidh chun agallaimh.
Cinneadh: Fuair an Coimisiún gur tharla sárú maidir leis na trí phointe go léir a bhí
ardaithe ag an ngearánaí, agus tugadh treoir don chomhlacht poiblí gníomhú mar seo a
leanas;
 A phróisis a nuashonrú láithreach chun a chinntiú nach gcuirfí ar aghaidh i
gcomórtas ar bith ach na hiarrthóirí a raibh na critéir incháilithe bainte amach
acu. Iarradh orthu freisin na próisis a nuashonrú chun a chinntiú go raibh
doiciméadú iomlán ag gabháil le haon chinneadh a dhéantar maidir le haon ghné
den chomórtas a leasú; go mbeadh an cinneadh sin déanta ag baill foirne chuí
agus go mbeadh an cinneadh bunaithe ar fhaisnéis chuí.
 Dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún má tá siad ag brath ar mholtaí, ar
chinntí nó ar nósanna imeachta faofa a rinneadh roimhe sin, nuair atá comórtas
á dhearadh acu
 Ag cur san áireamh an tástáil mhionchúiseach a dhéantar i gcéimeanna 1 go dtí
4, iarradh ar an gcomhlacht poiblí a mheas an raibh gá le hagallamh iomaíoch,
agus más amhlaidh go bhfuil, cad é an t-ualú ar chóir a thabhairt dó; agus
 A chinntiú go bpróiseáiltear gearáin amach anseo faoi Alt 8 go tráthúil. Áiríodh
leis seo, athbhreithneoirí a chur ar an eolas nuair a fhógraítear comórtais chun
an mhoill a laghdú má dhéantar iarratas ar athbhreithniú. Mhol an Coimisiún
freisin don chomhlacht poiblí dul i gcomhairle leis an athbhreithneoir go rialta le
linn an athbhreithnithe chun eolas maidir le dul chun cinn a fháil.
Toradh
Cuireadh i bhfeidhm gach moladh agus iarratas a rinne an Coimisiún.
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Feidhm Iniúchóireachta an Choimisiúin
Mar chuid de ról maoirseachta an Choimisiúin, déantar iniúchtaí gach bliain ar
ghníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin sealbhóirí ceadúnais. Is uirlis riachtanach
foghlama é seo, ag socrú tagarmharcanna le haghaidh dea-chleachtais agus ag cur
béime ar réimsí atá le feabhsú.
Ní dhearna an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí aon iniúchadh in 2020.

Gníomhaireachtaí ceadaithe
I bhformhór na gcásanna déanfaidh sealbhóir ceadúnais gach gné den phróiseas
roghnúcháin. Mar sin féin, is féidir le sealbhóir ceadúnais, más ábhartha, cúnamh a lorg
ó ghníomhaireacht earcaíochta san earnáil phríobháideach le cuid de na cúraimí a
bhaineann leis an bpróiseas earcaíochta.
Foilsímid liosta gach bliain de ‘ghníomhaireachtaí earcaíochta ceadaithe’. Is
gníomhaireachtaí iad seo a rinne iarratas chuig an gCoimisiún agus a raibh muid sásta,
tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, go bhfuil próisis chuí i bhfeidhm acu chun tacú le
comhlachtaí poiblí roghnúchán cóir bunaithe ar fhiúntas a chur i gcrích
Tá gach gníomhaireacht cheadaithe liostaithe ar chlár na ngníomhaireachtaí fostaíochta
ceadúnaithe arna gcothabháil ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus tá ráitis
chomhlíonta tugtha acu ina ndeimhnítear go gcloífidh siad leis na caighdeáin agus na
prionsabail a leagtar amach sna Cóid Chleachtais.
Le linn 2020 cheadaigh an Coimisiún na gníomhaireachtaí seo a leanas:








Brightwater Recruitment
Lansdowne Executive
Logiskills
Matrix Recruitment
PWC Executive
Signium Ireland
Yala Recruitment
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Go dtí seo, tá 22 gníomhaireacht curtha ar ár liosta de ghníomhaireachtaí ceadaithe. Tá
liosta iomlán na ngníomhaireachtaí ceadaithe faoi iamh in Aguisín 4.

Poist Eisiata
Ba cheart go mbeadh comhlachtaí na státseirbhíse in ann a gcuid riachtanas foirne a
phleanáil, lena n-áirítear poist shealadacha a líonadh, trí ghníomhaíochtaí pleanála fórsa
saothair. I roinnt cásanna, áfach, d’fhéadfaí go mbeadh sé riachtanach duine a cheapadh
i bpost neamhbhunaithe ar bhonn sealadach, lasmuigh de cheanglais an Achta um
Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004.
Sna cásanna seo, is féidir le comhlacht iarratas a dhéanamh linn ar ordú eisiatachta. Más
rud é go gceadaímid an t-ordú, déantar an ceapachán a eisiamh go sealadach ón Acht.
Ciallaíonn sé seo gur féidir leo ceapachán a dhéanamh gan próiseas roghnúcháin iomlán
faoi na Cóid Chleachtais.
Ní thugaimid ach orduithe eisiatacha le haghaidh post sealadach neamhbhunaithe
laistigh den Státseirbhís. De ghnáth ní thugtar iad ach nuair a bhíonn duine á cheapadh
mar chuid de thionscnamh gearrthéarmach ar leith nó mar bhall foirne d’oifig aireachta.
Taobh amuigh de seo, ní dheonóimid ordú ach in imthosca eisceachtúla
Sonraítear sa tábla thíos na horduithe a rinneadh nó a leathnaíodh in 2020.

Catagóir

Orduithe

Cláir socrúcháin do mhic léinn

27

Tionscadail WAM

11

Baill foirne príobháideacha aireachta

33

Scileanna sonracha

2

Eile

3

Iomlán

76

Deonaíodh 38 ordú chun tacú le tionscnaimh ghearrthéarmacha ar leith i.e. cláir
socrúcháin mac léinn, tionscadail WAM (Willing Able Mentoring) (Meantóireacht
Inmharthana Toilteanach) agus scéimeanna malairte. Rinneadh 33 ordú do bhaill foirne
phríobháideacha aireachta agus rinneadh 2 ordú do scileanna sonracha.
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Leis na 3 ordú eile, ligeadh do bhaill foirne a bheith rannpháirteach i gceapacháin
ghearrthéarmacha, i gcás nár cheadaigh na scálaí ama a bhí i gceist próiseas roghnaithe
iomaíoch oscailte a reáchtáil.

Orduithe Eisiata
3%

4%

36%

Foireann Aire agus
Phríobháideach
43%

14%
Student placement programmes

WAM projects
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Ministerial private staff

Specific

Other

Oibríochtaí Oifige
Ráiteas Straitéise
In 2020 freisin d’fhoilsigh an Coimisiún a Ráiteas Straitéise do na trí bliana atá romhainn.
Sa ráiteas seo, leagaimid amach ár bhfís go ndéanfar ceapacháin do phoist sa
státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí ar bhealach atá cothrom, trédhearcach agus
comhsheasmhach, agus de réir an dea-chleachtais amháin.
Chun ár bhfís a bhaint amach, cuirimid chun cinn agus cloímid leis na prionsabail a
leanas: ionracas, fiúntas, dea-chleachtas, comhsheasmhacht agus trédhearcacht. San
obair a dhéanaimid go laethúil, cloíann an Coimisiún le roinnt príomhluachanna
eagraíochtúla. Cuirtear iad seo i bhfeidhm i gcinntí agus i ngíomhartha chomh maith leis
na polasaithe agus na nósanna imeachtaIn atá ann chun feidhmeanna an Choimisiúin a
bhaint amach. Is iad seo:
 Neamhspleáchas – Gearáin a scrúdú, athbhreithnithe a dhéanamh, iarratais a mheas
agus cinntí a dhéanamh ar bhealach atá cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta.
 Dírithe ar an gcustaiméir – Díriú ar an mbarr feabhais agus ar an ngairmiúlacht inár
seirbhísí. Caighdeáin shainmhínithe a chomhlíonadh agus athbhreithniú leanúnach a
dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht chun a chinntiú go bhfuil an custaiméir lárnach i ngach
rud a dhéanaimid.
 Cothroime – Caitheamh le gach duine le meas, le dínit agus le cothroime. Tá sé seo
lárnach sa chaidreamh atá againn lenár bpáirtithe leasmhara go léir. Cuireann sé freisin
le timpeallacht oibre a chuireann lánpháirtíocht, oscailteacht agus trédhearcacht chun
cinn.
 Ionbhá – Tuiscint a bheith againn go dtagann ár gcustaiméirí chugainn go minic nuair a
bhíonn triail bainte acu as gach réiteach eile a bhí ar fáil dóibh. Tuiscint a bheith againn
go mbíonn comhlachtaí poiblí ag brath orainn le haghaidh soiléire agus tacaíochta.
Éisteacht go cúramach lenár gcustaiméirí agus cáiréis a léiriú maidir leis na cúiseanna
imní atá acu.
 Nuálaíocht – Feidhmíocht feabhsaithe a sheachadadh go leanúnach agus modhanna
ardchaighdeáin a úsáid chun seirbhís den scoth a sheachadadh, agus ar an gcaoi sin,
muinín sa tseirbhís phoiblí a chur chun cinn.
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Covid agus an Chianobair
Is aonad scoite é an CoimisiGo lún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a oibríonn faoi scáth
Oifig an Ombudsman. Mar a tuairiscíodh i bhfoilseachán na bliana seo caite, tar éis a
bheith lonnaithe ar feadh roinnt bliana i Sráid Líosain Íochtarach, bhog an Coimisiún um
Cheapacháin Seirbhíse Poiblí go dtí áitreabh nua i mí na Nollag 2019. Tá an Rúnaíocht
comhlonnaithe le hOifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, Oifig an
Choimisinéara Faisnéise Comhshaoil, an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus
an Coimisiún Reifrinn (nuair a bheidh sé bunaithe). Faigheann na feidhmeanna reachtúla
seo go léir tacaíocht ó bhaill foirne arna soláthar ag Oifig an Ombudsman. Soláthraíonn
Oifig an Ombudsman seirbhísí comhroinnte freisin i réimsí amhail acmhainní daonna,
bainistíocht airgeadais agus teicneolaíocht faisnéise cumarsáide. Tá na hoifigí nua, atá
suite ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Claith 2, tíosach ar fhuinneamh, agus
inrochtana do chathaoireacha rothaí. Go luath in 2020, nuair a bhí tús á chur leis an
dianghlásáil de bharr COVID, bhí dúshlán roimh an Oifig maidir le leanúint le seirbhísí a
sholáthar nuair a bhí ar an bhfoireann an oifig a fhágáil. Bhí an Oifig ag leanúint Straitéis
TFC le blianta beaga anuas, trína rabhthas ag aistriú ár seirbhísí go dtí ardáin dhigiteacha
ar líne. Bhíomar in ann tairbhe a bhaint as an mbunús a bhí leagtha síos ag an straitéis
seo chun ríomhairí glúine a sholáthar don fhoireann go léir, fón bog san áireamh. Chuir
sé seo ar chumas na foirne obair ón mbaile agus ag an am céanna, seirbhís iomlán a sholáthar
dár ngearánaithe agus do na comhlachtaí poiblí a mbímid ag plé leo. Ligeann na córais

dhigiteacha ar líne dúinn leanúint ag obair ar chásanna agus bogadh i dtreo chomhaid
atá leictreonach go hiomlán trí cur chuige a ghlacadh nach n-úsáideann oiread sin
páipéir.
Cé go bhfuilimid ag bogadh ar aghaidh, táimid fós ag déileáil le srianta agus tá an
chosúlacht ann go mbeifear ag obair go cianda ar chásanna amach anseo. Mar sin,
táimid ag leanúint le feabhas a chur ar na seirbhísí digiteacha ar líne a chuirimid ar fáil
dár gucstaiméirí agus don fhoireann, agus iad a fhorbairt.

Dualgas na hEarnála Poiblí
Thug an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014
dualgas dearfach isteach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar
shaincheisteanna cearta daonna agus comhionannais. Tá Oifig an Ombudsman, a
sholáthraíonn tacaíocht rúnaíochta don Choimisiún, tiomanta do sheirbhís a sholáthar
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do gach cliant a urramaíonn a gcearta daonna agus a gceart chun cóir chomhionann
agus a ghlac le cur chuige réamhghníomhach chun an dualgas seo a chur chun feidhme.
Cuirtear béim ar chur chuige na hOifige lena croíluachanna eagrúcháin,
neamhspleáchas, a bhéim ar chustaiméirí agus cothroime, atá le feiceáil i gcultúr na
hOifige agus ina cuid beartas agus nósanna imeachta inmheánacha, araon.
Sa bhliain 2020, mhéadaigh an eagraíocht a fócas chun iniúchadh a dhéanamh ar
dhualgas na hearnála poiblí a chur i bhfeidhm, agus cearta daonna agus an
comhionannas a chur chin cinn tríd na comhlachtaí poiblí a mbímid ag plé leo.
Comhaontaíodh plean gnímh nua don ghearrthréimhse go dtí an meántréimhse. Tá sé
mar aidhm ag an bplean seo an dualgas earnála poiblí a neadú i gcroílár ár straitéise
agus ár bhfeidhmeanna reachtúla, agus iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir linn
díriú tuilleadh ar chearta daonna agus gníomhartha na soláthróirí seirbhíse poiblí faoinár
sainchúram á measúnú againn.

‘Foireann Ghlas’ na hOifige
Bunaíodh Foireann Ghlas san Oifig in 2020 atá déanta suas d’oibrithe deonacha
díograiseacha. Is iad príomhaidhmeanna na Foirne Glaise ná bearta atá
neamhdhíobhálach don timpeallacht a thabhairt isteach i réimsí fuinnimh, dramhaíola,
iompair agus uisce, chomh maith leis an timpeallacht oibre a fheabhsú. Tá tús curtha ag
an bhFoireann Glas le sraith de chláir mhíosúla chun feasacht a ardú a chuideoidh leis an
bhfoireann cinntí a dhéanamh atá níos inbhuanaithe san oifig agus sa bhaile.
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Aguisín 1 Sealbhóirí ceadúnais i mbun
earcaíochta agus gníomhaíochta
roghnúcháin
Sealbhóir Ceadúnais

Inmheánac Oscailt
h
e

Oscailt
e
(PAS)

Ag
Iomlán
gníomh
ú ar
leibhéal
níos
airde

Údarás Uchtála na hÉireann

0

7

0

1

8

An Garda Síochána

48

2

0

29

79

An Phríomh-Oifig Staidrimh

27

27

49

6

109

Oifig an Phríomh-Aturnae
Stáit

7

8

14

5

34

An Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach
(TUSLA)

31

350

0

83

464

An tSeirbhís Cúirteanna

33

49

77

39

198

An Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara

108

28

381

4

521

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige

14

0

28

4

46

25

An Roinn Cultúir, Ealaíon agus
Gaeltachta

0**

An Roinn Oideachais agus
Scileanna

8

0

185

22

215

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta
agus Coimirce Sóisialaí

59

38

1098

230

1425

An Roinn Airgeadais

15

16

21

4

56

An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála

12

5

83

24

124

An Roinn Sláinte (Sonrach)

19

0

78

7

104

An Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta

38

6

57

1

102

An Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais

95

5

225

14

339

An Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe

7

0

40

1

48

An Roinn Forbartha Tuaithe
agus Pobail

2

0

11

0

13

Roinn an Taoisigh

6

0

7

0

13

Oifig an Ombudsman Seirbhísí
Airgeadais agus Pinsean

2

33

1

0

36

An tÚdarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte

2

38

0

17

57

Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte
Tithe an Oireachtais

0

11

11

26

48

1

71

Coimisiún na hÉireann um
Chearta an Duine agus
Comhionannas

2

5

8

2

17

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

98

5

160

0

263

An Coimisiún um Athchóiriú
an Dlí

0

1

0

0

1

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 17

21

4

4

46

An Chomhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta

0

35

6

41

0

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí
Comhroinnte

0**

Bord Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann

0

11

0

0

11

Oifig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste

9

4

9

0

22

An Oifig um Sholáthar Rialtais

17

0

26

2

45

Oifig an Stiúrthóra
Ionchúiseamh Poiblí

8

6

6

0

20

Oifig an Rialálaí Pleanála

0

3

0

0

3

Oifig an Ombudsman

4

0

9

1

14

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

334

116

547

24

1021

Oifig an Ombudsman do
Leanaí

0

10

1

1

12

An tÚdarás Póilíneachta

1

5

3

0

9

An tÚdarás Clárúcháin Maoine 10

3

23

5

41

27

An tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí

22

3

20

2

47

An Coimisiún um Scrúduithe
Stáit

9

29

18

9

65

An tSaotharlann Stáit

7

1

13

0

21

An Coimisiún um Achomhairc
Chánach

0

0

12

3

15

An Oifig Luachála

2

0

12

1

15

Iomlán

1084

846

3309

552

5791

Aguisín 2 Gníomhaíocht athbhreithnithe
agus gearáin
Sealbhóir Ceadúnais

Alt 7

Alt 8

Ceapacháin

Údarás Uchtála na hÉireann

0

2

8

An Garda Síochána

26

20

79

An Phríomh-Oifig Staidrimh

0

0

109

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

3

0

34

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
(TUSLA)
An tSeirbhís Cúirteanna

3

0

464

45

0

198

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

27

3

521

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

0

0

46

28

Sealbhóir Ceadúnais

Alt 7

Alt 8

An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Gaeltachta

Ceapacháin
0**

An Roinn Oideachais agus Scileanna

0

0

215

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí
An Roinn Airgeadais

7

2

1425

0

0

56

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

3

0

124

An Roinn Sláinte (Sonrach)

0

0

104

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

0

0

102

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

9

2

339

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

0

0

48

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

0

0

13

Roinn an Taoisigh

0

0

13

Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus
Pinsean

0

0

36

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

0**

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

4

1

57

Tithe an Oireachtais

1

0

71

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus
Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann

0

0

17

51

12

263

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

0

0

1

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

0

0

46

29

Sealbhóir Ceadúnais

Alt 7

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

0

Alt 8
0

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

Ceapacháin
41
0**

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

0

0

11

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

0

0

22

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

0

0

20

An Oifig um Sholáthar Rialtais

0

0

45

Oifig an Rialálaí Pleanála

0

0

3

Oifig an Ombudsman

0

0

14

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

13

0

1021

Oifig an Ombudsman do Leanaí

0

0

12

An tÚdarás Póilíneachta

9

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

0

0

41

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

0

0

47

An Coimisiún um Scrúduithe Stáit

0

0

65

An tSaotharlann Stáit

0

0

21

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

0

0

15

An Oifig Luachála

0

0

15

Iomlán

192

42

5791

* Cuimsítear san fhigiúr seo ceapacháin ina ndearna an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí an próiseas roghnúcháin, ina ndearna an tSeirbhís próisis athbhreithnithe agus
gearán, ach ceapadh iarrthóirí ar shealbhóir ceadúnais eile
** Maidir le heagraíochtaí nach bhfuil aon sonraí curtha isteach ina leith, ciallaíonn sé
sin nach bhfuair an Coimisiún aon tuairisceán staitisiciúil uathu. Tugtar faoi deara, i gcás
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tuairisceáin FSS, chuir formhór na ceantair CHO tuairisceáin isteach ach go raibh
deacrachtaí i roinnt ceantar, measúnú a dhéanamh ar na figiúirí deiridh de bharr an
Cibirionsaithe.

Aguisín 3 Sealbhóirí Ceadúnais Earcaíochta
Údarás Uchtála na hÉireann
An Garda Síochána
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit
TULSA- an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Department of Business, Enterprise and Innovation
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Sláinte
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Roinn an Taoisigh
Ombudsman do Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Oifig Náisiúnta na Seirbhísí Comhroinnte
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig Thithe an Oireachtais
Oifig an Rialtóra Pleanála
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
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Oifig an Ombudsman do Leanaí
An tÚdarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
An Coimisiún um Achomhairc Chánach
An tSeirbhís Cúirteanna
An tSaotharlann Stáit
An Oifig Luachála

Aguisín 4 Gníomhaireachtaí earcaíochta
ceadaithe
FRS Recruitment Society Limited
Lex Consultancy Limited
Sigmar Recruitment Consultants Limited
Recruitment Plus
Osborne Recruitment
Cpl Ltd
Servisource Recruitment Limited
Hays Specialist Recruitment Limited
Orange Recruitment Limited
Mazars
InterSearch Ireland
PEGlobal
GatenbySanderson
Conscia
Amrop
Yala
Lansdowne Executive
PWC Executive
Brightwater Recruitment
Signium Ireland
Logiskills
Matrix Recruitment
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