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ÁR MISIÚN
Is é ár misiún é sláine
earcaíocht, roghnóireacht
agus cheapadh daoine chun
post a chistítear ó chistí
poiblí a shlánchoimeád,
agus trí chaighdeáin a
fheabhsú go leanúnach,
muinín fhorleathan a
chothú maidir lena gcumas
siúd a cheaptar chun cuidiú
le soláthar seirbhísí poiblí.
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BROLLACH

BROLLACH
Is mór ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a
sheachtú Tuarascáil Bhliantúil a thíolacadh, is tuairisc a thugann
forléargas ar obair an Choimisiúin le linn na bliana 2011, lena
n-áirítear tuairiscí ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na
príomhchuspóirí arna sracléiriú ina Ráiteas Straitéise 20011-2013
a chomhlíonadh.
Ós fios dó an fócas atá ar thábhacht an chuibhis go ginearálta agus a shaintábhacht
maidir le hiontaoibh a chothú iontu siúd a cheaptar chun post sa tSeirbhís Phoiblí,
aithníonn an Coimisiún an tuarascáil seo mar fheithicil thábhachtach chun a chuid oibre
agus a bhfuil bainte amach aige le linn na bliana 2011 a mhionsonrú.
In ainneoin thionchar leanúnach mhoratórium earcaíochta an Rialtais ar líon na
bpróiseas ceapachán a seoladh i 2010, ba chlár gnó dúshlánach é na caighdeáin
earcaíochta a shlánchoimeád agus líomhaintí i dtaobh sáruithe ar Chóid Chleachtais
an Choimisiúin a bhainistiú. Is deimhin leis an gCoimisiún gur éirigh leis aghaidh a
thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le stádas chóras ceapacháin phoiblí na hÉireann a
chosaint do na comhlachtaí sin a thagann faoina réimse feidhme.
Le linn an bliana bhí fócas lárnach amháin de chuid an Choimisiúin dírithe air a
chinntiú go raibh an scothchleachtas curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir
le cleachtais earcaíochta agus roghnóireachta. Léirigh clár na n-iniúchtaí ar fud na
gcomhlachtaí a thagann faoi réimse feidhme an Choimisiún a dhíonbháilteacht chun
caighdeáin earcaíochta a shlánchoimeád.
Is mian leis an gCoimisiún a bhuíochas a chur in iúl don bhainistíocht agus d’fhoireann
na hOifige as ucht a ndíograis agus a dtiomantas leanúnach.
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RÉAMHRÁ

RÉAMHRÁ
Ba í 2011 an seachtú bliain iomlán don Choimisiún a bheith i
mbun oibre mar rialtóir earcaíochta agus roghnóireachta chuig an
Státseirbhís, chuig an nGarda Síochána, chuig Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte, agus chuig an Údarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte agus chuig líon áirithe comhlachtaí poiblí eile.
Tá an Coimisiún freagrach as iontaoibh agus muinín a chothú i bpróisis cheapacháin
na hearnála poiblí, is eiseamláirí de phrionsabail an chuibhis, an fhiúntais, na
trédhearcachta, na neamhchlaontachta, na comhsheasmhachta agus na cothroime. Tá
an Coimisiún tiomanta dá chinntiú nach spriocanna iontu féin iad na príomhchuspóirí
seo ach gurb éard a bheidh iontu an modh chun an sprioc níos leithne sin a aimsiú,
mar atá, na hiarrthóirí is láidre is féidir a mhealladh agus a roghnú agus ar an gcaoi sin,
soláthar seirbhísí poiblí den chéad scoth a urasú.
I 2011 rinne an Coimisiún líon gearán a bhreithniú ó dhaoine aonair ar cás leo go raibh
siad eisithe go hiarbhír ó bheith san iomaíocht le haghadih post ar bhonn na gcritéar
incháilitheachta a bhain leis na poist sin. I gcásanna áirithe, chuaigh an Coimisiún le
bailíocht na ngearán sin. D’ullmhagh sé tuarascáil don Aire Caitheachais Phoiblí agus
Athchóirithe i dtaobh na rialúchán atá i bhfeidhm san iomad Ranna Státseirbhíse a
choisceann ar lucht foirne proifisiúnta cur isteach ar ardú céime chun post riaracháin.
D’aithin an Coimisiún, má dhéantar próisis áirithe a theorannú don fhoireann atá
ar sheirbhís laistigh d’eagraíochtaí, gur féidir leis sin cur leis an dílseacht agus an
tiomantas foirne a mhéadú; le dul chun cinn gairmréime a chur chun cinn agus go
bhfónann sé chun forbairt foirne a dhreasú. Ach sin ráite, le linn na ngearán sin a
scrúdú, agus ina athbhreitniú ina dhiaidh sin ar na socruithe laistigh den Státseirbhís,
thug an Coimisiún dá aire gur fearr a fhóntar do leas an phobail trí dheireadh a chur
le cleachtais shriantacha a fhónann chun na deiseanna a theorannú atá ann do
chomhlacht seirbhíse poiblí na hiarrthóirí is fearr a cheapadh. Déileáltar níos mine leis
na cásanna seo níos deireanaí sa tuarascáil seo.
Le blianta beaga anuas baineadh croith as muinín an phobail i leith go leor institiúidí,
cuireadh mórchuid ceisteanna agus tógadh go leor amhrais faoi fheidhmíocht na
n-institiúidi sin. Tá ról suntasach le comhlíonadh ag an gCoimisiún maidir le taca a
chur faoi mhuinín an phobail sa chóras ceapachain mar shlí chun iontaoibh an phobail
a chothú sna daoine a cheaptar chun na poist sin a líonadh. Tá na córais sin trína
ndéantar daoine aonair a cheapadh chun post i gcomhlachtaí poiblí bunúsach maidir
leis na hiarrthóirí is inniúla a earcú agus a roghnú agus maidir le hiontaoibh agus muinín
a thógáil in institiúidí an Stáit.
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Le linn dó a chúram a chomhlíonadh, foilsíonn an Coimsiún Cóid Chleachtais i dtaobh
earcaíochta agus roghnóireachta chun post in eagraíochtaí san earnáil phoiblí. Trí
mhonatóireacht agus iniúchtaí rialta, déanann sé monatóireacht, ar fheidhmíocht
Sealbhóirí Oifige a thagann faoina réimse feidhme maidir leis an gcaoi a gcloíonn siad
leis na Cóid. Chomh maith leis sin, tugann sé comhairle maidir leis na Cóid Chleachtais
agus cuireann sé chun cinn iad agus déanann sé líomhaintí maidir le sáruithe orthu a
phróiseáil de réir mar a iarrtar sin.
Toradh amháin a bhí leis na deacrachtaí eacnamaíochta reatha, agus leis an moratórium
ar cheapacháin chun post seribhíse poiblí á leanúint, ná go ndearnadh i bhfad níos lú
ceapacháin seirbhíse poiblí. Fós féin, tá sé fíor-thábhachtach go bhféadfaidh pobal na
hÉireann leanúint dá gcreideamh agus dá muinín a bheith acu i neamhchlaontacht
agus in oibiachtúlacht na mbreitheanna a thagtar orthu ar fud na bpróiseas ceapacháin
seirbhíse poiblí. Ós rud é go bhfuil leibhéil na gníomhaíochta earcaíochta tite de
thoradh an mhoratórium ar earcaíocht agus ar arduithe céime sa Státseirbhís, bhí
an Coimisiún aireach ar an mbaol go bhféadfadh caighdeáin titim chomh maith. De
réir mar a dhéantar comhaltaí foirne taithíocha a athshannadh ar fud eagraíochtaí, tá
fonn faoi leith ar an gCoimisiún a chinntiú go mbíonn próisis agus nósanna imeachta
dea-dhoiciméadaithe earcaíochta agus roghnóireachta i bhfeidhm ag oifigí chun tacú
le leanúint d’ardchaighdeáin a sholáthar. Tá sé de dhualgas ar comhlachtaí poiblí atá
i dtreis leis an earcaíocht a chinntiú go mbíonn oiliúint chuí leantach ar fail do lucht
foirne atá bainteach le próisis earcaíochta agus roghnóireachta, is oiliúint a bheidh
bunaithe ar na Cóid Chleachtais. Sa bhliain 2011 rinne an Coimisiún athbhreitnithe
téamacha a ghabháil de láimh ar chleachtais agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm ar
fud na Rann agus na n-Ofigí Rialtais uilig. Bhí na hathbhreithnithe seo, a gcuirtear síos
orthu níos mine níos deireanaí sa tuarascáil, dírithe ar réimsí de leithéid Bainistíocht na
gCeapachán chun Gníomhú ar Léibhéal Níos Airde, Orduithe Eisiatacha agus Cruinneas
Tuairisceán Staitistiúil chuig an gCoimisiún.
Maidir leis an bhfeidhm iniúchta agus dearbhaithe, arna forbairt ó thráth a bhunaithe,
is deimhin leis an gCoimisiún gur chruthaigh sé a bheith ina mheicníocht urrúnta
éifeachtach chun chur leis an éifeachtúlacht trína chinntiú gur ar bhonn an fhiúntais,
tar éis próisis chothroim oscailte iomaíoch, is ea a dhéantar roghnóireacht le haghaidh
ceapacháin. Is mór ag an gCoimisiún a thabhairt dá aire gur de réir na gcaighdeán arna
mbunú ina gCóid Chleachtais atá cleachtais earcaíochta agus roghnóireachta seirbhíse
poiblí á seoladh ar an mórchóir, agus go bhfuiltear ag urramú do na luachanna agus na
prionsabail lena ndéantar an fiúntas a shainmhíniú.
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CEADÚNÚ

CEADÚNÚ
Tá an Coimisiún freagrach as ceadúnais earcaíochta a dheonú do
chomhlachtaí poiblí áirithe ar mian leo a gcuid earcaíochta féin a
sheoladh. Féadtar ceadúnais earcaíochta a dheonú i leith na bpost
uilig sa chomhlacht poiblí (ceadúnas ginearálta) nó i leith poist
áirithe amháin nó níos mó (saincheadúnas).
Ní mór iarratas ar cheadúnas earcaíochta a bheith déanta chuig an gCoimisiún, ina
gceanglaítear ar an sealbhóir oifige a chumas a léiriú chun an próiseas roghnóireachta
a sheoladh de réir Chód Cleachtais an Choimisiúin. Tá an Coimisiún sásta comhairle nó
cúnamh cuí a sholáthar le linn an phróisis iarratais.
Curtha ag gabháil le gach ceadúnas a dheontar bíonn téarmaí agus coinníollacha
áirithe nach mór don sealbhóir ceadúnais cloí leo go docht. Déanann an Coimisiún
monatóireacht ar chomhlíonadh théarmaí agus choinníollacha an cheadúnais trína
fheidhm iniúchta. Cé nach bhfuil teorainn ama ag gabháil le ceadúnas earcaíochta, tá
an chumhacht ag an gCoimisiún ceadúnas a fhoirceannadh in imthosca áirithe. Níor
agraíodh an chumhacht seo go fóill.
Le linn 2011 do dheonaigh an Coimisiún aon cheadúnas earcaíochta nua amháin mar
a leanas:
•

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Bhí aon cheadúnas earcaíochta is tríocha deonaithe ag an gCoimisiún faoi cheann na
bliana 2011, ar saincheadúnais ocht gcinn acu arna n-eisiúint chuig sealbhóirí oifige a
bhfuil ceadúnais ginearálta ina seilbh acu cheana féin.
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NA CÓID CLEACHTAIS
Is ceann de phríomhfheidhmeanna an Choimisiúin é na caighdeáin a bhunú agus
a shlánchoimeád a bheidh le comhlíonadh acu siúd atá freagrach as na próisis
cheapacháin i ngach aon chomhlacht poiblí a thagann faoi réir a réimse feidhme. Agus
sin á dhéanamh aige, ní mór don Choimisiún muinín an phobail a chinntiú i bpróiseas
cheapacháin atá oscailte, cothrom, uileghabhálach agus atá, thar aon rud eile, bunaithe
go daingean ar an bhfiúntas. Tá na caighdeáin arna leagan síos ag an gCoimisiún
foilsithe mar Chóid Chleachtais.
Chomh maith leis sin leagann na Cóid amach na nósanna imeachta nach mór dóibh
siúd atá freagrach as an bpróiseas ceapacháin a leanúint agus gearáin agus casaoidí
arna ndéanamh ag iarrthóirí á láimhsiú acu. Tá nósanna imeachta sonracha ann
maidir le gearáin i ndáil le cinneadh a dhéanann difear do rannpháirtíocht iarrthóra sa
phróiseas ceapacháin, agus nósanna imeachta ar leithligh maidir le líomhain i dtaobh
sáraithe ar an gCód.
Is iad seo na Cóid Chleachtais atá i bhfeidhm faoi láthair:
Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí (Uimh. 01/07)
Ceapacháin Ghearrthréimhse Éigeandála chun Post i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (Uimh. 02/07)
Daoine faoi Mhíchumas a Cheapadh chun Post sa Státseirbhís agus i gComhlachtaí
Poiblí Áirithe (Uimh. 03/07)
Ceapacháin Neamhthipiciúla chun Post sa Státseirbhís agus i gComhlachtaí Poiblí
Áirithe (Uimh. 04/07)
Ceapachán chun Post ina bhfuil Freagrachtaí Reachtúla ar Choimisinéir an Gharda
(Uimh. 05/07)
Léiríonn na Cóid gurb í intinn an Choimisiúin go seolfaí gach próiseas ceapacháin le
hionracas and gur ar bhonn an fhiúntais a dhéanfar breitheanna i gcónaí. Tugann na
Cóid treoraíocht seachas treoracha rúracha dóibh siúd a bheidh á n-oibriú, agus ar
an gcaoi sin cuireann siad ar a chumas don lucht earcaíochta glacadh le cur chuige
solúbtha nuálaíoch i dtaobh nósanna imeachta earcaíochta de gan teacht salach ar
phrionsabail an ionracais agus an fhiúntais.
Is deimhin leis and gCoimisiún gur bunúsach na caighdeáin atá bunaithe aige chun
córas earcaíochta a chinntiú atá ar oscailt go fírinneach do luachanna na cothroime,

9

10

NA CÓID CLEACHTAIS

an chomhionannais agus na hurraime don éagsúlacht, chomh maith le riachtanais
phroifisiúnta na héifeachtúlachta agus na héifeachtachta a chomhlíonadh. Mar chuid
dá thiomantas leanúnach don deimhniú cáilíochta, admhaíonn an Coimisiún nach
mór na caighdeáin seo a athbhreithniú ó am go ham, agus a athchóiriú de réir mar is
gá, le go bhfanfaidh siad iomchuí. Le linn dó na Cóid a choimeád faoi athbhreithniú
leanfaidh an Coimisiún den aiseolas ó shealbhóirí ceadúnais, sealbhóirí oifige, agus
páirtithe leasmhara eile agus den léargas a fhaigheann sé ó obair iniúchta agus ón sruth
ginearálta ceisteanna a thagann isteach ó Ranna, ó oifigí agus ó chomhlachtaí poiblí eile,
a chur i gcuntas.

An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Tuarascáil Bhliantúil 2011

CAIGHDEÁIN A SHLÁNCHOIMEÁD
Trína fheidhm iniúchta, féachann an Coimisiún le hardchaighdeáin na gceapachán
seirbhíse poiblí a shlánchoimeád. Déanann iniúchtaí a shuíomh cibé acu an bhfuil
sealbhóirí oifige ag seasamh lena n-oibleagáidí faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004, agus an bhfuil na prionsabail arna leagan
amach i gCóid Chleachtais an Choimisiúin á n-urramú acu. Ar scór a gcuid iniúchtaí
tá an Coimisiún ag féachaint le moltaí a dhéanamh ar dóigh leis, ar iad a chur chun
feidhme, go dtabharfaidh siad aghaidh ar aon easnaimhí sistéamacha agus go
bhfónfaidh siad chun feabhas a chur ar an tslí ina n-oibrionn próisis cheapacháin.
Is deimhin leis an gCoimisiún go ginearálta gur léirigh na hiniúchtaí a rinne sé i 2011 go
raibh an ghníomhaíocht earcaíochta agus roghnóireachta sna comhlachtaí iniúchta, ar
an mórchóir, á seoladh de réir na gcaighdeán a bhí leagtha síos sna Cóid Chleachtais.
Thug sé cúig iniúchadh chun críche i 2011. Is mar a leanas na hiniúchtaí sin:
1. Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim do chomhlíonadh téarmaí agus coinníollacha 		
a gceadúnais earcaíochta agus athbhreithniú ar phróisis um cheapacháin 		
		inmmheánacha.
2. Critéir Incháilitheachta le haghaidh arduithe céime do chomhaltaí foirne i Ranna 		
agus Oifigí Státseirbhíse a athbhreithniú.
3. Iniúchadh ar na Córais Bhainistíochta agus ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm
maidir le húsáid Orduithe Eisiata a rialú.
4. Iniúchadh ar na Córais Bhainistíochta agus ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm
maidir le dámhachtain ceapachán chun Gníomhú Níos Airde a rialú.
5. Iniúchadh ar na Nósanna Imeachta atá i bhfeidhm maidir le Tuairisceán Staitistiúil
chuig an gCoimisiún ar Ghníomhaíocht Earcaíochta laistigh de Ranna/Oifigí 		
Státseirbhíse roghnaithe a bhainistiú.
I 2011 bhain an Coimisiún úsáid as cineálacha difriúla cur chuige iniúchta agus leanann
sé de staidéar a dhéanamh ar cén chaoi a bhféadfadh sé na modheolaíochtaí seo a fhorbairt. Ar na príomhbhealaí ar baineadh úsaíd astu i 2011 bhí:
•

Athbhreithnithe doimhne a sheoladh ar phróisis cheapacháin shonracha lena 		
n-áirítear beartais agus nósanna imeachta earcaíochta a mheasúnú agus 			
comhlíonadh théarmaí agus choinníollacha an cheadúnais/na gceadúnas 		
earcaíochta a mheas, agus

•

Iniúchtaí téamacha a sheoladh a chuimsíonn líon sealbhóirí oifige ar a n-áirítear 		
ceistneoirí féin-chomhlánaithe agus bearta leantacha.
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CAIGHDEÁIN A SHLÁNCHOIMEÁD

Ós rud é gurbh íseal an ghníomaíocht earcaíochta i 2011 agus gur dóigh gur a leithéid
chéanna a bheas ann i 2012, ba dhóigh leis an gCoimisiún gur bheag ab fhiú cur leis an
gcúig iniúchadh a bhí curtha i gcrích aige cheana.
Aithníonn an Coimisiún an cúnamh agus comhar leanúnach a fhaigheann sé ó na
heagraíochtaí a bhíonn á iniúchadh. Á aithint dó go bhfuil an iomad brúnna iomaíocha
ar na heagraíochtaí seo, maidir leis na buntáistí a leanann sealbhóirí oifige do dhéanamh
athbhreithnithe inmheánacha ar phróisis cheapacháin is dóigh leis an gCoimisiún go
bhfuil aird faoi leith dlite dóibh. Go deimhin, tathantaíonn an Coimisiún go n-úsáidfí
iniúchadh inmheánach tréimhsiúil ar bheartais agus cleachtais earcaíochta agus
roghnóireachta mar chuid de phróiseas bainistíochta riosca gach aon eagraíochta.
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Réimsí le Feabhsú
I ngach ceann de na cúig iniúchadh a rinneadh i 2010, sainaithníodh réimsí ar cheart
iad a fheabsú mar a leanas:
•

Córais Bhainistíochta a athbhreithniú d’fhonn a chinntiú go gcoinnítear taifid lán-		
doiciméadaithe, lena n-áirítear an doiciméadú tacaíochta bunaidh uile, chun tacú go
soiléir le gach céim den phróiseas.

•

Córais éifeachtacha a bheith i bhfeidhm chun an fheidhm aiseolais a bhainistiú agus
go gcuirtear an fhaisnéis seo in iúl d’iarrthóirí ag tús an phróisis.

•

Córais bhainistíochta a chur i bhfeidm maidir le horduithe eisiata lena n-áireofar 		
nósanna imeachta/seicliostaí i scríbhinn agus taifid a choinneáil chun críocha 		
monatóireachta.

•

Beartas agus treoirlínte a fhorbairt d’fhonn ceapacháin chun gníomhú ar leibhéal
níos airde a bhainistiú agus chun a chinntiú go bhfuil doiciméadú tacaíochta iomlán
ar fáil i dtaobh gach céim den phróiseas.

•

Úsáid sinsearachta/oiriúnachta a athbhreithniú chun críocha ceapacháin chun 		
gníomhú ar leibhéal níos airde a dhéanamh d’fhonn a chinntiú go bhfuil ceanglais
na gCód Cleachtais á gcomhlíonadh.

•

Athbhreithniú a dhéanamh ar na córais le haghaidh tuairisceán staitistiúil 		
a sholáthar don Choimisiún d’fhonn a chinntiú go léiríonn an fhaisnéis uile an 		
ghníomhaícht earcaíochta go cruinn cothrom le dáta.

Cuirtear tuarascálacha iniúchtaí ar shuíomh idirlín an Choimisiúin – www.cpsa.ie – agus
is féidir le gach eagraíocht breathnú orthu agus úsáid a bhaint astu chun a mbeartais
agus a gcleachtais féin a thagarmharcáil. Dé réir mar is cuí, áiríonn gach tuarascáil
iniúchta moltaí maidir le feabhsúchán. Tá sé tábhachtach go ndéanann sealbhóir oifige
aghaidh a thabhairt ar aon easnaimhí a shainaithnítear agus leanfaidh an Coimisiún de
mhonatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn ina leith seo. Admhaíonn an Coimisiún
freisin gurb iomaí eagraíocht a léiríonn deachleachtais arna bhforbairt trí athbhreithniú
agus measúnú leanúnach ar bheartais agus nósanna imeachta, trí chórais bhainistíochta
a fhorbairt, trí oiliúint agus trí choinneáil bord ar bord le deachleachtais earcaíochta.
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Beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún faoi Alt 8 den Acht um Bainistíocht
na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004, poist neambhunaithe sa
Státseirbhís a eisiamh, le hordú, ó oibriú an Achta seo.
Le linn dó a chomhaontú go ndéanfar na poist seo a eisiamh óna réimse feidhme,
ceanglaíonn an Coimisiún go gcloífidh an oifig nó roinn Státseirbhíse le treoirlínte lena
leagtar amach an cineál post a dhíolmhóidh sé agus fad na tréimhse a bheidh i gceist
chomh maith.
Leagann Tábla 2 amach na príomh-chatagóirí ceapachán ar lena n-aghaidh a rinneadh
nó a leathnaíodh orduithe den sórt sin sa bhliain 2011.
Baineann gach ordú le cineál sonrach poist nó gráid sa Státseirbhís. Dá thoradh sin, ós
rud é gur féidir níos mó ná duine amháin a bheith ceaptha chun an phoist nó an ghráid
atá i gceist, ní léiriú ar líon na ndaoine a ceapadh líon na n-orduithe a rinneadh.
I gcás orduithe a bhaineann le foireann phearsanta Aire Rialtais, déanann coinníollacha
seirbhíse na ndaoine a cheaptar foráil go scoirfidh siad dá bpoist a shealbhú nuair a
éiríonn an Rialtas/an tAire as oifig. Sa bhliain 2011 mhéadaigh ar líon na n-orduithe
eisiata maidir le Foireann Phríobháideach Aireachta de thoradh athrú Rialtais. San
iomlán bhí 52 ordú eisiata deonaithe a chlúdaigh 102 poist eisiata le haghaidh foirne
príobháidí aireachta.
Deonaíodh dhá ordú fichead chun tacú le tionscnaimh ghearrthéarmacha shonracha,
i.e. cláir chun micléinn a shuíomh agus cláir WAM (Meantóireacht Toilteanach Ábalta).
Rinne na ceithre ordú eile daoine a chumasú chun a bheith fostaithe go sealadach
go dtí go mbeadh na foirmiúlachtaí tugtha chun críche lena bhfostú go buan agus
leomh se do Ranna agus Oifigí serbhísí foirne a áirithiú go ceann tréimhse sonraí chun
sainseirbhís phroifisiúnta a sholáthar.
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TÁBLA 2: Orduithe a rinneadh i 2011
Catagóir
Ceapacháin Aireachta e.g. cúntóirí pearsanta, rúnaithe
pearsanta, tiománaithe sibhialtacha, preasoifigigh
Cláir chun mic léinn a shuíomh
Tionscadail WAM
Ceapacháin sealadacha go dtí go suítear an duine/na daoine
go buan
Ceapacháin phroifisiúnta/theicniúla inar gá scileanna
sonraithe go ceann tréimhsí am-teoranta.
AN TIOMLÁN

An líon orduithe
52
(102 Phost)
4
18
2
(6 Phost)
2
78
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Cé gurbh ann do mhéadu ar líon na nGearán a fuair agus a d’imscrúdaigh an Coimisiún
sa bhliain 2011 thar an gcéad bhliain roimhe sin, fanann líon iomlán na n-iarrataí ar
athbhreithnithe sách íseal. Is deimhin leis an gCoimisiún go bhfreagraíonn seo ní amháin
do na leibhéil laghdaithe gníomhaíochta ach do thiomantas leanúnach na gcomhlachtaí
a thagann faoina réimse feidhme d’ardchaighdeáin a chur i bhfeidhm i gcleachtais
earcaíochta agus roghnóireachta, i dteannta le feasacht níos mó a bheith ann i measc
Sealbhóirí Oifige ar a bhfreagrachtaí agus a n-oibleagáidí faoi na Cóid Chleachtais.
Fuair an Coimisiún naoi n-iarratas foirmiúla dhéag ar athbhreithnithe le linn na bliana
ag líomhain sáruithe ar na Cóid. I gcás dhá cheann déag de na gearáin seo, do sheol
an Coimisiún imscrúdú agus rinne sé a thuarascáil a thabhairt chun críche le linn na
bliana. I gcás amháin, rinneadh an gearán a réamh-imscrúdú, agus measadh afách,
nár leor an fhaisnéis a bhí ar fáil le dul ar aghaidh leis agus bhí an gearánaí curtha ar
an eolas dá réir. Tabharfar tuarascálacha chun críche ar thorthaí na n-imscrúduithe
ar shé chás thairis sin go luath i 2102. Chomh maith leo san thug an Coimisiún cúig
thuarascáil chun críche ar ghearáin a fuarthas i mblianta roimhe sin.
I gcaitheamh na bliana 2011 fuair an Coimisiún fiosruithe agus gearáin neamhfhoirmiúla
ó iarrthóirí a bhí míshásta le gné amháin nó níos mó den phróiseas ceapacháin. Mar
fhreagra ar na hiarrataí sin lean an Coimisiún de chomhairle agus d’fhaisnéis a sholáthar
d’iarrthóirí mar ba chuí. Tá sé suimiúil le tabhairt faoi ndeara gur tháinig líon suntasach
ceisteanna isteach i ndáil leis na Cóid agus cibé acu an raibh siad infheidmhe maidir
le comhlachtaí poiblí áirithe atá lasmuigh de réimse feidhme an Choimisiúin, is rud a
léiríonn go bhfuil feasacht amuigh ansin i measc iarrthóirí go ginearálta ar phrionsabail
an Chóid agus ar ról an Choimisiúin maidir leis an scothchleachtas a mholadh san
earcaíocht agus sa roghnóireacht.
Lean an bhainistíocht gearán de bheith ina chuid suntasach d’ualach oibre an
Choimisiúin. Is feidhm chasta í imscrúdú gearán, a mbaineann athbhreithniú
cuimsitheach ar dhoiciméadú iomchuí léi i gcónaí, chomh maith le hagallaimh, más
cuí sin, leo siúd a bhí páirteach sa phróiseas ceapacháin. Le linn dó déileáil le haon
ghearán, is í feidhm an Choimisiúin í, aghaidh a thabhairt ar líomhaintí an ghearánaí i
dtaobh sáruithe ar an gCód agus freagra a thabhairt orthu tar éis dó scrúdú críochnúil
cothrom a dhéanamh de réir na gcaighdeán agus na nósanna imeachta arna sracléiriú
sa Chód.
Tar éis dó gearán foirmiúil a fháil, téann an Coimisiún i dteagmháil leis an sealbhóir
oifige iomchuí d’fhonn a shuíomh cibé acu an bhfuil líomhaintí an ghearánaí tar éis
tarlú. Tugann seo deis don Choimisiún treoraíocht agus comhairle a thairiscint maidir
leis an scothchleachtas sa phróiseas ceapacháin, ar gné thábhachtach í de shaothar
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an Choimisiúin chun prionsabail an chuibhis, an fhiúntais, an chomhionnanais agus na
cothroime i bpróisis earcaíochta agus roghnóireachta a shlánchoimeád.

Nósanna Imeachta Athbhreitnithe
Tá dhá nós imeachta athbhreithnithe ar leithligh ann. Bíonn feidhm ag an gcéad
cheann i gcásanna ina bhfuil iarrthóir míshásta le breith i ndáil lena (h)iarrthóireacht
(ach ina gcreideann sé nó sí nárbh ann do shárú ar an gCód) agus inar mian leis nó léi
go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbreith sin. Is é an sealbhóir oifige a dhéanann breith
earcaíochta a athbhreithniú. Ní féidir leis an gCoimisiún breith an tsealbhóra oifige a
chur ar ceal agus, ar leith ón gcaoi inar cheart an t-athbhreithniu a sheoladh a leagan
amach, níl aon ról ag an gCoimisiún sa phróiseas seo.
Bíonn feidhm ag an dara nós imeachta athbhreithnithe i gcásanna ina gcreideann duine
go ndearna próiseas ceapacháin an Cód a shárú agus inar mian leis nó léi go ndéanfaí
imscrúdú air. Ní mór don ghearánaí an gearán a dhéanamh chuig an sealbhóir oifige sa
chéad ásc. Más rud é go mbíonn an gearánaí fós míshásta le toradh athbhreithniú an
tsealbhóra oifige, féadfaidh sé nó sí iarraidh ar an gCoimisiún an sárú líomhainte ar an
gCód a imscrúdú. I dtaca leis seo, tá cumhachtaí an Choimisiúin teoranta. Féadfaidh
an Coimisiún, i measc rudaí eile, ceadúnas earcaíochta de chuid comhlachta phoiblí a
leasú nó a chúlghairm, ach níl de chumhacht aige áfach, breith earcaíochta a athrú ón
uair a dhéantar é agus tá sé, iarbhír, coiscthe go sainráite air sin a dhéanamh le téarmaí
an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004. I
2011 rinne an Coimisiún líon moltaí chuig sealbhóirí oifige d’fhonn aghaidh a thabhairt
ar easnaimhí a sainaithníodh le linn a chuid imscrúduithe.

Sáruithe ar an gCód Cleachtais
I dteannta comhairle a sholáthar i dtaobh ceisteanna neamfhoirmiúla le linn 2011,
rinne an Coimisiún imscrúduithe ar ghearáin fhoirmiúla maidir le sáruithe ar an gCód,
ar réitíodh cuid acu go neamhfhoirmiúil nó ar measadh iad, tar éis réamh-imscrúdú a
bheith déanta orthu, gan a bheith laistigh de réimse feidhme an Choimisiúin faoi Alt 8
den Chód.
Cé go ndearna gearánaithe raon leathan líomhaintí i gcoinne sealbhóirí oifige aonair
maidir le sáruithe ar phrionsabail an Chóid i ndáil le próisis cheapacháin a bhainistiú,
is í tuairim an Choimisiúin gur tháinig formhór na gcásanna seo chun cinn de thoradh
easnaimhí sa chaoi a rinne sealbhóirí oifige ionchais iarrthóirí a bhainistiú. Ina leith
sin, ba théama athfhillteach í an chumarsáid a bheith frithghníomhach seachas a
bheith réamhghníomhach, ar samplaí den chéanna an doiciméadú easnamhach,
an mhainneachtain aiseolas bríoch a chur ar fáil, an bhainistíocht mhíshásúil ar
mheasúnachtaí maoirseoirí agus an easpa soiléireachta i ndáil lena ról sa phróiseas
ceapacháin, chomh maith le láimhsiú na ngearán. B’é an toradh a bhí leis na gearáin
seo i gcónaí ná gur shainaithin an Coimisiún an sealbhóir oifige do dhéanamh sáraithe
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amháin nó níos mó ar an gCód chomh maith le moltaí a dhéanamh maidir le tabhairt
faoi na heasnaimhí sin d’fhonn chomhlíonadh cheanglais an Chóid a chinntiú.
Cé go ndéanann an Coimisiún gach iarracht chun gach gearán a phróiseáil ar mhodh
tráthúil éifeachtach, de thoradh chastacht na ngearán, is minic is gá creatanna ama
a fhadú d’fhonn imscrúdú críochnúil a urasú. I gcásanna den sórt sin, déantar an dá
pháirtí a choinneáil ar an eolas maidir le stádas an athbhreithnithe agus le cúis na
moille. Ba mhór ag an gCoimisiún a bhuíochas a chur in iúl dóibh siúd lena mbaineann
as a gcuid foighne agus a gcuid tuisceana.
Tugtar achoimriú thíos faoi seo ar shampla de na gearáin a ndearnadh imscrúdú orthu
le linn na bliana 2011:•

Chríochnaigh an Coimisiún a athbhreithniú ar ghearán ón Dlí-Chumann inar
líomhnaíodh go ndearna gné bhunúsach den phróiseas ceapacháin le haghaidh
post mar Dhlíodóir Comhairleach Grad III in Oifig an Ard-Aighne an Cód Cleachtais
a shárú. Bhí an gearán dírithe ar na critéir incháilitheachta don ról a raibh d’éifeacht
acu an post mar Dhlíodóir Comhairleach Grád III a theorannú d’abhcóidí agus a
d’eisiaigh aturnaetha, ar rud é, i dtuairim an Dlí-Chumann, nach raibh gá leis i
gcomhthéacs an phoist agus a d’oibrigh in aghaidh leas an phobail chomh maith.
D’áitigh an Dlí-Chumann go ndearna na critiéir incháilitheachta do na poist a bhí i
gceist gach aon cheann de na cúig phrionsabal den Cód a shárú agus go bunúsach,
go ndearna an Sealbhóir Oifige, tríd an bpost a theorannú d’abhcóidí, úsáid a bhaint
as critéir shriantacha mhíchothroma nach mba léiriú iad ar an scothchleachtas nó
ar cad ba ghá go hiarbhír chun dualgais an róil a chomhall.
Bhreithnigh an Coimisiún dualgais agus cúraimí an Dlíodóra Chomhairligh Grád
III maidir le comhairle dlí a sholáthar don Ard-Aighne agus go háirithe an gá atá
le comhairle shaineolach a sholáthar maidir le toradh dóchúil aon dlíthíochta
a bhfuil an Stát i dtreis leis. D’aithin sé go ngabhann abhcóidí oiliúint de láimh
agus go bhfaigheann siad taithí a theastaíonn chun an chomhairle neamspleách
shaineolaíoch a sholáthar ar fud an réimse gníomhaíochta is iomchuí d’oifig an
Ard-Aighne agus gurb amhlaidh go dtugann teorannú an chomórtais d’abhcóidí
amháin seans don Oifig sin díriú ar linn iarrthóirí oiriúnacha. Thug an Coimisiún
dá aire, áfach, dearcadh an Dlí-Chumainn go bhfuil an taithí agus an oiliúint ag
aturnaetha a chuirfeadh ar a gcumas riachtanais ról an Dlíodóra Chomhairligh Grád
III a chomhlionadh; go ndéanann roinnt aturnaetha feidhmeanna comhchosúla a
chomhall freisin; go bhfuil abhcóidí agus aturnaetha idirmhalartach mar a fheictear
iad laistigh de Sheirbhís Dlí Rialtas na Breataine (BGLS) agus go bhuil poist atá
comhchosúil le post an Dlíodóra Chomhairligh Grád III laistigh den BGLS ar oscailt
d’aturnaetha comh maith le habhcóidí. Le linn dó gearán an Dlí-Chumainn a
bhreithniú, d’aithin an Coimisiún nach mór do critéir incháilitheachta le haghaidh
post gan a bheith ró-theorantach. Ní mór do na critéir don ról na cáilíochtaí, an
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oiliúint, na scileanna agus an taithí a léiriú is gá chun dualgais an phoist a chomhall.
Bhain an Coimisiún de thátal as gur fearr a fhóntar do leas an phobail trí earcaíocht
a dhéanamh ón linn is leithne d’iarrthóirí iomchuí agus gur sháraigh na critéir
incháilitheachta an Cód Cleachtais sa chás seo.
•

Fuair an Coimisiún gearáin chomhchosúla ó roinnt gearánaithe a líomhain gur
sháruigh beirt shealbhóirí oifige laistigh den Státseirbhís an Cód Cleachtais i ndáil
le lucht foirne Proifisiúnta agus Teicniúil a eisiamh ó cheapachán chun post
Riaracháin laistigh dá oifigí faoi seach. Do líomhain na gearánaithe go raibh Oifig
na nOibreacha Poiblí agus an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis critéir rótheorantacha a chur i bhfeidhm le haghaidh próiseas ceapacháin inmheánach agus
ar an gcaoi sin go raibh prionsabail an Chóid sáraithe acu. Bhreithnigh an Coimisiún
saincheist an “tras-sruthaithe” le haghaidh ceapachán inmheánach agus bhí sé
curtha in iúl dóibh ag na hoifigí lena mbaineann gur ní é seo a bhí le comhaontú
le comhlachtaí ionadaíocha foirne áitiúla nó le socrú trí threoir lárnach ón roinn
iomchuí den Roinn Airgeadais (an Roinn Caitheachais Phoiblí agus Athchóirithe
anois). Thairis sin, bhí sé ráite ag na sealbhóirí oifige lena mbaineann gur níthe iad
na critéir incháilitheachta a bheadh le breithniú ag an Aire Airgeadais iomchuí (an
tAire Caitheachais Phoiblí agus Athchóirithe anois).
Tar éis dó an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) 2004, a scrúdú, bhain an Coimisiún de thátal as gur chinneadh
sriantach ab ea an cinneadh chun na ceapacháin a theorannú go gráid riaracháin
sa chás seo agus nár léiriú é ar na nithe a bhí riachtanach chun dualgais an
phoist a chomhall, agus ar an gcaoi sin, go raibh an cinneadh sin contrártha
leis an bprionsabal “Próiseas ceapacháin de réir an scothchleachtais”. D’aithin
an Coimisiún freisin, áfach, gurb amhlaidh atá an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, faoi Alt 58 d’Acht 2004, freagrach as na critéir incháilitheachta a
leagan amach do phoist laistigh den Státseirbhís agus dá bhrí sin, nár fhéad an
Coimisiún an tátal a bhaint as go cinntitheach go raibh an sealbhóir oifige freagrach
as prionsabail an Chóid a shárú sa chás seo.
D’fhonn moltaí a chur faoi bhráid an Aire i leith an ábhair, chinn an Coimisiún
go ndéanfadh sé, de bhun Alt 17 d’Acht 2004, measúnacht a sheoladh faoi cibé
acu an ndéanann na critéir inchálitheachta arna n-úsáid i bpróisis cheapacháin
inmheánacha go ginearálta ar fud na Státseibhíse na Cóid Chleachtais a
chomhlíonadh. Tar éis dó an mheasúnacht seo a dhéanamh d’fhoilsigh an
Coimisiún tuarascáil ar “Critéir Incháilitheachta maidir le Lucht Foirne a Ardú sa
Státseirbhís” i mí Iúil 2011 (ar fáil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin). Rinne an
tuarascáil na moltaí seo a leanas:
• Molann an Coimisiún go ndéanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
le linn dó critéir incháilitheachta a bhunú le haghaidh arduithe céime chun
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post sa Státseirbhís, aon chritéir a aistriú ar féidir leis Státseirbhísigh a bhfuil an
t-eolas, na scileanna, an taithí agus na tréithe is gá acu, a chosc ar cur isteach
ar na poist sin.
• Iarann an Coimisiún ar an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a bhreithniú,
i gcásanna ina mbeidh ceadú a Roinne ag teastáil le haghaidh arduithe
céime laistigh den Státseirbhís, go mbeidh an ceadú sin coinníollach ar na
harduithe céime seo a bheith oscailte dóibh siúd san Oifig/Roinn (nó laistigh
den Státseirbhís i gcás arduithe céime idir-Rannacha) a bhfuil an t-eolas, na
scileanna, an taithí agus na tréithe is gá acu chun dualgais an phoist a chomhall
agus gan aon duine a eisiamh ar bhonn a chúlra nó a cúlra proifisiúnta, teicniúil
agus riaracháin.
Scríobh an Coimisiún chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar bhonn
na moltaí arna ndéanamh sa tuarascáil. Mar fhreagra air sin tá sé curtha in iúl
ag an Aire go dtacaíonn sé le tionscnaimh arb é an toradh a bheas leo comórtais
arduithe céime a oscailt amach agus bacainní ar incháilitheacht a aistriú, ar dhul
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh, is comhaontú a áiríonn tiomantas do riachtanais
incháilitheachta a athbhreithniú agus a athchóiriú d’fonn tacú le deiseanna trassruthaithe. D’fháiltigh an tAire roimh thuarascáil an Choimisiúin agus ceapann sé go
gcabhróidh na moltaí atá ann, san am atá le teacht, le tacaíocht a thabhairt d’aon
chomhairliúchán le ceardchumainn státseirbhíse ar shaincheist chur chun cinn an
tras-sruthaithe.
•

Do líomhain gearánaí amháin nach raibh ceapachán bainte amach aici de
thoradh tríú páirtí do chur isteach gan údar ar an bpróiseas earcaíochta agus d’iarr
ar an gCoimisiún an ní a athbhreithniú faoi Alt 6 den Chód Cleachtais. Cuireadh in iúl
don ghearánaí gurbh é an bonn nár fhéadfadh a ceapachán dul ar aghaidh ná nach
bhfuarthas teistiméireachtaí sásúla le tacú lena hiarrthóireacht agus cuireadh in iúl di
nach bhfaigheadh sí aon tairiscintí eile ar phoist i leith an phróisis cheapacháin.
Ní hé ról an Choimisiún i gcás athbhreithniú Alt 6, na cinntí a cheistiú, a tháinig
an sealbhóir oifige nó iad siud a sholáthraíonn teistiméireachtaí thar ceann an
ghearánaithe orthu. Is é sainchúram an Choimisiún a bhreithniú cibé acu arbh ann
do chur isteach mídhleathach ar an bpróiseas teistiméarachta. Dhírigh an scrúdú
ar an ngearán seo ar na nósanna imeachta teistiméireachta arna n-úsaid ag an
sealbhóir oifige chun tacú leis an bpróiseas ceapacháin, chomh maith le fianaise a
chuartú maidir le cur isteach ar an bpróiseas. Chomh maith le scrúdú a dhéanamh
ar na nósanna imeachta ar baineadh úsáid astu chun teistiméireachtaí a bhailiú le
haghaidh an phróisis cheapacháin seo, do rinne an Coimsiún ráitis scríofa a lorg ó na
páirtithe iomchuí agus fuair siad iad. Tar éis a chuid scrúdaithe ba dheimhin leis an
gCoimisiún go raibh cinneadh an tsealbhóra oifige gan an gearánaí a fhostú bunaithe
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ar fhaisnéis arna cur ar fáil ag fostóir an duine sin roimhe sin agus níorbh ann d’aon
fhianaise gur imir aon duine tionchar míchuí ar an gcinneadh. Ba é a bhain an
Coimisiún de thátal as ná nárbh ann d’aon bhonn le líomhain an ghearánaithe.
•

Scrúdaigh an Coimisiún gearán á líomhain gur sháraigh an sealbhóir oifige an Cód
Cleachtais i leith na nithe seo a leanas:
• Nár tógadh aon nótaí a léiríonn na ceisteanna a cuireadh uirthi le linn a 		
hagallaimh agus nár thacaigh na nótaí lena hiarrthóireacht a mheasúnú.
• Nach raibh feidhmiú na scéime marcála don inniúlacht “Taithí agus Luach 		
Díorthaithe” de réir an scothchleachtais.
Chuaigh an gearánaí chun argóinte freisin le gnéithe den tuarascáil arna
hullmhú ag Athbhreithnitheoir na Roinne.
Bunaithe ar an scrúdú a rinne sé, bhí an Coimisiún den tuairim go raibh cosaintí
i bhfeidhm ag an sealbhóir oifige chun tacú leis an bpróiseas ceapacháin agus
gur ghlac an bord agallaimh an cur chuige céanna i gcás gach iarrthóra faoi na
hinniúlachtaí. Ba dheimhin leis an gCoimisiún go ndearna na nótaí a tógadh sa
chomórtas a léiriú gur ar shlí comhsheasmhach a seoladh gach agallamh agus nár
mhíchuí iad na ceisteanna a cuireadh le linn an agallaimh. Cinneadh áfach, go raibh
easnaimhí sa mhodh inar baineadh úsáid as na critéir do na hinniúlachtaí “Taithí”
agus “Luach Díorthaithe”, agus, cé nárbh ann d’aon fhianaise go raibh an gearánaí
curtha faoi mhíbhuntáiste ag an gcur chuige á úsáid, bhí an Coimisiún den tuairim
nach den scothchleachtas úsáid na gcritéar sa chás seo agus gur sháraigh an úsáid
sin an Cód Cleachtais. Mhol an Coimisiún go mbeadh an sealbhóir oifige níos cúramaí
maidir lena chinntiú go mbíonn na critéir á n-úsáid le haghaidh próiseas ceapacháin
amach anseo sainmhínithe go cuí chun dualgais agus cúramaí an róil a léiriú agus
go gcuirtear treoraíocht shoiléir ar fáil do chomhaltaí bord agallaimh faoin gcaoi inar
cheart dóibh na critéir sin a léamh. Mhol an Coimisiún chomh maith go gcuireann
Sealbhóirí Oifige in iúl d’Athbhreithnitheoirí iad féin a theorannú do líómhaintí a scrúdú
agus trácht ar réimsí nach mbaineann leis an ngearán a sheachaint.
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TUAIRISC AR GHNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCTA
SEACHTRAÍ 2010
Tá na figiuiri uile sa tuairisc seo bunaithe ar fhaisnéis/staidreamh arna gcur ar fáil don
Choimisiún i dtaobh na mblianta lena mbaineann.
TÁBLA 1: GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA SEACHTRAÍ
An Líon Ceapachán a Rinneadh
2008

2009

2010

2011

Buancheapacháin

1,392

279

433

310

Foireann
Cléireachais
Shealadaigh

1,630

882

635

842

Garda faoi Oiliúint

1,173

373

0

0

Cúltaca an Gharda

186

250

309

276

AN STÁTSEIRBHÍS

AN GARDA SÍOCHÁNA

ÚDARÁS ÁITIÚIL (Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926)
Proifisiúnta/
Bainisteoireach

163

18

19

9

40

54

10

4

FEIDHMEANNACHT
NA SEIRBHÍSE
POIBLÍ

3,797

2,923

1,772

1,107

AN TIOMLÁN

8,381

4,779

3,178

2,548

AN TÚDARÁS
UM FHAISNÉIS
AGUS CÁILÍOCHT
SLÁINTE
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TÁBLA 2: GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA INMHEÁNAÍ
Líon na gCeapachán a Rinneadh
ANN
STÁTSEIRBHÍS
GARDA SÍOCHÁNA
(Sairsint agus
Oigire)
AN TÚDARÁS
UM FHAISNÉIS
AGUS CÁILÍOCHT
SLÁINTE
FEIDHMEANNACHT
NA SEIRBHÍSE
SLÁINTE
AN TIOMLÁN

2008

2009

2010

2011

1,066

440

428

159

300

52

99

9

1

0

0

0

309

231

0

0

1,676

723

527

168

TÁBLA 3: POIST SHEALADACHA CHUN GNÍOMHÚ AR LEIBHÉAL NÍOS AIRDE*
Líon na gCeapachán a Rinneadh
2008

2009

2010

2011

1,035

265

70

314

AN TÚDARÁS
UM FHAISNÉIS
AGUS CÁILÍOCHT
SLÁINTE

1

0

2

0

FEIDHMEANNACHT
NA SEIRBHÍSE
SLÁINTE

58

52

0

0

1,094

317

72

314

AN STÁTSEIRBHÍS

AN TIOMLÁN

*Nóta: Léiríonn na figiúirí seo leanas líon na gCeapachán nua chun Post Sealadach ag Gníomhú ar 		
Leibhéal Nios Airde ach ní hionann iad sin agus iomlán an lín foirne a fuair Liúntas Gníomhaithe 		
Níos Airde.
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TUARASCÁIL AIRGEADAIS
Sracléiríonn Tábla 4 an caiteachas a thabhaigh Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin
Seirbhíse Poiblí i 2011
TÁBLA 4: Tuarascáil Airgeadais 2011
An Catagóir
Tuarastail Foirne
Taisteal agus caiteachais
Fógraíocht, foilseacháin, oiliúint agus costais theagmhasacha
Post agus teileachumarsáide
Innealra oifige agus soláthairtí oifige eile

€000s
474
1
13
2
20

Caiteachais áitribh oifige.

0

Seirbhísí sainchomhairle lena n-áirítear comhairle dlí

8

Táillí dlí
AN TIOMLÁN COMHLÁN
Lúide Leithreasaí i gCabhair
AN GLANMHÉID IOMLÁN

22
540
31
509
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An Stiúrthóir

Iniúchóir
Earcaíochta

Iniúchóir
Earcaíochta

Iniúchóir
Earcaíochta

An Bainisteoir
Oifige

An tOifigeach
Feidhiúcháin

Oifigeach
Cléireachais

Oifigeach
Cléireachais
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