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Réamhrá
Ba é 2019 an 15ú 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.
Bhí an cur ar fáil d’acmhainní mar thosaíocht ag go leor comhlachtaí poiblí in 2019, rud atá léirithe
sna leibhéil mhéadaithe atá ann de ghníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin. Tháinig méadú
beag air seo i líon na ngearán a fuarthas agus an t-éileamh ar sheirbhísí arna soláthar ag an
gCoimisiún.
Agus é seo á scríobh, bhí an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, in éineacht le go leor dá
gheallsealbhóirí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach, ag déileáil le hiarmhairtí na
géarchéime sláinte poiblí COVID-19. Mar thoradh air seo cuireadh isteach go mór ar an seachadadh
de sheirbhísí poiblí agus ar obair an Choimisiúin, chomh maith. Go háirithe, tá oifig an Choimisiúin
dúnta ó thaobh glaoiteoirí pearsanta de, agus iarradh ar gheallsealbhóirí cumarsáid a dhéanamh
leis an oifig trí ríomhphost agus ar an teileafón. Tá baill foirne na rúnaíochta ag obair ar bhonn
cianda d’fhonn an gá atá le scaradh fisiceach a urramú. Mar sin féin, leantar ar aghaidh le hobair
an Choimisiúin. Le linn na tréimhse éiginnteachta, agus cur isteach, d’oibrigh an Coimisiún chun
seachadadh éifeachtach seirbhísí a chinntiú.

Gníomhaíochtaí in 2019
Lean an Coimisiún lena chuid oibre ag imscrúdú gearán faoin gCód Cleachtais in 2019. Cé gur
tháinig laghdú ar líon na ngearán a scrúdaíodh in 2019, tharla sé seo mar gheall ar athsceidealú
chruinniú an Choimisiúin i mí na Nollag go dtí mí Eanáir 2020 chun am a thabhairt do na
hullmhúcháin don oifig, an t-áitreabh a bhogadh.
Le linn 2019, 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.
In 2019, sheol an Coimisiún suíomh gréasáin a bhí athbhreithnithe agus nuashonraithe go hiomlán,
ag soláthar ardán níos soláimhsithe do chuairteoirí chun an fhaisnéis a theastaíonn uathu a fháil
agus chun rochtain a fháil uirthi. Rinneadh obair shuntasach chun feabhas a chur ar an bhfaisnéis
agus an treoir atá ar fáil. Ar an suíomh gréasáin nua, úsáidtear roinnt foirmeacha iarratais ar líne,
chun ligean do chuairteoirí gearán a dhéanamh, iarratas a dhéanamh ar ordú eisiatachta, iarratas a
dhéanamh ar cheadúnas earcaíochta agus iarratas a dhéanamh chun bheith ina ghníomhaireacht
cheadaithe. Ar an suíomh gréasáin, atá ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge, soláthraítear faisnéis faoin
gCoimisiún, cóipeanna d’iniúchtaí agus d’fhoilseacháin, chomh maith le faisnéis faoi gach ceann de
na Cóid Chleachtais.
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D’fhorbair an Oifig plean straitéiseach nua in 2019 freisin. I mí na Nollag 2019, d’athlonnaigh an
Coimisiún chuig áitreabh nua ar 6 Ardán Phort an Iarla. Choinnigh an Oifig suíomh áisiúil i lár na
cathrach agus tá an foirgneamh inrochtana do chuairteoirí faoi mhíchumas. In ainneoin go raibh
go leor oibre i gceist le timpeallacht phlean oscailte nua a fhorbairt agus athruithe suntasacha TFC,
cuireadh an t-aistriú i gcrích leis an gcur isteach ní ba lú ar obair agus ar sheirbhísí an Choimisiúin.

An Coimisiún
Cuireadh an Coimisiún ar bun faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) sa bhliain 2004. Ba iad seo a leanas comhaltaí an Choimisiúin i rith 2019:
 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 Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
Tugann baill foirne a Rúnaíochta tacaíocht don Choimisiún lena chuid oibríochtaí. Le linn 2019 bhí
an Rúnaíocht faoi stiúir Elaine Cassidy, Uasal, a bhí mar a Stiúrthóir agus an tUasal Liam Duffy, a bhí
ag fónamh mar Rúnaí ar an gCoimisiún. I mí Mheán Fómhair 2019, ghlac an tUasal Sean Garvey an
ról mar Rúnaí an Choimisiúin. Fuair an Coimisiún tacaíocht ó Mháire Ni Fhiacháin, 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 2019. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin
le foireann na n-aonad seirbhísí comhroinnte in Oifig an Ombudsman as a dtacaíocht leanúnach.

Imeacht chomhalta an 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. Agus é seo á scríobh, ní
dhearnadh ceapachán nua don Choimisiún. Mar sin féin, is córam iad na ceathrar bhall eile den
Choimisiún.
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Ár ról
Is é an ról atá againn a chinntiú 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 coinne 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 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 i gcleachtas laethúil.
Leagann siad amach freisin na caighdeáin ar chóir a leanúint ag gach céim den phróiseas
roghnúcháin.
Tá 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 sa
tSeirbhís Phoiblí
 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.
In 2019, d’aontaigh an Coimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar na Cóid Chleachtais.
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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, áfach, 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.
Deonaítear 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
Dheonaíomar ceithre cheadúnas earcaíochta ginearálta nua in 2019. Deonaíodh iad ar na
comhlachtaí/ranna seo a leanas:
 An Roinn Sláinte
 Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean
 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
 Oifig an Rialtóra Pleanála
Chuamar i mbun roinnt seisiún faisnéise agus oiliúna freisin le sealbhóirí ceadúnais nua agus reatha
agus le baill foirne laistigh dá n-aonaid AD. Thug sé seo léargas dóibh maidir lena gcuid oibleagáidí
mar shealbhóirí ceadúnais chomh maith le treoir maidir lenár gCóid Chleachtais agus a gcur i
bhfeidhm.
Go dtí seo, eisíodh 43 ceadúnas ginearálta do chomhlachtaí poiblí atá laistigh dár sainchúram. Tá
liosta iomlán na sealbhóirí ceadúnas faoi iamh in Aguisín 3.

9

Tuarascáil Bhliantúil 2019 Oifig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Gníomhaíocht earcaíochta
Thuairiscigh sealbhóirí ceadúnais líon iomlán de 13,989 ceapachán le linn 2019. 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 chur chun cinn inmheánach agus ceapadh 764
duine chuig poist ghníomhaithe ar leibhéal níos airde laistigh d’eagraíochtaí a raibh 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 rug é go mbíonn siad fós
míshásta, féadfaidh siad achomharc a dhéanamh linn.
San iomlán, rinneadh 464 iarratas ar athbhreithniú faoi alt 7 ar shealbhóirí ceadúnais le linn 2019.
De bhreis air seo, rinneadh 83 gearán le sealbhóirí ceadúnais faoi alt 8.

Gearán a fuarthas 2019

Roimh Am

7%
29%

64%

Bailí

Neamhbhailí
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Gearán a Fuarthas
Le linn 2019, fuair an Coimisiún 70 gearán ar achomharc. Díobh seo, measadh go raibh 45 acu
bailí agus ghlac an Coimisiún leo, aistarraingíodh dhá cheann ina dhiaidh sin. As na gearáin seo,
glacadh le dhá cheann faoi chúinsí eisceachtúla tar éis don chomhlacht poiblí iad a scrúdú faoi
Alt 7. As na gearáin sin nár glacadh leo, rinneadh deich gcinn a athbhreithniú roimhe seo faoi Alt
7 ach níor measadh go raibh údar le cúinsí eisceachtúla leis na saincheisteanna a ardaíodh. Maidir
leis na gearáin neamhbhailí a bhí fágtha, bhain an chuid is mó díobh le próisis roghnúcháin a rinne
comhlachtaí nach bhfuil faoi shainchúram an Choimisiúin. I gcúig 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.
Tá miondealú na ngearán a fuarthas in aghaidh an chomhlachta phoiblí thíos.
Sealbhóir Ceadúnais

Bailí

Neamhbhailí

Iomlán

/Roimh Am
Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Garda Síochána
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Roinn Cultúir , Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Comhlachtaí / poist eile lasmuigh de shainchúram
Iomlán
*aistarraingíodh péire
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12
13
6
10*
1
1
1
1
45*

4
4
2
2
2
11
25

16
17
8
12*
1
1
1
3
11
70*
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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.
|Rinneamar scrúdú ar 29 gearán i rith 2019. De na gearáin a scrúdaíodh, níor sáraíodh na Cóid i naoi
gcás. I ndeich gcás, fuarthas go ndearnadh sáruithe.
I ndeich gcás eile fuair an Coimisiún, cé nár sáruithe iad na bearta a rinneadh, go raibh 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. Ina theannta sin, thugamar faoi deara gur tháinig méadú ar fhiosrúcháin
ó chomhlachtaí poiblí chun dearbhú a fháil cibé an raibh siad nó nach raibh ag cloí le deachleachtas..

Gearáin a scrúdaíodh 2019

30
25
20
15
10
5
0

29

10

10

Gearáin

Sáruithe

Moltaí
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Sáruithe ar na cóid
De na gearáin a scrúdaíodh, i ndeich gcás, fuarthas gur sáraíodh na Cóid chleachtais. I roinnt díobh
seo, tharla roinnt sáruithe le linn an phróisis roghnúcháin chéanna.
Ina measc bhí:
1. Nach bhfuil aon fhorálacha i bhfeidhm d’iarrthóirí míchumas a nochtadh nó chun socruithe
réasúnta a dhéanamh maidir le míchumas.
2. Mainneachtain comhairle a chur ar iarrthóirí faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe agus
achomhairc.
3. Mainneachtain príomhchinntí a bhaineann leis an bpróiseas earcaíochta a dhoiciméadú.
4. Mainneachtain meicníochtaí iomchuí a bheith i bhfeidhm chun naisc idir baill an bhoird agus
iarrthóirí a shainaithint agus coinbhleachtaí leasa féideartha a bhainistiú.
5. Ní dhearnadh aon aistriú incháilitheachta chun a chinntiú go gcomhlíonann na hiarrthóirí na
critéir incháilitheachta comhaontaithe.
6. Mainneachtain faisnéis maidir leis an bpróiseas cinnidh arb í an chúis lena áireamh sna
critéir incháilitheachta nó go raibh an ceanglas aontaíodh go cuí mar riachtanas don ról ag
saineolaithe sa réimse a chur ar fáil.
7. Mainneachtain imscrúdú a dhéanamh go cuí ar líomhaintí maidir le sáruithe faoin gCód
Cleachtais a fuarthas faoi alt 8.
8. Cuireadh srianta neamhriachtanacha i bhfeidhm ar iarratais, agus mar thoradh air sin
cuireadh srian ar iarrthóirí a d’fhéadfadh a bheith cáilithe iarratas a dhéanamh ar phoist
áirithe.
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Moltaí
I ndeich gcás 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:
 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.
 A chinntiú nach mbeidh srianta ama ar shamplaí inniúlachta.
 A chinntiú go gcuirtear iarrthóirí inmheánacha ar an eolas go tráthúil, rud a thugann go leor
ama dóibh an próiseas iarratais a chur i gcrích. Ba cheart go n-áireofaí sna nósanna imeachta
meicníocht maoirseachta ag an aonad AD chun a chinntiú go bhfuil bainisteoirí líne ag
tabhairt fógra cuí dá bhfoireann.
 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.
 A chinntiú go gcuirtear deireadh le húsáid measúnuithe bainisteora i gcomórtais amach
anseo.
 A chinntiú go ndéantar gach iarratas ar athbhreithnithe alt 8 sa todhchaí a bhainistiú go cuí
de réir an Chóid Chleachtais.
 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.
 A chinntiú go bhfuil nósanna imeachta iomchuí i bhfeidhm chun aon naisc agus/nó
coinbhleachtaí leasa féideartha idir iarrthóirí agus baill an bhoird a aithint agus a bhainistiú.
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Cás-Staidéir
I measc na ngearán a scrúdaíodh in 2019, cumhdaíodh roinnt gnéithe agus céimeanna éagsúla
den phróiseas roghnúcháin. In a lán cásanna, ba léir téamaí agus ábhair imní den chineál céanna.
Sna cásanna seo, féadfar úsáid a bhaint as na cinntí a rinne an Coimisiún mar uirlisí úsáideacha
foghlama do chomhlachtaí poiblí a dhéanfaidh próisis roghnúcháin sa todhchaí.
Tá achoimre ar chuid de na gearáin a fuarthas in 2019 agus ár gcinntí ina leith leagtha amach thíos.

Cóiríocht Réasúnta
Gearán
Chuir an gearánach, a chuir in iúl go ndearnadh measúnú foirmiúil air agus go bhfuarthas go raibh
disléicse air, iarratas isteach ar phost i gcomhlacht seirbhíse poiblí. Níor éirigh leo san agallamh.
Ina n-aiseolas, rinneadh tagairt d’earráidí litrithe san fhoirm iarratais. Chreid siad gur sháraigh an
próiseas roghnúcháin an Cód Cleachtais ar na cúiseanna seo a leanas:
1. Ní raibh forálacha iomchuí i bhfeidhm ag an bpróiseas d’iarrthóirí faoi mhíchumas. Níor lig sé
d’iarrthóirí iarratas a dhéanamh ar chóiríocht réasúnach ná ní raibh aon bhealach ann baill an
bhoird a chur ar an eolas faoi mhíchumas roimh an agallamh.
2. Ní dhearna an bord aon chóiríocht don ghearánach tar éis dó a mhíchumas a chur in iúl
dóibh.

Torthaí
Roimh an agallamh, d’fhiosraigh an gearánach faoi fhorálacha a bhí i bhfeidhm maidir le míchumas
a nochtadh. Ina theannta sin, ag deireadh an agallaimh nocht sé a mhíchumas don bhord
agallaimh. Theip ar an ngearánach an chuid inniúlachta maidir le cumarsáid i scríbhinn.
Le linn an imscrúdaithe, ba léir nach raibh aon fhorálacha i bhfeidhm d’iarrthóirí míchumas a
nochtadh sa chás seo. Ba léir freisin nach raibh aon nósanna imeachta i bhfeidhm chun socruithe
réasúnta a dhéanamh maidir le míchumas.

Cinneadh ón gCoimisiún
Mheas an Coimisiún gur sárú tromchúiseach ar an gCód Cleachtais é easpa nósanna imeachta
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iomchuí sa chás seo. Thug sé treoir don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar a nósanna
imeachta earcaíochta do gach comórtas láithreach ionas go mbeidh forálacha iomchuí i bhfeidhm
chun freastal ar iarrthóirí faoi mhíchumas. Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh:
1. Soláthairtí lena ligtear d’iarrthóirí nochtadh má tá siad faoi mhíchumas, roimh an bpróiseas
2. Treoirlínte maidir leis an méid a shainmhínítear mar mhíchumas agus cén chóiríocht
réasúnach agus iomchuí atá i ngach cás
3. Cóiríocht réasúnach agus iomchuí a sholáthar, nuair a nochtar míchumas
4. Treoirlínte do gach duine a bhfuil baint acu leis an bpróiseas roghnúcháin maidir lena
n-oibleagáidí

Fógra a thabhairt d’Iarrthóirí Inmheánacha
Gearán
Chuir an gearánach isteach ar chomórtas inmheánach. Ag an am a fógraíodh an comórtas bhí sí ar
shaoire mháithreachais. Chreid sí nár caitheadh go cothrom léi agus ar caitheadh le hiarrthóirí eile,
mar ní bhfuair sí aon fhógra faoin gcomórtas ón oifig. Is comhghleacaí ar thug an t-eolas di faoin
bpróiseas roghnúcháin, sé lá tar éis a fhógra.

Torthaí
Ar an ócáid seo, nuair a eisíodh an fógra oifige ar dtús níor cuireadh an gearánach ar an eolas. D’inis
comhghleacaí di ina dhiaidh sin. Ardaíodh an t-ábhar agus síneadh an spriocdháta. Cé go raibh
sách ama ag an ngearánach an t-iarratas a chomhlánú is léir nár leanadh na nósanna imeachta
chun iarrthóirí a chur ar an eolas go cuí.

Cinneadh ón gCoimisiún
Cé nach raibh aon fhianaise ann a thabharfadh le tuiscint go raibh an gearánach faoi
mhíbhuntáiste, ba léir, ón mainneachtain í a chur ar an eolas faoin gcomórtas gur sáraíodh an Cód
Cleachtais. D’fhonn a chinntiú nach dtarlódh sé seo arís, d’ordaigh an Coimisiún don chomhlacht
poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar a nósanna imeachta maidir le fógra a thabhairt don fhoireann.
Sa chás go mbeidh bainisteoirí líne freagrach as fógra a thabhairt don fhoireann, ba cheart go
mbeadh meicníocht maoirseachta ag an aonad AD chun a chinntiú go bhfuil bainisteoirí líne ag
comhlíonadh a ndualgas go cuí.
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Coinbhleachtaí Leasa
Gearán
Sa chás seo, measadh nár chomhlíon an gearánach an marc cáilitheach ag an gcéim gearrliostaithe.
Thaisc an gearánach nós imeachta casaoide roimhe seo i gcoinne ball den bord gearrliostaithe, ar
sheas athbhreithniú seachtrach leis. Chreid an gearánach gur sháraigh an próiseas roghnúcháin an
Cód Cleachtais. Líomhain sé go raibh coinbhleacht leasa soiléir ann le ball an bhoird a áireamh agus
gur éascaigh a gcuimsiú ar an mbord cinnteoireacht chlaonta ina choinne.

Torthaí
Cé nach bhfuil aon fhianaise ann go bhfuil aon chlaontacht i gcoinne an iarrthóra sa phróiseas
gearrliostaithe sa chás seo, ní raibh nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gcomhlacht poiblí chun
na rioscaí a bhaineann le naisc idir iarrthóirí agus baill an bhoird a bhainistiú, mar is cuí. Cé gur
nocht ball an bhoird naisc oibre le roinnt iarrthóirí, níor nocht sé nó sí aon nasc sonrach leis an
ngearánach maidir le gearáin a rinneadh faoi na nósanna imeachta casaoide.

Cinneadh ón gCoimisiún
Mheas an Coimisiún go raibh an nasc idir an gearánach agus ball an bhoird sa chás seo substaintiúil
agus chuir sé coinbhleacht leasa féideartha sa phróiseas roghnúcháin i láthair. Mheas sé go raibh
sárú ar an gCód Cleachtais.
D’fhonn a chinntiú nach dtarlódh sé seo arís d’ordaigh sé don chomhlacht gníomhú láithreach
chun nósanna imeachta athbhreithnithe a chur i bhfeidhm chun déileáil le coinbhleachtaí leasa
féideartha. Ba chóir go ndéanfaí an méid seo a leanas leis na nósanna imeachta:
 Na cineálacha éagsúla nasc a shainaithint, naisc a d’fhéadfadh bheith ann idir iarrthóirí agus
baill an bhoird, na rioscaí a bhaineann leo agus na bearta iomchuí le déanamh i ngach cás
 A chinntiú go nochtar gach nasc idir iarrthóirí agus baill an bhoird leis na daoine a dhéanann
an próiseas roghnúcháin roimh ré
 A éileamh go ndéanfaidh gach ball den bhord coinbhleachta leasa a dhearbhú.
 Ainmneacha chomhaltaí an bhoird roghnúcháin a thabhairt roimh ré (tugann sé seo deis
dóibh aon naisc nó coinbhleachtaí leasa a bhraitear a aithint)
 A chinntiú nach ndéanann daoine atá freagrach as an bpróiseas roghnúcháin cinntí a
dhéanamh maidir le haon ghníomh atá le déanamh
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Critéir Incháilitheachta
Gearán
Chuir an gearánach isteach ar phost míochaine. San áireamh sna critéir incháilitheachta don phost
bhí ceanglas cáilíocht shonrach nó a chomhionann a bheith aige. Measadh nár chomhlíon an
gearánach na critéir incháilitheachta le linn an phróisis ghearrliostaithe. Chreid sí gur tharla roinnt
sáruithe ar an gCód Cleachtais le linn an phróisis roghnúcháin. Líomhain sí nach raibh an cháilíocht
nó a choibhéis ina riachtanas riachtanach don phost.

Torthaí
Sa chás seo, ní raibh an Coimisiún ábalta a aimsiú cibé an raibh an ceanglas sriantach go míchuí
nó nach raibh maidir leis an gcáilíocht ar chóir a bheith ag an iarrthóir. Ní raibh sé sásta, áfach, gur
léirigh an comhlacht poiblí go cuí go raibh cáilíocht, nó a chomhionann, ina riachtanas riachtanach
sa chás seo. Ní fhéadfadh an comhlacht poiblí faisnéis a sholáthar freisin faoin bpróiseas
cinnteoireachta a d’fhág gur áiríodh an ceanglas an cháilíocht nó na daoine a bhfuil baint acu leis
an bpróiseas cinnidh sin a shealbhú.

Cinneadh ón gCoimisiún
Measann an Coimisiún gur sárú ar an gCód Cleachtais é na teipeanna ina leith seo. D’fhonn a
chinntiú go bhfuil aon chritéir incháilitheachta a chuirfear i bhfeidhm sa todhchaí oiriúnach
agus nach gcuirfidís srian míchuí ar an bpróiseas, threoraigh sé don chomhlacht athbhreithniú a
dhéanamh ar na critéir incháilitheachta don phost.
Agus na riachtanais seo á gcinneadh, tá oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go ndéantar
amhlaidh:
 Ar bhealach soiléir agus trédhearcach
 Ag daoine atá cáilithe go cuí chun déanamh amhlaidh
 De bhun fianaise shoiléir maidir lena gcur san áireamh
 Laistigh de chomhthéacs na timpeallachta reatha
 Ag leibhéal cuí sinsearach laistigh den eagraíocht
Ní mór do chomhlachtaí poiblí a bheith aireach freisin maidir le haon chritéir atá ró-shriantach a
áireamh, a d’fhéadfadh iarrthóirí a shéanadh ó chur isteach, iarrthóirí a bheadh in ann a gcumas a
gcuid dualgas agus freagrachtaí an róil a chomhlíonadh a thaispeáint.
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Nósanna Imeachta Athbhreithnithe
Fuair an Coimisiún roinnt sáruithe ó chomhlachtaí poiblí éagsúla maidir leis na nósanna imeachta
gearán agus athbhreithnithe atá leagtha amach sa Chód. Thar roinnt tuarascálacha, thug sé
roinnt treoracha do chomhlachtaí poiblí nósanna imeachta a chur i bhfeidhm nó a leasú chun
athbhreithnithe agus gearáin a phróiseáil faoin gCód Cleachtais. Leagtar amach sna treoracha seo:
 Leagtar amach nósanna imeachta roimh ré, cuirtear in iúl go soiléir iad d’iarrthóirí agus
tuigeann gach ball foirne atá bainteach leis an bpróiseas iad.
 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.
 Ba cheart go mbeadh faisnéis shoiléir faoi:
 Ról an athbhreithnitheora
 Conas ar chóir athbhreithniú a dhéanamh
 An fhaisnéis ábhartha atá riachtanach
 Céimeanna ar chóir a ghlacadh nuair a aimsíonn athbhreithneoir foirmiúil sárú ar an
gCód Cleachtais
 Breithnítear gearáin ó iarrthóirí go neamhfhoirmiúil i dtosach sula ndéantar aon chinneadh
iad a eisiamh ar bhonn ama amháin.
 Ba chóir oiliúint a eagrú don phearsanra go léir a bhfuil baint acu leis an bpróiseas
athbhreithnithe.

Measúnuithe Bainisteora
I roinnt gearán, rinne an Coimisiún moltaí maidir le measúnuithe ó bhainisteoirí a úsáid i bpróiseas
roghnúcháin.
Thug sé le fios go imníoch nach raibh ach iarrthóirí a fuair moladh oiriúnachta do ardú céime
óna bhainisteoir, á ligean isteach sna comórtais i roinnt comórtais. Ina theannta sin, cuireadh na
foirmeacha seo ar fáil don bhord agallaimh roimh an agallamh. I gcás amháin, thug sé faoi deara
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nach raibh aon nósanna imeachta i bhfeidhm chun na cinntí a rinneadh ar na foirmeacha seo a
athbhreithniú faoin gCód Cleachtais.
Tá an Coimisiún aireach faoin deacracht atá ag comhlacht poiblí a chinntiú go bhfuil bainisteoirí
líne ag déanamh measúnuithe ar bhealach cóir comhsheasmhach, agus go bhfuil riosca níos airde
ann go mbeadh tionchar claonta sa chinnteoireacht. Maidir leis seo, ní thacaíonn sé le measúnuithe
bainisteoirí a úsáid mar chuid den phróiseas roghnúcháin agus thug sé treoir do roinnt comhlachtaí
poiblí úsáid measúnuithe bainisteoirí a bhaint as aon phróisis roghnúcháin amach anseo.

Iniúchadh
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.
In 2019 rinneadh iniúchadh ar úsáid critéar incháilitheachta sriantach in Oifig na gCoimisinéirí
Ioncaim.

Iniúchadh ar úsáid critéar incháilitheachta sriantach in
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Cúlra
Tugtar breac-chuntas in alt 2.6.4 den Chód Cleachtais um Cheapachán chun Post sa Státseirbhís
agus sa tSeirbhís Phoiblí na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo agus na sonraíochtaí poist agus
duine do ról á socrú.
In 2011, rinne an Coimisiún iniúchadh ar chritéir incháilitheachta le haghaidh ardú céime
chuig poist sa státseirbhís. Luann sé nár cheart go léireodh critéir incháilitheachta do phoist sa
státseirbhís ach dualgais agus freagrachtaí an róil. Mar gheall air seo, d’aontaigh fochoiste den
Chomhairle Ghinearálta nach mbeadh ardú céime chuig gráid sa státseirbhís teoranta do bhaill
foirne atá ag fónamh ag an ngrád díreach faoi bhun an ghráid a raibh ardú céime á dhéanamh
dóibh. Ina áit sin, bheadh critéir incháilitheachta neamhshrianta agus bheadh iarrthóirí incháilithe
chun dul san iomaíocht d’aon phost a luaithe a bheadh dhá bhliain de sheirbhís ghinearálta déanta
acu.
Le linn scrúdú a dhéanamh ar ghearán a fuarthas faoi alt 8 den Chód Cleachtais i gcoinne Oifig
na gCoimisinéirí Ioncaim (Ioncam) in 2019, tarraingíodh aird an Choimisiúin ar chomhaontú a
rinneadh sa chás sin chun na rialacha athbhreithnithe maidir le hardú céime a leagtar amach a
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sheachbhóthar. os cionn. Cuireadh in iúl don Choimisiún gur tharla an cinneadh chun na critéir a
shrianadh sa chás sin mar thoradh díreach ar thorthaí breithnithe a d’eascair as díospóidí caidrimh
thionscail. Dúradh freisin gur thug na torthaí sa chás seo aird ar fhasaigh a bunaíodh i roinnt
próiseas roghnúcháin roimhe seo a d’eascair as díospóidí den chineál céanna.

Torthaí
Dhírigh an t-iniúchadh ar na próisis roghnúcháin seo a leanas a rinneadh ó 2011 go dtí seo:
 Ardú céime chuig oifigeach foirne (2016)
 Ardú céime chuig oifigeach feidhmiúcháin níos airde (2018)
 Ardú céime chuig príomhoifigeach cúnta (2018)
 Ardú céime go príomhoifigeach feidhmiúcháin dlí cúnta (2018)
Ba phróisis iad seo inar dheimhnigh na Coimisinéirí Ioncaim go raibh critéir incháilitheachta
sriantacha curtha i bhfeidhm, de bhun comhaontuithe le comhlachtaí caidrimh thionsclaíoch,
d’fhonn díospóidí stairiúla a réiteach. Rinne an t-iniúchadh breithniú ar na próisis phleanála agus
chinnteoireachta a bhaineann le socrú na gcritéar incháilitheachta agus na riachtanas riachtanach i
ngach cás. Bhreithnigh sé freisin na próisis agus na nósanna imeachta ginearálta atá i bhfeidhm sna
Coimisinéirí Ioncaim maidir leis na critéir agus na riachtanais a leagan síos.
Mar riail ghinearálta, agus critéir incháilitheachta á socrú acu, cloíonn na Coimisinéirí Ioncaim leis
na critéir fhorordaithe de sheirbhís dhá bhliain agus rátáil dhearfach i dtuarascálacha PMDS roimhe
seo. Ba iad na próisis roghnúcháin a bhí á mbreithniú sa chás seo na próisis nár thionscain na
Coimisinéirí Ioncaim iad, ach iad siúd a rinneadh go sonrach mar thoradh ar thorthaí breithnithe a
d’eascair as díospóidí caidrimh thionscail.
De bhun na moltaí a rinneadh ag an mbreithniú, reáchtáladh comórtas speisialta do gach ceann de
na gráid thuas. I ngach ceann de na comórtais seo bhí critéir incháilitheachta ar cheart go mbeadh
seirbhís idir 10 agus 25 bliana ag iarrthóirí. Socraíodh na critéir do gach comórtas chun díospóidí
stairiúla a réiteach.

Conclúidí
I ngach ceann de na próisis roghnúcháin a scrúdaíodh, cuireadh critéir incháilitheachta sriantacha i
bhfeidhm, ag teorannú iarrthóirí dóibh siúd a chaith líon sonraithe blianta sa státseirbhís agus / nó
ag grád sonraithe. Sháraigh sé seo na caighdeáin a leagtar amach i gcuid 2.6.4 den Chód Cleachtais
agus sa bheartas athbhreithnithe chun critéir incháilitheachta a chur i bhfeidhm le haghaidh ardú
céime sa státseirbhís.
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Ba iad na próisis roghnúcháin a scrúdaíodh ná iad siúd nár thionscain na Coimisinéirí Ioncaim iad,
ach iad siúd a rinneadh mar thoradh díreach ar thorthaí breithnithe. Cé nár foráladh go sonrach
don srian i ngach cás, bhí na cinntí a rinneadh bunaithe go soiléir ar fhreagracht a thuigtear
chun an t-ábhar atá faoi dhíospóid a thabhairt chun críche. Ba chóir a thabhairt faoi deara, gur
cinntí aonair, sonracha a bhí i ngach ceann de na cinntí a rinneadh sna próisis seo, gan aon
infheidhmeacht ghinearálta sa todhchaí. Maolaíonn sé seo formhór na n-imní a bheadh ar an
gCoimisiún maidir le critéir incháilitheachta sriantacha a úsáid sa todhchaí.
Tá an Coimisiún sásta go bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim, agus critéir incháilitheachta agus
bunriachtanais á socrú acu, ag feidhmiú de ghnáth de réir na gCód Cleachtais.
Mar sin féin, leagtar amach san Acht an bunús dlí ar a gcaithfidh comhlacht poiblí cloí le prionsabail
an cheapacháin bunaithe ar fhiúntas. Ina theannta sin, cuireann téarmaí agus coinníollacha
ceadúnais earcaíochta iallach ar shealbhóir ceadúnais forálacha an Achta a chomhlíonadh i gcónaí.
Má fhaightear amach nach bhfuil comhlacht comhlíontach, féadfar a cheadúnas earcaíochta a
chúlghairm.
Cé go bhféadfaí cinneadh a dhéanamh, de mheon macánta, trí shásraí um réiteach díospóide, ní
bhaineann sé seo oibleagáidí dlíthiúla as sealbhóir an cheadúnais. Nuair a mholtar go gcuirfeadh
comhlacht srian ar na critéir incháilitheachta nó na bunriachtanais le haghaidh róil, go bunúsach,
is é sin treoir don chomhlacht oibleagáidí dlíthiúla a shárú agus a cheadúnas earcaíochta a
chúlghairm. Tá an baol ann freisin go bhféadfaí fasach a bhunú a d’fhágfadh go n-úsáidfí critéir
incháilitheachta sriantacha chun dul i ngleic le díospóidí caidrimh thionscail.
Measann an Coimisiún go bhfuil meicníochtaí réitigh díospóide, agus é ag moladh caingne a
sháraíonn sealbhóir ceadúnais ina oibleagáidí dlíthiúla, ag gníomhú mar bhac ar cheapachán
cóir bunaithe ar fhiúntas. Moltar, sa todhchaí, go gcuirfí na páirtithe ábhartha uile ar an eolas
go hiomlán faoi oibleagáidí na gCoimisinéirí Ioncaim faoin Acht agus na rioscaí ardleibhéil a
bhaineann le téarmaí agus coinníollacha a gceadúnais earcaíochta a shárú.
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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 2019 cheadaigh an Coimisiún na gníomhaireachtaí seo a leanas:
 Conscia
 Amrop
Go dtí seo, tá 18 gníomhaireacht curtha ar ár liosta de ghníomhaireachtaí ceadaithe. Tá liosta
iomlán na ngníomhaireachtaí ceadaithe faoi iamh in Aguisín 4.
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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
ndeonaímid an t-ordú, déantar an ceapachán a eisiamh go sealadach ón Acht. Ciallaíonn sé seo gur
féidir leo coinne a dhéanamh gan próiseas roghnúcháin iomlán faoi na Cóid Chleachtais.
Ní dheonaímid ach orduithe eisiatacha le haghaidh post sealadach neamhbhunaithe laistigh den
Státseirbhís. De ghnáth ní dheonaítear 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 2019.
Catagóir

Orduithe

Cláir socrúcháin do mhic léinn

26

Tionscadail WAM

23

Baill foirne príobháideacha aireachta

0

Scileanna sonracha

11

Eile

2

Iomlán

62

Deonaíodh 49 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. Ní dhearnadh aon orduithe do bhaill foirne phríobháideacha aireachta agus
rinneadh 2 ordú ar iasacht.
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Leis an 11 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.
Eile

Sonrach

18%

3%
44%

Cláir socrúcháin
do mhic léinn

37%
Tionscadail WAM

Oibríochtaí Oifige
Aistriú chuig Áitreabh Nua
Tar éis roinnt blianta ar Shráid Líosain Íochtarach, bhog an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse
Poiblí chuig 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.
In ainneoin go raibh go leor oibre i gceist le timpeallacht phlean oscailte nua a fhorbairt agus
athruithe suntasacha TFC, cuireadh an t-aistriú i gcrích leis an gcur isteach ní ba lú ar ár seirbhísí. Tá
na hoifigí nua, atá suite ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, tíosach ar fhuinneamh, agus
inrochtana do chathaoireacha rothaí. Tá na huaireanta oifige céanna ag Rúnaíocht an Choimisiúin
agus a bhí aici roimhe seo agus tá gach faisnéis teagmhála eile, lena n-áirítear seoltaí teileafóin
agus ríomhphoist, fós mar i gcéanna.
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Cearta Daonna agus Comhionannas na hÉireann
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 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. Agus í ag tabhairt faoina
feidhmeanna reachtúla, cinnteoidh an Oifig go mbreithneofar aon mhainneachtain cearta an duine
a urramú.
In 2018, bhunaigh an Oifig meitheal maidir le dualgas na hearnála poiblí. Rinne an grúpa measúnú
ar na saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus comhionannas a bhaineann le
feidhmeanna na hOifige agus d’aithin siad na beartais, na pleananna agus na gníomhartha is gá
chun aghaidh a thabhairt orthu. Mar gheall air seo, bunaíodh Coiste um Dhualgas na hEarnála
Poiblí. Le linn 2019, rinne an Coiste go leor dul chun cinn maidir leis na gníomhaíochtaí a bhfuil
leagtha amach aige a sheachadadh. Áiríodh leis seo a chinntiú go raibh gach cumarsáid a
úsáideann an Oifig inrochtana do chách agus go dtuigeann na húsáideoirí go léir í.
Chun tacú le bogadh na hOifige, rinneadh go leor oibre chun inrochtaineacht na hoifige a chinntiú
don fhoireann agus do chuairteoirí araon. Áiríodh leis seo straitéis athbhreithnithe cumarsáide
inmheánach a fhorbairt a dhírigh ar a chinntiú go raibh baill foirne ar an eolas faoi mheasúnuithe
riachtanas agus na teicneolaíochtaí cúnta a d’fhéadfadh a bheith riachtanach. Ina theannta sin,
tugadh isteach modúl r-fhoghlama ar chearta an duine agus ar chomhionannas do gach ball foirne
nua.
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Aguisín
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Aguisín 1
Earcaíocht an shealbhóir ceadúnais agus gníomhaíocht
roghnúcháin
Sealbhóir Ceadúnais

Inmheánach Oscailte

Iomlán

9
1
106
15
522

Oscailte Ag
(PAS)
gníomhú
ar leibhéal
níos airde
0
0
0
39
88
9
22
0
0
97

Údarás Uchtála na hÉireann
An Garda Síochána
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit
Gníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach (TUSLA)
An tSeirbhís Chúirteanna
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

2
193
52
3
258
61
111

56
30

111
501

32
1

260
643

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

7
25

0
12

44
63

2
1

53
101

7
209

0
1

180
1211

77
323

264
1744

13

0

40

2

55

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus
Trádála
An Roinn Sláinte (Sonrach)
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil
An Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe
An Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail

103

5

304

17

429

18
28

0
16

58
91

0
1

76
136

68

12

551

21

652

16

0

49

1

66

15

0

13

2

30

11
233
255
40
877
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Sealbhóir Ceadúnais

Inmheánach Oscailte

Oscailte Ag
Iomlán
(PAS)
gníomhú
ar leibhéal
níos airde
26
1
30

Roinn an Taoisigh

3

0

Sealbhóir Ceadúnais

Inmheánach

Oscailte

Oscailte
(PAS)

Ombudsman do Sheirbhísí Airgeadais 7
agus Pinsean

33

An tÚdarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte (HIQA)

7

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Tithe an Oireachtais

Iomlán

0

Ag
gníomhú
ar leibhéal
níos airde
0

44

0

12

63

141

5133

128

46

5448

12

27

44

2

85

Coimisiún na hÉireann um Chearta an 8
Duine agus Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
103

8

11

2

29

14

53

6

176

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

2

6

0

0

8

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

11

39

4

2

56

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 Soláthair an Rialtais

1

0

28

5

34

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh
Poiblí

30

40

0
3

11

0

4

18

7

8

9

0

24

14

0

31

3

48

4

3

10

5
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Sealbhóir Ceadúnais

Inmheánach Oscailte

Oifig an Rialtóra Pleanála

0

14

Oscailte Ag
Iomlán
(PAS)
gníomhú
ar leibhéal
níos airde
0
0
14

Oifig an Ombudsman

0

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

817

260

537

29

1643

Ombudsman do Leanaí

0

7

1

1

9

Údarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine

0
18

0

75

5

Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí

98
0

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

7

107

22

13

149

Saotharlann Stáit

1

4

7

0

12

An Coimisiún um Achomhairc
Chánach
An Oifig Luachála

3

0

15

2

20

12

0

25

1

38

Iomlán

2370

6503

4352

764

13989
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Aguisín 2
Gníomhaíocht maidir le hathbhreithniú agus gearáin
Sealbhóir Ceadúnais
Údarás Uchtála na hÉireann
An Garda Síochána
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit
Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
(TUSLA)
An tSeirbhís Chúirteanna
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
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 agus Trádála
An Roinn Sláinte (Sonrach)

Alt 7
0
26
2
0
31

Alt 8
0
10
0
0
1

Ceapacháin
11
233
255
40
877

54
6
0
1
0
23

0
1
0
1
0
1

260
643
53
101
264
1744

0
0
0

0
0
1

55
429
76

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

0
9

0
1

136
652

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Roinn an Taoisigh
Ombudsman do Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
Tithe an Oireachtais
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus
Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann

0
0
0
0
125
1
1
0

0
0
0
0
34
0
0
1

66
30
30
40
5448
63
85
29

63

28

176
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Sealbhóir Ceadúnais
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 Soláthair an Rialtais
Oifig an Rialtóra Pleanála
Oifig an Ombudsman
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Ombudsman do Leanaí
Údarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Alt 7
0
0
1

Alt 8
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
0
3
0

18
0

0
0

0

0

Ceapacháin
8
56
34
0
18
24
22
48
14
0
1643
9
0
98

Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit

1

1

0
149

Saotharlann Stáit
An Coimisiún um Achomhairc Chánach
An Oifig Luachála
Iomlán

0
0
0
364

0
0
0
83

12
20
38
13989

* 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
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Aguisín 3
Sealbhóirí ceadúnais earcaíochta
Údarás Uchtála na hÉireann

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

An Garda Síochána

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta

Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Oifig Náisiúnta na Seirbhísí Comhroinnte

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na
hÉireann

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Sláinte
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Oifig Thithe an Oireachtais
Oifig an Ombudsman
Oifig an Rialtóra Pleanála
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig an Ombudsman do Leanaí

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe

Údarás Póilíneachta

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil

Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Roinn an Taoisigh

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Ombudsman do Sheirbhísí Airgeadais agus
Pinsean

An tSeirbhís Chúirteanna

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte

An Oifig Luachála
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Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An tSaotharlann Stáit
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Aguisín 4
Gníomhaireachtaí earcaíochta ceadaithe
FRS Recruitment Society Limited
Lex Consultancy Limited
Sigmar Recruitment Consultants Limited
IT Force Ltd
Recruitment Plus
Grafton Recruitment Ltd
Osborne Recruitment
Cpl Ltd
Servisource Recruitment Limited
Hays Specialist Recruitment Limited
Orange Recruitment Limited
Mazars
InterSearch Ireland
SThree Staffing Ireland Limited
PEGlobal
GatenbySanderson
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