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Réamhrá
Ba í an bhliain 2018 an 14ú bliain inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus
roghnúcháin sa tseirbhís phoiblí. Ón tús, d’imríomar ról lárnach maidir le luachanna na cothroime
agus na trédhearcachta a chur chun cinn. Thugamar tacaíocht d’oifigí agus ranna fostaithe ar
ardchaighdeán a earcú agus chabhraíomar le muinín a chur chun cinn as na seirbhísí a chuirtear ar
fáil don phobal.
Bhí neartú acmhainní foirne ina thosaíocht do chuid mhór comhlachtaí poiblí sa bhliain 2018 go
fóill, mar a bhí le feiceáil sna hardleibhéil ghníomhaíochta earcaíochta agus roghnúcháin a bhí
ar siúl. Ar aon dul leis sin, bhí méadú ann ar an líon gearán a fuarthas agus ar an éileamh ar na
seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún.
Le linn na bliana 2018, leagadh díriú mór ar acmhainní a neartú, ar fhoireann eolasach láidir a
thógáil agus ar phróisis nua a thabhairt isteach le haghaidh ár gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach
níos éifeachtaí. Dá bhrí sin, is cúis áthais dúinn a thuairisciú gur tháinig méadú ar an líon gearán a
scrúdaíodh sa bhliain 2018 agus ar an líon gearán a cuireadh i gcrích laistigh de thréimhse ama sé
mhí araon.
I bhfianaise na n-ardleibhéal gníomhaíochta earcaíochta a bhí ar siúl, b’amhlaidh gurbh aníseal go fóill a bhí an líon iomlán gearán a fuair an Coimisiún. Creidimid gur léiriú é sin go bhfuil
ardchaighdeáin á gcothabháil ag sealbhóirí ceadúnais le linn próisis roghnúcháin agus go bhfuil
sásraí cuí athbhreithnithe inmheánaigh agus achomhairc i bhfeidhm acu, atá ar aon dul lenár gcóid
agus lenar tugadh aghaidh ar ábhair imní ag luathchéim.
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An Coimisiún
Bunaíodh an Coimisiún faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin),
2004. Is iad seo na comhaltaí reatha den Choimisiún:
 Seán Ó Fearghail TD, an Ceann Comhairle
 Peter Tyndall, an tOmbudsman
 Martin Fraser, Ard-Rúnaí an Rialtais
 Robert Watt, Ard-Rúnaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 An Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in
Oifigí Poiblí
Tacaíonn foireann ár rúnaíochta linn ár gcuid oibríochtaí a chur i gcrích. Le linn na bliana 2018, bhí
ár rúnaíocht faoi threoir ag Jacqui McCrum Uas., ag gníomhú di mar Stiúrthóir ar an rúnaíocht, agus
ag an Uas. Liam Duffy, ag gníomhú dó mar Rúnaí don Choimisiún. Fuair an rúnaíocht tacaíocht ó
Mháire Ní Fhiacháin, Príomhoifigeach Cúnta, agus ó ghrúpa ball foirne tiomnaithe.
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na baill foirne uile den rúnaíocht as an tiomantas a
thaispeáin siad agus as an obair chrua a rinne siad arís eile sa bhliain 2018. Ba mhaith linn buíochas
a ghabháil freisin leis na baill foirne de na haonaid seirbhísí comhroinnte in Oifig an Ombudsman
as an tacaíocht leanúnach a thugann siad.
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Ár ról
Is é an ról atá againn a chinntiú go mbeidh aon cheapacháin a dhéantar chuig an státseirbhís agus
an tseirbhís phoiblí cothrom, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas. Tá sé mar aidhm againn
tacú leis an soláthar éifeachtach seirbhísí poiblí tríd an scothchleachtas ó thaobh earcaíochta agus
roghnúcháin de a chur chun cinn.
Inár gcóid chleachtais, leagaimid amach na príomhphrionsabail agus na príomhchaighdeáin
earcaíochta le haghaidh ceapacháin a dhéanamh. Tá ról maoirseachta againn maidir lena chinntiú
go gcloífidh na comhlachtaí poiblí atá faoinár sainchúram leis na caighdeáin sin le linn dóibh
próiseas roghnúcháin a sheoladh.
Leagaimid amach freisin conas a fhéadfaidh iarrthóir a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú
ar cheapachán agus achomharc a dhéanamh ina aghaidh má chreideann sé/sí go raibh sé
míchothrom nó mícheart.
Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfhreagrachtaí atá orainn:
 An dea-chleachtas earcaíochta a leagan síos agus a chur chun cinn
 Cóid chleachtais a fhoilsiú
 Ceadúnais earcaíochta a eisiúint
 A leagan amach conas is féidir athbhreithniú ar cheapachán a iarraidh agus achomharc a
dhéanamh ina aghaidh
 Scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi sháruithe líomhnaithe ar na cóid
 A chinntiú go gcloífidh comhlachtaí poiblí leis na cóid
 Iniúchadh a dhéanamh ar phróisis earcaíochta agus roghnúcháin i gcomhlachtaí poiblí
 Cabhair agus treoir a thabhairt do chomhlachtaí poiblí

7

Tuarascáil Bhliantúil 2018 Oifig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Cóid chleachtais
Ceann de na príomhfheidhmeanna atá againn is ea na prionsabail agus na caighdeáin a leagan
amach ar cheart do chomhlacht poiblí cloí leo le linn dó próiseas earcaíochta a sheoladh. Tá na
prionsabail sin leagtha amach inár gcóid chleachtais. Is iad seo a leanas ár bpríomhphrionsabail
earcaíochta agus roghnúcháin:
1. Ionracas
2. Fiúntas
3. Scothchleachtas
4. Comhsheasmhacht
5. Trédhearcacht
Tugtar sna cóid treoir maidir le brí agus cur i bhfeidhm na bprionsabal i gcleachtas laethúil. Leagtar
amach iontu freisin na caighdeáin ar cheart cloí leo ag gach céim den phróiseas roghnúcháin.
Tá cúig chód cleachtais againn. Is iad sin:
 An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí
 An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Ghearrthréimhse Éigeandála chun Post i
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 An Cód Cleachtais i gcomhair Daoine faoi Mhíchumas a Cheapadh chun Post sa Státseirbhís
agus i gComhlachtaí Poiblí Áirithe
 An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin Neamhthipiciúla chun Post sa Státseirbhís agus i
gComhlachtaí Poiblí Áirithe
 An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post ina bhfuil Freagrachtaí Reachtúla ar
Choimisinéir an Gharda Síochána
Is faoin gCód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí
a dhéantar formhór na gceapachán. I gcásanna áirithe, áfach, déantar ceapacháin faoi cheann
amháin de na cóid shonraithe eile freisin.
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Ceadúnais earcaíochta
Chun ceapachán a dhéanamh faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin), 2004, ní mór do shealbhóir ceadúnais ceadaithe an próiseas roghnúcháin a sheoladh.
Ina lán cásanna, seolfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí próiseas earcaíochta thar ceann
comhlacht poiblí. Ní bheidh ceadúnas earcaíochta ag teastáil i gcásanna den sórt sin. I gcás go
bhfuil comhlacht ag iarraidh a earcaíocht féin a sheoladh, áfach, ní mór dó iarratas a dhéanamh
chugainn ar cheadúnas earcaíochta. Is é is ceadúnas earcaíochta ann ná cead lena gcumasaítear do
chomhlacht poiblí a earcaíocht féin a sheoladh.
Deonaítear ceadúnais ar bhonn ginearálta i leith na bpost uile laistigh d’eagraíocht nó ar bhonn
sonrach i leith post amháin nó níos mó. Cuirtear roinnt téarmaí agus coinníollacha ag gabháil leis
na ceadúnais a eisítear agus ní mór cloí go docht leo sin i gcónaí.
Cé go bhfuil sé de chumhacht againn ceadúnas a fhoirceannadh in imthosca áirithe, níor baineadh
leas as an gcumhacht sin go dtí seo.

Ceadúnais earcaíochta a eisíodh
Dheonaíomar ceithre cheadúnas earcaíochta ghinearálta nua sa bhliain 2018. Eisíodh iad chuig na
comhlachtaí seo a leanas:
 An Coimisiún um Achomhairc Chánach
 Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
 An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
 An tSaotharlann Stáit
Chuamar i mbun roinnt seisiún faisnéise agus oiliúna le sealbhóirí ceadúnais nua agus le baill foirne
laistigh dá n-aonaid acmhainní daonna freisin. Lena linn sin, tugadh forbhreathnú dóibh ar a gcuid
oibleagáidí mar shealbhóir ceadúnais agus tugadh treoir dóibh maidir lenár gcóid chleachtais agus
maidir le cur i bhfeidhm na gcód.
Eisíodh 39 gceadúnas ghinearálta chuig comhlachtaí poiblí a thagann faoinár sainchúram go dtí
seo. Tá liosta iomlán de na sealbhóirí ceadúnais ar fáil in Aguisín 3.
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Gníomhaíocht earcaíochta
Thuairiscigh sealbhóirí ceadúnais 11,546 cheapachán san iomlán le linn na bliana 2018. Díobh sin,
bhí 3,080 ceann ina gceapacháin nua a rinneadh tar éis próiseas roghnúcháin a sheol an tSeirbhís
um Cheapacháin Phoiblí. Rinneadh 3,550 ceann díobh tar éis próiseas roghnúcháin oscailte a sheol
oifigí/ranna aonair.
Ina theannta sin, rinneadh 3,027 gceapachán trí ardú céime inmheánach agus ceapadh 1,889
nduine chuig róil níos airde laistigh d’eagraíochtaí ar sealbhóirí ceadúnais iad. Tá miondealú
mionsonraithe ar an ngníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin a tuairiscíodh de réir sealbhóir
ceadúnais ar fáil in Aguisín 1.
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Gearáin
Leagtar amach inár gcóid chleachtais na sásraí athbhreithnithe agus gearáin atá ar oscailt d’iarrthóir
i gcás go bhfuil sé/sí míshásta le próiseas roghnúcháin. Faoi chuid 7 de na cóid, féadfaidh iarrthóir
a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh a rinneadh le linn an phróisis roghnúcháin agus,
faoi chuid 8, féadfaidh sé/sí gearán a dhéanamh faoin bpróiseas é féin.
Más rud é go mbeidh iarrthóir ag iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh, seolfaidh sé/
sí an iarraidh sin go díreach chuig an gcomhlacht poiblí lena mbaineann. Más rud é go gcreidfidh
iarrthóir nár cuireadh an próiseas roghnúcháin i gcrích go cothrom, déanfaidh sé/sí gearán chuig
an gcomhlacht poiblí. Más rud é go mbeidh an t-iarrthóir fós míshásta ina dhiaidh sin, déanfaidh
sé/sí gearán chugainn ar achomharc.
San iomlán, rinneadh 605 iarraidh ar athbhreithniú faoi chuid 7 chuig sealbhóirí ceadúnais le linn
na bliana 2018. Rinneadh 120 gearán chuig sealbhóirí ceadúnais faoi chuid 8 freisin.

Gearáin a Fuarthas sa Bhliain 2018
Reamhaibi

Neamhbhaili

28%

5%
67%

Baili
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Gearáin a fuarthas
Fuair an Coimisiún 63 ghearán ar achomharc sa bhliain 2018. Glacadh le 42 cheann díobh. Maidir
leis na gearáin nár glacadh leo, bhain a bhformhór le próiseas roghnúcháin a sheol comhlachtaí
nach dtagann faoi shainchúram an Choimisiúin. Ba réamhaibí a bhí trí ghearán a rinneadh. Cé
gur tharraing na hiarrthóirí ábhair imní bhailí anuas sna cásanna sin, níor chuir siad an ní in iúl go
foirmiúil don chomhlacht poiblí lena mbaineann.
Tá an miondealú ar na gearáin a fuarthas in aghaidh an chomhlachta phoiblí leagtha amach thíos.
Sealbhóir Ceadúnais
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Garda Síochána
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
TUSLA
Comhlachtaí/poist nach dtagann faoi shainchúram an
Choimisiúin
Iomlán

Bailí
12
12
9
4
1
2
2
-

Neamhbhailí
5
5
5
1
1
1
1
2

Iomlán
17
17
14
4
1
3
2
1
1
1
2

42

21

63

Gearáin a scrúdaíodh
Is le scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a bhaineann méid mór dár ngníomhaíocht laethúil. Déantar
scrúdú domhain ar an bpróiseas roghnúcháin a seoladh chun a shainaithint cé acu a rinneadh
nó nach ndearnadh aon sáruithe ar na cóid chleachtais. I gcás go sainaithnítear sáruithe, tugtar
orduithe agus/nó déantar moltaí don chomhlacht poiblí a chuid próiseas a leasú chun a chinntiú
nach dtarlóidh siad arís.
Chuireamar scrúdú i gcrích ar 55 ghearán le linn na bliana 2018. B’ionann é sin agus méadú 19% ar
an líon a cuireadh i gcrích sa bhliain 2017. Níor aimsíodh aon sáruithe ar na cóid i 47 gcinn de na
gearáin a scrúdaíodh. Aimsíodh sáruithe in ocht gcás.
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Beag beann ar an líon réasúnta íseal sáruithe a sainaithníodh, chinn an Coimisiún i ndeich gcás
eile gurbh amhlaidh, cé nár sháruithe a bhí sna gníomhartha a rinneadh, go raibh gnéithe áirithe
den phróiseas faoi bhun na gcaighdeán a bhfuilimid ag súil leo. Sna cásanna sin, moladh don
chomhlacht poiblí lena mbaineann a chuid próiseas a leasú.
Tríd is tríd, ba dheimhin linn go raibh fíorthiomantas ag comhlachtaí poiblí d’ardchaighdeáin
a chothabháil le linn dóibh iarrthóirí a roghnú. Bhí fianaise ann freisin go bhfuil feasacht ag
comhlachtaí poiblí ar a gcuid freagrachtaí agus oibleagáidí faoi na cóid.

60
50
40
30
20
10
0
2018
Gearain

2017
Saruithe

Moltai
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Sáruithe ar na cóid
Aimsíodh sáruithe ar na cóid chleachtais in ocht gcinn de na gearáin a scrúdaíodh. I roinnt díobh
sin, fuarthas amach go ndearnadh roinnt sáruithe le linn an aon phróisis roghnúcháin amháin.
Áiríodh leo sin:
1. Mainneachtain sásraí cuí a bheith i bhfeidhm chun aon bhaint idir baill de bhoird roghnúcháin
agus iarrthóirí a shainaithint agus chun coinbhleachtaí leasa féideartha a bhainistiú.
2. Mainneachtain imscrúdú cuí a dhéanamh ar líomhaintí a fuarthas faoi chuid 8 go ndearnadh
sáruithe agus mainneachtain tuarascálacha a eisiúint ar bhealach tráthúil.
3. Sáruithe ar rúndacht iarrthóirí, i gcásanna inar nochtadh gan ghá do thríú páirtithe mionsonraí
faoi ghearáin a fuarthas faoi chuid 8 agus mionsonraí faoi na fionnachtana i leith na ngearán
sin.
4. Mainneachtain nósanna imeachta a bhaineann le hearcaíocht agus roghnúchán a 		
dhoiciméadú go hiomlán, ar dá barr a caitheadh le hiarrthóirí ar bhealach míchothrom neamhchomhsheasmhach.
5. Cásanna inar tairgeadh go míchuí d’iarrthóirí poist ó phainéil nár bhain an próiseas
roghnúcháin leo.
6. Cásanna inar tairgeadh poist d’iarrthóirí lasmuigh den ord fiúntais.
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Moltaí
Beag beann ar an líon réasúnta íseal sáruithe a sainaithníodh, chinn an Coimisiún i ndeich gcás eile
gurbh amhlaidh, cé nár sháruithe ar na cóid a bhí sna gníomhartha a rinneadh, go raibh gnéithe
áirithe den phróiseas roghnúcháin faoi bhun an chaighdeáin a bhfuilimid ag súil leis. Sna cásanna
sin, moladh don chomhlacht poiblí lena mbaineann a chuid próiseas a leasú.
Áiríodh leis na moltaí sin a chinntiú:
 Go dtabharfaí faisnéis shoiléir d’iarrthóirí faoi na sásraí athbhreithnithe agus achomhairc atá
ar oscailt dóibh
 Go gcuirfí gach próiseas roghnúcháin i gcrích faoin gcód cleachtais cuí agus go ndéanfaí
gach ball foirne a bhfuil baint acu leis an bpróiseas roghnúcháin a oiliúint go hiomlán ar na
cásanna inar cheart gach cód a chur i bhfeidhm
 Go gcuirfí gníomhaíochtaí pleanála agus roghnúcháin cuí i gcrích roimh an bpróiseas chun a
chinneadh cé na folúntais ar dóigh dóibh teacht chun cinn agus cé na hacmhainní a bheidh
ag teastáil
 Go gcloífí leis na tréimhsí ama atá leagtha amach sna cóid le haghaidh déileáil le sásraí
athbhreithnithe agus achomhairc
 Go gcuirfí critéir incháilitheachta atá sainithe go soiléir i bhfeidhm agus go mbeadh nósanna
imeachta doiciméadaithe ag gabháil leo ina leagtar amach conas a dhéanfar measúnú ar
iarrthóirí
 Gurbh fhaisnéis chruinn shoiléir a bheadh in aon fhaisnéis a thugtar d’iarrthóirí roimh an
bpróiseas agus go dtabharfaí léiriú cuí ar an bpróiseas inti
 Go ndéanfaí gníomhartha chun íoslaghdú a dhéanamh ar an mbaol go nochtfar faisnéis
rúnda do thríú páirtithe le linn teistiméireachtaí a lorg
 Nach ndéanfaí seiceálacha teistiméireachta ach amháin a luaithe is deimhin le comhlacht
poiblí, a mhéid is féidir, go gcomhlíonann an t-iarrthóir na ceanglais incháilitheachta
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Cás-staidéir
Chumhdaigh na gearáin a scrúdaíodh sa bhliain 2018 roinnt gnéithe agus céimeanna difriúla den
phróiseas roghnúcháin. Bhí téamaí comhchosúla agus ábhair imní chomhchosúla le feiceáil ina
lán cásanna. Sna cásanna sin, is féidir na cinntí a rinne an Coimisiún a bheith ina n-uirlisí foghlama
úsáideacha do chomhlachtaí poiblí le linn dóibh próisis roghnúcháin a sheoladh amach anseo.
Tá achoimre ar roinnt gearán coitianta a fuarthas sa bhliain 2018 agus na cinntí a rinneamar orthu
leagtha amach thíos.

Réamhagallamh
Gearán
Rinne an gearánach iarratas ar ardú céime chuig céim an tsáirsint sa Gharda Síochána sa
bhliain 2017. Bhí an próiseas roghnúcháin roinnte ina dhá phríomhchéim: agallamh réigiúnach
(réamhagallamh) agus agallamh lárnach. Ba ghá go n-éireodh le hiarrthóirí san agallamh
réigiúnach chun go bhféadfaí cuireadh a thabhairt dóibh freastal ar an agallamh lárnach.
Ag an agallamh réigiúnach, chomhlíon an gearánach an caighdeán cáilitheach i ngach réimse
inniúlachta. Níor tugadh cuireadh dó freastal ar an agallamh lárnach, áfach, toisc nár scóráil sé i
measc an 40% is fearr d’iarrthóirí ina bhord. Fuair sé amach ina dhiaidh sin gur tugadh cuireadh
chuig an agallamh lárnach do roinnt iarrthóirí ó bhoird eile a fuair scór níos ísle ná é féin.
Chreid an gearánach go ndearnadh roinnt sáruithe ar an gcód cleachtais. Líomhain sé:
1. Gur mhíchothrom a bhí an cinneadh chun an 40% is fearr d’iarrthóirí ó gach bord agallaimh
réigiúnach a thabhairt ar aghaidh chuig an agallamh lárnach, seachas na hiarrthóirí is fearr
feidhmíocht de na hiarrthóirí uile, agus nár thacaigh an cinneadh sin le roghnú atá bunaithe
ar fhiúntas.
2. Gur tharla sé, nuair a rinne sé gearán faoin ní, gur eisíodh cóip den tuarascáil go míchuí chuig
bainisteoir líne an athbhreithnitheora agus gur tugadh na líomhaintí ar aird tríú páirtithe gan
ghá dá bharr sin.

Fionnachtana
Sa chás seo, iarradh iarratais ó chomhaltaí ag céim an Gharda ó gach cuid den tír. Cuireadh 14
bhord agallaimh réigiúnacha ar bun i limistéir dhifriúla ar fud na tíre. Insíodh do gach bord iarrthóirí
a chur in ord fiúntais, bunaithe ar na marcanna a bronnadh orthu.
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Mar gheall ar a dheacra a bheadh sé comhsheasmhacht a chinntiú sa dóigh a marcálfaí iarrthóirí,
agus mar gheall ar an líon bord réigiúnach a bheadh in úsáid, rinneadh cinneadh an 40% is fearr
d’iarrthóirí ó gach bord réigiúnach a thabhairt ar aghaidh chuig an agallamh lárnach, seachas na
hiarrthóirí is airde scór de na hiarrthóirí uile.
Bhí éagsúlacht ann maidir leis na scóir iarbhír a bronnadh ar na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh chuig
an agallamh lárnach dóibh. Fuair an t-iarrthóir is lú scór 35 mharc níos lú ná an gearánach. Bhí sé
soiléir gur tugadh cuireadh chuig an agallamh lárnach do líon suntasach iarrthóirí a fuair marc níos
ísle ná an gearánach.
Tar éis an phróisis roghnúcháin, rinne an gearánach gearán faoi chuid 8 den chód cleachtais.
Sannadh ceannfort, a bhí neamhspleách ar an bpróiseas roghnúcháin, chun an t-athbhreithniú
a sheoladh. Sular eisíodh an tuarascáil deiridh, chuir an ceannfort cóip den tuarascáil ar aghaidh
chuig a bhainisteoir líne. Áiríodh leis an tuarascáil sin mionsonraí faoin ngearán agus ainm, uimhir
aitheantais agus aonad an ghearánaigh.

Cinneadh an Choimisiúin
In aon phróiseas roghnúcháin a bhfuil méid mhór ann agus a bhfuil leathadh geografach i gceist
leis, tá sé doiligh a chinntiú go mbeidh boird roghnúcháin comhsheasmhach sa dóigh a marcálann
siad na hiarrthóirí. Fiú amháin i gcás go n-úsáidtear cleachtaí tagarmharcála, d’fhéadfadh ualach
níos airde nó níos ísle ar fud na n-iarrthóirí uile a bheith ar an marc ó bhord amháin.
Tríd is tríd, chinneamar gur chothroime an 40% is fearr d’iarrthóirí ó gach bord a thabhairt ar
aghaidh, mar a rinne an Garda Síochána sa chás seo, ná an 40% is fearr de na hiarrthóirí uile.
Bhí ábhair imní againn, áfach, faoin úsáid a baineadh as réamhagallaimh mar shásra gearrliostaithe
sa chás seo. I gcásanna ina bhfuil ardlíon iarrthóirí á measúnú ag boird dhifriúla i limistéir
gheografacha dhifriúla, féachtar ar réamhagallaimh mar shásra as dáta nach bhfuil chomh
héifeachtúil ná chomh héifeachtach céanna le tástálacha inniúlachtbhunaithe roghnúcháin.
Ábhar imní ar leith dúinn ba ea an úsáid a baineadh as réamhagallaimh sa chás seo, faoi mar a
chuireamar in iúl don Gharda Síochána roimhe sin. Sa bhliain 2015, seoladh iniúchadh ar phróisis
roghnúcháin do phoist ag gráid an tsáirsint agus an chigire. Thugamar an méid seo a leanas faoi
deara inár dtuarascáil:

‘Tá imní ar an gCoimisiún faoina oiriúnaí atá réamhagallaimh ar mhórscála mar bhealach
chun idirdhealú cothrom neodrach a dhéanamh idir líon mór iarrthóirí agus mar bhealach chun
na hiarrthóirí is fearr díobh a chur ar aghaidh chuig na hagallaimh dheiridh.
Tá an Coimisiún den tuairim nach mór don Gharda Síochána sraith tástálacha
inniúlachtbhunaithe roghnúcháin a chur in áit phróiseas na réamhagallamh, tástálacha ina
mbeifear in ann meastóireacht atá neamhchlaon, neodrach agus cost-éifeachtúil a dhéanamh
ar a oiriúnaí atá iarrthóir d’ardú céime.’
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Ina theannta sin, bhí sé soiléir gur tugadh dréachtchóip den tuarascáil ar athbhreithniú chuid 8 an
ghearánaigh gan ghá do bhainisteoir líne an athbhreithnitheora. Ba cheart aon rannpháirtíocht ó
thríú páirtí a theorannú a mhéid is féidir agus ní mór údar a bheith ann leis an rannpháirtíocht sin
bunaithe ar riachtanas díreach soiléir. Ar an mbonn sin, chinneamar go ndearnadh sárú ar an gcód
cleachtais.
Thugamar ordú don Gharda Síochána:
1. Tuarascáil a sholáthar ina leagtar amach na cúiseanna leis an easpa dul chun cinn a rinneadh
ar thástálacha roghnúcháin a thabhairt isteach ag réamhchéimeanna den phróiseas.
2. Breac-chuntas a thabhairt ar na gníomhartha atá beartaithe aige a dhéanamh chun
tástálacha roghnúcháin a thabhairt isteach in áit réamhagallamh.
3. Bearta a dhéanamh chun a chinntiú nach dtabharfar faisnéis a bhaineann le haon chuid den
phróiseas roghnúcháin gan ghá do thríú páirtí

Measúnú ar thaithí
Gearán
Rinne an gearánach iarratas ar phost buan altranais in ospidéal de chuid Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (FSS) i mí Eanáir 2018. Cé gur insíodh di gur éirigh léi san agallamh, níor tairgeadh
di ach post sealadach a mhairfeadh tréimhse éiginnte. Le linn an ama sin, lean an t-ospidéal le poist
bhuana a fhógairt.
Chreid an gearánach gur sháraigh an próiseas an Cód Cleachtais. Líomhain sí:
1. Gur tugadh di píosaí difriúla faisnéise a bhí ag teacht salach ar a chéile faoi stádas buan an
phoist
2. Gur tairgeadh post sealadach di d’ainneoin go ndearna sí iarratas ar phost buan agus go
ndearna sí agallamh do phost buan
3. Gur lean an t-ospidéal le poist bhuana a fhógairt, cé nár tairgeadh ach post sealadach di féin

Fionnachtana
Úsáideadh próiseas earcaíochta rollach sa chás seo. Eisíodh glao oscailte ar iarratais altranais agus
rinneadh agallamh ar iarratasóirí a luaithe ab fhéidir.
Leagadh amach an méid seo a leanas sa treoir a tugadh d’iarrthóirí roimh thús an phróisis
roghnúcháin:

‘Tar éis agallamh, d’fhéadfadh go gcruthófaí painéal óna bhféadfaí folúntais bhuana agus
folúntais sainchuspóra lena ngabhann uaireanta lánaimseartha nó páirtaimseartha a líonadh.’
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Dar leis an treoir, chuirfí painéil ar bun óna líonfaí poist bhuana agus poist sainchuspóra araon.
Tugadh faoi deara inti freisin nach ndéanfaí aon difear d’áit an iarrthóra ar an bpainéal buan i gcás
go dtairgfí conradh sainchuspóra dó/di.
Ag an agallamh, d’inis cathaoirleach an bhoird don ghearánach go raibh post sealadach lena
ngabhann 24 huaire in aghaidh na seachtaine ar fáil. Chuir an gearánach in iúl gurbh fhearr léi
conradh buan a fháil.
Sna nótaí a bhaineann le hagallamh an ghearánaigh, tagraíodh don chomórtas mar chomórtas
le haghaidh ‘altra buan foirne’. Tagraíodh don phróiseas roghnúcháin mar phróiseas roghnúcháin
le haghaidh ‘altra buan foirne’ i mbileog marcála an ghearánaigh agus i dtuarascáil an bhoird
agallaimh freisin.
Dheimhnigh an t-ospidéal, áfach, go bhfuil sé mar chleachtas ginearálta aige gan ach poist
shealadacha a thabhairt do gach ceapaí nua tráth a cheaptar iad ar dtús. Tar éis tréimhse a
chaitheamh ag obair don ospidéal, d’fhéadfadh ceapaithe freastal ar agallamh eile agus, i gcás go
measfaí iad a bheith sásúil, d’fhéadfaí conradh buan a thairiscint dóibh ag an am sin.

Cinneadh an Choimisiúin
Bhí sé soiléir gur tugadh le fios san fhaisnéis a tugadh d’iarrthóirí sa chás seo go líonfaí poist
bhuana agus poist sainchuspóra araon ó na painéil a chruthófaí. Thug sé sin le tuiscint gurbh
amhlaidh, dá n-éireodh leo, go gcuirfí iarrthóirí in oird fiúntais don dá phainéal.
Ní raibh an treoir ag teacht le cleachtas iarbhír an ospidéil, áit nach mbronnann sé ach conarthaí
sealadacha amháin tráth an cheapacháin. Ní hé amháin go raibh an cleachtas sin contrártha don
fhaisnéis a tugadh do na hiarrthóirí roimh ré, ach bhí sé contrártha freisin d’earcaíocht atá cothrom
agus bunaithe ar fhiúntas agus do na prionsabail atá mar bhun leis an gcód cleachtais. Ar an
mbonn sin, chinneamar go ndearnadh sárú ar an gcód.
Thugamar ordú do FSS:
1. Deireadh a chur láithreach le poist bhuana altranais a theorannú do bhaill shealadacha foirne
altranais atá ann cheana.
2. A chinntiú gur trí chomórtas atá oscailte agus bunaithe ar fhiúntas a earcófar daoine chuig
gach post buan nua altranais.
3. I gcás go bhfreastalaíonn comórtas ar phoist shealadacha agus ar phoist bhuana araon,
painéil ar leith a chur i bhfeidhm le haghaidh daoine a cheapadh chuig an dá cheann díobh.
4. A chinntiú go dtabharfar faisnéis shoiléir d’iarrthóirí faoi théarmaí agus coinníollacha an
phoist ó thús an phróisis roghnúcháin.
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5. A chinntiú go mbeidh na doiciméid a ghabhann le próiseas roghnúcháin soiléir, gan athbhrí
agus ionadaíoch don phost a bhfuil iarratas á dhéanamh air.
6. Teagmháil a dhéanamh láithreach le gach earcaitheoir áitiúil ábhartha chun a chinntiú nach
bhfuil cleachtais den chineál céanna in úsáid in ospidéil eile ar fud FSS.

Tástáil shíciméadrach
Gearán
Rinne an gearánach iarratas ar an bpost mar oifigeach príosúin is earcach i Seirbhís Phríosúin na
hÉireann. Sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an próiseas roghnúcháin thar a ceann.
Níor éirigh leis an ngearánach i gcéim a dó den phróiseas roghnúcháin, rud a raibh tástálacha
síciméadracha faoi mhaoirseacht i gceist leis. Líomhain sé gur sáraíodh an cód cleachtais nuair a
úsáideadh tástálacha síciméadracha mar shásra gearrliostaithe sa chás seo. Rud sonrach, líomhain
an gearánach:
1. Nach raibh na tástálacha ag teacht le ceanglais an róil.
2. Nár thug na tástálacha deis d’iarrthóirí atá cáilithe go cuí a gcuid inniúlachta nó scileanna a
chur i láthair ag luathchéim sa phróiseas.
3. Gur thug na tástálacha buntáiste míchothrom d’iarrthóirí a bhfuil bua na hacadúlachta acu.

Fionnachtana
Eisíodh leabhrán faisnéise d’iarrthóirí in éineacht leis an bhfógra don ról. Áiríodh leis an leabhrán
sin jabthuairisc, breac-chuntas ar dhualgais agus freagrachtaí an róil agus mionsonraí faoin
bpróiseas iarratais.
Comhaontaíodh an jabthuairisc tar éis tionscadal anailíse poist, rud a sheol beirt síceolaithe cairte a
bhfuil taithí shuntasach acu i Seirbhís Príosún na Ríochta Aontaithe. Bhí síceolaí ceirde de chuid na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an tionscadal.
Le linn an tionscadail, scrúdaíodh samplaí de shuíomhanna difriúla príosúin; rinneadh agallaimh le
bainisteoirí sinsearacha agus meánbhainisteoirí laistigh den tseirbhís príosún, le hoifigigh phríosúin
agus le príosúnaigh; reáchtáladh fócasghrúpaí; agus tugadh faoi staidéir bhreathnóireachta.
Tar éis an jabthuairisc a chomhaontú, cuireadh creat inniúlachta le chéile bunaithe uirthi. Leagadh
amach sa chreat sin na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn don ról.
Ba é ab aidhm do gach ceann de na trí thástáil a úsáideadh ná na hiarrthóirí a mheasúnú
bunaithe ar na scileanna agus na hinniúlachtaí a cuireadh i láthair sa chreat inniúlachta. Bhí
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tástáil breithiúnais staide i measc na dtástálacha sin, rud inar leagadh amach roinnt cásanna ar
dóigh dóibh teacht chun cinn roimh oifigeach príosúin is earcach. Bhí ceistneoir measúnaithe ina
measc freisin, rud a raibh mar aidhm leis faisnéis faoi scileanna, ábhair spéise agus sainroghanna
pearsanta na n-iarrthóirí agus a bhfreagraí ar roinnt cásanna ginearálta a bhailiú.

Cinneadh an Choimisiúin
Níl tástálacha síciméadracha deartha chun cáilíochtaí nó taithí na n-iarrthóirí a mheasúnú
go díreach. Ina ionad sin, tá siad deartha chun a mheasúnú cé acu a shealbhaíonn nó nach
sealbhaíonn iarrthóirí na scileanna, an cumas agus na hinniúlachtaí a theastaíonn chun an ról a
chur i gcrích.
Bhí sé soiléir gur roghnaíodh na tástálacha a úsáideadh sa chás seo bunaithe ar chleachtadh
mionsonraithe anailíse poist agus ar chreat inniúlachta. Rinneadh measúnú iontu ar an gcumas atá
ag iarrthóirí faisnéis ábhartha a úsáid chun réasúnú go tapa agus go cruinn agus cinntí eolasacha a
dhéanamh i gcásanna a bhaineann leis an bpost.
Cé nár féachadh sna tástálacha go díreach ar thaithí agus cáilíochtaí na n-iarrthóirí, tugadh deis
d’iarrthóirí lena linn na scileanna agus an cumas a d’fhorbair siad roimhe sin a chur i láthair. Ní raibh
sna tástálacha ach cuid amháin de phróiseas ilchéime, áit a raibh deis ag na hiarrthóirí rathúla a
gcuid taithí agus cáilíochtaí a phlé go díreach tráth níos déanaí.
Ar an mbonn sin, chinneamar go raibh úsáid na dtástálacha síciméadracha sa chás seo ag teacht
leis an scothchleachtas agus le ceapadh atá bunaithe ar fhiúntas. Níor aimsíomar aon sárú ar an
gcód cleachtais.

Coinbhleacht Leasa
Gearán
Rinne an gearánach iarratas ar phost sinsearach in ospidéal de chuid FSS. Roimhe sin, rinne sé
nochtadh cosanta a bhain le líomhaintí bulaíochta agus ciaptha in aghaidh bainisteoir líne.
Tugadh cuireadh don ghearánach freastal ar chéim an agallaimh den phróiseas. B’ionann duine
de na baill den bhord roghnúcháin agus bainisteoir líne an duine a ndearnadh na líomhaintí
bulaíochta ina aghaidh. Dúirt an gearánach gur cuireadh ceisteanna míchuí air le linn an agallaimh
maidir lena eispéireas le bulaíocht agus ciapadh san áit oibre.
Níor éirigh leis an ngearánach san agallamh agus chreid sé go ndearnadh roinnt sáruithe ar an
gcód cleachtais. Líomhain an gearánach:
1. Go raibh coinbhleacht leasa ann ar an mbord roghnúcháin toisc go raibh duine de na baill
den bhord ar an eolas faoin nochtadh cosanta a rinne sé.
2. Gur cuireadh ceisteanna míchothroma air ag an agallamh maidir le cé acu a rinneadh nó
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nach ndearnadh bulaíocht air san am atá thart agus maidir lena eispéireas le bulaíocht.
Chreid an gearánach gur tháinig an cheist sin as faisnéis rúnda sa nochtadh cosanta a rinne
sé.

Fionnachtana
Cé gurbh eol dó go ndearna an gearánach gearáin maidir le bulaíocht in aghaidh a bhainisteora
líne, dheimhnigh an ball den bhord a bhí i gceist nárbh eol dó go ndearna sé nochtadh cosanta.
Dheimhnigh an ball nár chomhroinn sé aon fhaisnéis faoi líomhaintí bulaíochta nó faoi nochtadh
cosanta le baill eile den bhord. Dheimhnigh na baill eile nach raibh siad ar an eolas faoi na
líomhaintí tráth an agallaimh.
Tugadh treoirlínte do gach ball den bhord roimh an agallamh. Leagadh amach sna treoirlínte sin
an ról atá i gceist, na hinniúlachtaí a theastaíonn, struchtúr an agallaimh agus liosta de cheisteanna
molta. Iarradh orthu foirm coinbhleachta leasa a shíniú freisin. Dhearbhaigh na baill uile den
bhord nach raibh aon choinbhleachtaí leasa le tuairisciú acu. Cé gur cuireadh dáta an agallaimh ar
dhá cheann de na foirmeacha, tharla sé go ndearnadh dhá cheann eile a shíniú agus a dhátú dhá
sheachtain tar éis na hagallaimh a dhéanamh.
Maidir leis na doiciméid a tugadh do na baill den bhord, ní dhearnadh aon tagairt iontu do
cheisteanna a chur maidir le bulaíocht. Mar sin féin, dheimhnigh duine de na baill den bhord gur
iarr sé go gcuirfí ceist maidir le bulaíocht san áit oibre ar áireamh san agallamh, toisc go raibh
bulaíocht ina fadhb laistigh den eagraíocht. Níorbh ionann an duine sin agus an ball den bhord ar
líomhnaíodh go raibh sé ar an eolas faoin nochtadh cosanta.
Tugadh cuireadh don ghearánach agus d’iarrthóir amháin eile freastal ar agallamh. Bunaithe ar
scrúdú ar na nótaí agallaimh, is cosúil gur ceistíodh an bheirt díobh ar an mbealach céanna maidir
lena n-eispéireas le bulaíocht.
Le linn athbhreithniú chuid 8 a dhéanamh, chinn an t-athbhreithnitheoir go raibh na ceisteanna
maidir le bulaíocht míchothrom agus go raibh sé soiléir nár bhain siad leis an topaic. Ar an mbonn
sin, rinneadh cinneadh an próiseas roghnúcháin a athfhógairt agus baill nua a earcú chuig an
mbord agallaimh. Roimh an agallamh, tugadh oiliúint chuí bhreise do na baill nua den bhord
maidir leis an teicníc ceistiúcháin agus na réimsí ceistiúcháin a bhí le glacadh.

Cinneadh an Choimisiúin
Bhí sé soiléir go raibh roinnt lochtanna ann ar an bpróiseas roghnúcháin sa chás seo. Ní raibh sásraí
cuí i bhfeidhm ag FSS chun coinbhleachtaí leasa féideartha a bhainistiú. Ní raibh na ceisteanna a
cuireadh ag an agallamh ag teacht go hiomlán le hagallóireacht inniúlachtbhunaithe ach oiread. Ar
an mbonn sin, chinneamar go ndearnadh sáruithe ar an gcód cleachtais.
Cé gur tharraing an t-athbhreithnitheoir foirmiúil aird ar na saincheisteanna sin, agus cé gur
athfhógraíodh an próiseas roghnúcháin, rinneamar na moltaí seo a leanas chun a chinntiú go
reáchtálfaí comórtais amach anseo ar bhealach cothrom agus ar aon dul leis na cóid chleachtais:
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1. Ba cheart do FSS athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus an oiliúint a thugtar do
bhaill den bhord maidir le baint agus coinbhleachtaí leasa féideartha a bhainistiú.
2. Ba cheart gach dearbhú coinbhleachta leasa a shíniú agus a athbhreithniú agus ba cheart
gníomh cuí a dhéanamh chun aon rioscaí a shainaithnítear a mhaolú.
3. Ba cheart do bhaill de bhoird agallaimh an próiseas agallaimh a thuiscint agus agallaimh a
sheoladh i gcomhréir leis na doiciméid a thugtar dóibh roimh ré.
4. Ba cheart bainistiú cúramach a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le topaicí a
d’fhéadfadh a bheith íogair agus ba cheart ceisteanna a chur, a mhéid is féidir é, ar bhealach
nach gcuireann as d’iarrthóirí.
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Iniúchóireacht
Mar chuid de ról maoirseachta an Choimisiúin, déantar iniúchtaí gach bliain ar an ngníomhaíocht
earcaíochta agus roghnúcháin i measc sealbhóirí ceadúnais. Is uirlis riachtanach foghlama é sin,
áit a leagtar síos tagarmharcanna le haghaidh dea-chleachtais agus a leagtar béim ar réimsí le
haghaidh feabhais.
Sa bhliain 2018, rinneadh iniúchadh leantach ar na beartais agus ar na cleachtais a bhaineann
le hearcaíocht áitiúil ag aonaid acmhainní daonna i ngrúpaí ospidéal de chuid FSS, ba iad sin:
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, agus Ospidéal na hOllscoile, Luimneach.

Iniúchadh leantach ar phróisis earcaíochta in Ospidéal
na hOllscoile, Port Láirge, agus in Ospidéal na hOllscoile,
Luimneach.
Cúlra
Sa bhliain 2016, rinneamar iniúchadh ar bheartais agus ar chleachtais a bhaineann le
hearcaíocht áitiúil i ngrúpaí ospidéal de chuid FSS: Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, agus
Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge.
Chinneamar nár leor leibhéal na gcosaintí a bhí i bhfeidhm le haghaidh iarrthóirí a
cheapadh ag leibhéal áitiúil. Rinneamar roinnt moltaí agus orduithe maidir leis na
gníomhartha a bhí le déanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaí na cóid chleachtais amach
anseo.
Ba é cuspóir an iniúchta leantaigh scrúdú a dhéanamh ar na gníomhartha a rinne FSS de
bhun na moltaí a rinneadh sa bhliain 2016 agus ar an dul chun cinn a rinneadh ina leith.

Moltaí 2016
Ba leis na nithe seo a leanas a bhain na príomh-mholtaí a rinneadh/na príomhorduithe a
tugadh sa bhliain 2016:

1. Rialachas
Tugadh faoi deara nach ndearnadh ach beagán faireachán lárnach ná beagán rialú lárnach, má
rinneadh a leithéid ar chor ar bith, ar chaighdeánú a dhéanamh ar an dóigh ar fógraíodh poist, ar an
dóigh ar roghnaíodh baill de bhoird roghnúcháin agus ar cuireadh oiliúint orthu, ar shonraíochtaí
poist agus sonraíochtaí faoin bpearsa agus ar chritéir incháilitheachta.
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Mholamar go ndéanfadh FSS athbhreithniú ar na socruithe rialachais a bhí i bhfeidhm aige do
gach grúpa ospidéal agus go nglacfadh sé tuilleadh freagrachta as maoirseacht a dhéanamh ar
earcaíocht áitiúil ag leibhéal lárnach.

2. Feasacht ar na cóid chleachtais
Ba chosúil nach raibh ach tuiscint bheag ann ag leibhéal áitiúil ar na hoibleagáidí reachtúla atá ar
FSS cloí le cóid chleachtais agus le téarmaí agus coinníollacha a cheadúnais earcaíochta.
Mholamar go ndéanfaí gníomh láithreach chun a chinntiú, maidir leis na baill foirne a bhfuil baint
acu le hearcaíocht agus le roghnúchán ag leibhéal áitiúil, go bhfuil siad lánoilte sna hoibleagáidí
atá orthu agus go bhfuil siad láneolach orthu..

3. Cleachtas cóir cothrom
Ar mhaithe lena chinntiú go gcaithfear go cóir cothrom le gach iarrthóir, mholamar go mbeadh na
nithe seo a leanas i bhfeidhm ag FSS:
 Próisis roghnúcháin a thacaítear le margaíocht atá soiléir, achomair agus éifeachtach
 Sonraíochtaí poist/próifílí róil a cheadaítear go lárnach
 Critéir réamhshocraithe roghnúcháin a bhaineann leis an bpost
 Prótacail shocraithe le haghaidh oiliúint a chur ar bhaill de bhoird roghnúcháin agus le
haghaidh faisnéis a thabhairt dóibh
 Aiseolas sonrach fiúntach
 Grinnscrúdú cuí ar iarrthóirí
 Faisnéis shoiléir faoi na cóid chleachtais agus faoina nósanna imeachta athbhreithnithe

4. Moilleanna
Mholamar go ndéanfadh FSS measúnú ar cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí feabhsuithe
a dhéanamh ag leibhéal lárnach chun laghdú a dhéanamh ar na moilleanna ar bhaill foirne a
cheapadh ó phainéil bhuana.
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5. Oiliúint agus comhroinnt faisnéise
We recommended that all those involved in recruitment receive training as a priority and that
Mholamar go gcuirfí oiliúint mar ábhar tosaíochta ar gach duine a bhfuil baint acu le hearcaíocht
agus go gcomhroinnfí go tráthúil faisnéis atá ábhartha agus cothrom le dáta faoi bheartais
náisiúnta agus faoi nósanna imeachta náisiúnta le grúpaí ospidéal.

6. Iarrthóirí cuí a fhoinsiú
Thugamar ordú do FSS deireadh a chur láithreach le comórtais a theorannú dóibh siúd a chuir
CVanna gan iarraidh isteach.

7. Gníomhaireachtaí earcaíochta a úsáid
Chuireamar in iúl do FSS gur ghá dó athbhreithniú a dhéanamh láithreach ar an dóigh a n-oibríonn
gníomhaireachtaí earcaíochta agus ceapacháin á ndéanamh acu chuig poist in FSS.

Fionnachtana
Comhlíonadh méadaithe
Chuir FSS plean gníomhaíochta isteach de bhun na bhfionnachtana sa bhliain 2016. Le linn
an iniúchta leantaigh, iarradh an t-eolas is deireanaí ar an bplean sin agus iarradh faisnéis
mhionsonraithe faoi aon athruithe a rinneadh ar struchtúr rialachais FSS. Tugadh cuairt leantach
ar an láithreán ar Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, freisin chun measúnú a dhéanamh ar aon
athruithe a rinneadh ag leibhéal áitiúil. Rinneadh iniúchadh deascbhunaithe ar chleachtais
leanúnacha in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, chomh maith.
Tríd is tríd, chinneamar go ndearnadh iarracht comhlíonadh na gcód cleachtais a neartú ag leibhéal
áitiúil. Tugadh isteach roinnt struchtúr cumarsáide nua lena nasctar an t-aonad náisiúnta acmhainní
daonna le hearcaitheoirí áitiúla. Laghdaíodh na moilleanna ginearálta ar bhaill bhuana foirne a
fhruiliú ó phainéil lárnacha agus scoireadh go hiomlán d’iarrthóirí a fhruiliú mar thoradh ar CVanna
gan iarraidh.
Cé nár tugadh sraith chaighdeánaithe doiciméad isteach, ba ar fáil go lárnach a bhí sonraíochtaí
poist le haghaidh líon ard ról. B’amhlaidh freisin ar fud FSS gur baineadh úsáid i ngach cás as critéir
incháilitheachta a bhí caighdeánach agus a ceadaíodh go lárnach.
Fuaireamar amach gur chosúil go raibh earcaitheoirí áitiúla i dteagmháil le baill foirne i rannóg
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte ar bhonn leanúnach, a chuir treoir agus tacaíocht ar fáil maidir
le conas ba cheart próisis roghnúcháin a riar. Tugadh creat-chomhaontú isteach freisin lena úsáid
ag baill foirne gníomhaireachta laistigh de FSS.
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Bhí bearta éagsúla á mbreithniú go gníomhach nó á bhforbairt freisin. Fuaireamar amach gur
cheart go gcuirfeadh siad sin go mór le cumas FSS chun aghaidh a thabhairt amach anseo ar na
heasnaimh a sainaithníodh ar dtús.

Ábhair imní
Tar éis na n-imscrúduithe, áfach, bhí imní orainn go fóill faoi ghnéithe áirithe de ghníomhaíochtaí
FSS agus faoin dóigh a raibh sé ag comhlíonadh na gcód. Tá na hábhair imní sin leagtha amach
thíos.
1. D’ainneoin na struchtúr cumarsáide atá i bhfeidhm, ba bheag fianaise a bhí ann go raibh
faireachán cuí á dhéanamh ag FSS ar an líon agus ar an gcineál ceapachán a bhí á ndéanamh
ag leibhéal áitiúil. Ba bheag fianaise a bhí ann freisin go raibh freagracht á glacadh ag FSS as a
chinntiú go raibh ceapacháin áitiúla á ndéanamh i gcomhréir leis na cóid.
2. Cé gur laghdaíodh moilleanna den chuid is mó, ba ann do mhoilleanna suntasacha fós i dtaca
le baill bhuana foirne ar ghrád cléireachais/riaracháin a earcú ó phainéil de chuid rannóg
earcaíochta na Seirbhísí Gnó Sláinte. Bhí sé sin ag cur brú suntasach ar bhaill foirne túslíne
agus chruthaigh sé gá méadaithe le comórtais áitiúla a reáchtáil le haghaidh ceapacháin
ghearrthéarmacha nó le baill foirne riaracháin a earcú ó ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla.
3. Ba ann fós d’ábhair imní maidir leis an tuiscint a bhí ann ag leibhéal áitiúil ar fhorálacha áirithe
na gcód. Bhain na hábhair imní sin leis na nithe seo a leanas go háirithe:
 Poist a fhógairt/a mhargú
 Iarrthóirí a fhoinsiú ó bhuíonta iarrthóirí atá leathan go leor
 Doiciméid ar an dóigh ar measúnaíodh iarrthóirí ag gach céim
 An fhaisnéis a tugadh d’iarrthóirí ar fud an phróisis
 An fhaisnéis a tugadh d’iarrthóirí maidir le hathbhreithnithe/gearáin
4. Ábhar imní fós ba ea fógraíocht theoranta nó fógraíocht shrianta. B’ábhar imní ar leith
é sin maidir le poist chléireachais/riaracháin, ar ina leith a earcaíodh baill foirne trí
ghníomhaireachtaí earcaíochta áitiúla trí bhíthin CVanna a coimeádadh ar comhad nó ar
ina leith a bhí fógairt agus margú an phoist srianta. B’ábhar imní ar leith é sin toisc gurbh
amhlaidh, i gcásanna áirithe nach raibh painéil bhuana i bhfeidhm iontu, gur coinníodh baill
shealadacha foirne riaracháin ar chonarthaí leanúnacha 12 mhí a tiontaíodh sa deireadh ina
bpoist bhuana.
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5. Níor cumhdaíodh earcú aon bhall foirne riaracháin/cléireachais leis an gcreat
gníomhaireachta a tugadh isteach. Ní raibh aon cheanglas foirmiúil ann ar earcaitheoirí
áitiúla comhaontú seirbhíse a bheith i bhfeidhm acu le gníomhaireachtaí le haghaidh baill
foirne riaracháin/cléireachais nó chun a chinntiú gur i gcomhréir leis na cóid a foinsíodh na
baill foirne a foinsíodh tríothu sin.

Conclúidís
Tríd is tríd, chinneamar go ndearnadh iarrachtaí suntasacha comhlíonadh a neartú ag leibhéal
lárnach agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh. Bhí sé soiléir go raibh roinnt
beart á mbreithniú go gníomhach nó á bhforbairt. Ba bhearta iad sin a thacódh le FSS earcaíocht
atá cothrom, comhsheasmhach agus bunaithe ar fhiúntas a fheabhsú amach anseo.
Mar sin féin, chinneamar go mbeadh ar FSS tuilleadh freagrachta a ghlacadh ag leibhéal náisiúnta
go fóill as aon earcaíocht nó roghnúchán a dhéantar ag leibhéal áitiúil. Ar an mbonn sin, thugamar
ordú do FSS:
 Sásraí foirmiúla a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh eolas iomlán agus tuiscint
iomlán ag cleachtóirí earcaíochta agus roghnúcháin i ngach réimse de FSS ar gach foráil de
na Cóid Chleachtais
 Sásraí foirmiúla a chur i bhfeidhm chun measúnú a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn
earcaitheoirí áitiúla ag comhlíonadh na gCód Cleachtais
D’iarramar ar FSS plean gníomhaíochta athbhreithnithe a leagan amach dúinn gan mhoill le
haghaidh aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a sainaithníodh. Comhaontaíodh sceideal
nuashonruithe ráithiúla freisin le haghaidh faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn ar
ghníomhartha FSS.
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Gníomhaireachtaí ceadaithe
Sa chuid is mó de chásanna, cuireann sealbhóir ceadúnais na gnéithe go léir den phróiseas
roghnúcháin i gcrích. Nuair is cuí, áfach, tá an rogha ag sealbhóir ceadúnais cúnamh a iarraidh ó
ghníomhaireacht earcaíochta earnála príobháidí maidir le roinnt de na tascanna a bhaineann leis
an bpróiseas earcaíochta.
Foilsímid liosta de ‘ghníomhaireachtaí earcaíochta ceadaithe’ gach bliain. Is gníomhaireachtaí iad
sin a rinne iarratas chuig an gCoimisiún agus, tar éis scrúdú a dhéanamh, ar deimhin linn go bhfuil
próisis chuí i bhfeidhm acu chun tacú le comhlachtaí poiblí roghnúchán atá cothrom agus bunaithe
ar fhiúntas a chur i gcrích.
Tá gach gníomhaireacht cheadaithe liostaithe ar an gclár um ghníomhaireachtaí fostaíochta
ceadúnaithe atá á chothabháil ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus thug siad ráitis
chomhlíonta á dheimhniú go gcloífeadh siad leis na caighdeáin agus na prionsabail atá leagtha
amach sna cóid chleachtais.
Sa bhliain 2018, cheadaigh an Coimisiún na gníomhaireachtaí seo a leanas:
 GatenbySanderson
 Intersearch
 PEGlobal
 Computer Futures (Sthree)
Go dtí seo, cuireadh 16 ghníomhaireacht ar áireamh inár liosta de ghníomhaireachtaí ceadaithe. Tá
liosta iomlán de na gníomhaireachtaí ceadaithe ar fáil in Aguisín 4.
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Poist eisiata
Ba cheart do chomhlachtaí státseirbhíse bheith in ann a riachtanais foirne a phleanáil – lena
n-áirítear poist shealadacha a líonadh – trí ghníomhaíochtaí pleanála fórsa saothair. I gcásanna
áirithe, áfach, bíonn sé riachtanach duine a cheapadh chuig post neamhbhunaithe ar bhonn
sealadach lasmuigh de cheanglais an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin), 2004.
I gcásanna den sórt sin, féadfaidh comhlacht iarratas a dhéanamh chugainn ar ordú eisiaimh. Má
dheonaímid an t-ordú, beidh an ceapachán eisiata go sealadach ó fhorálacha an Achta. Fágann
sé sin go bhféadfaidh an comhlacht ceapachán a dhéanamh gan próiseas roghnúcháin iomlán a
sheoladh faoi na cóid chleachtais.
Ní dheonaímid orduithe eisiaimh ach amháin le haghaidh poist neamhbhunaithe shealadacha
laistigh den Státseirbhís. De ghnáth, ní dheonaítear iad ach amháin nuair atá duine á c(h)eapadh
chuig tionscnamh gearrthéarmach sonrach nó mar bhall foirne d’oifig an aire. Taobh amuigh de na
cásanna sin, ní dheonóimid ordú ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.
Mionsonraítear sa tábla thíos na horduithe a rinneadh nó a fadaíodh sa bhliain 2018.
Catagóir

Orduithe

Cláir shocrúcháin mhac léinn

31

Tionscadail WAM

24

Foireann phríobháideach na nAirí

8

Sainscileanna

5

Baill foirne ar scor a fhostú (sainscileanna)

3

An scéim um malartú foirne

0

Eile

1

Iomlán

72

Deonaíodh 55 ordú chun tacú le tionscnaimh ghearrthéarmacha shonracha, i.e. cláir shocrúcháin
mhac léinn, tionscadail WAM (Willing Able Mentoring) agus scéimeanna um malartú. Rinneadh
ocht n-ordú d’fhoireann phríobháideach na n-airí.

30

Oifig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí Tuarascáil Bhliantúil 2018

Orduithe Eisiaimh
Ba leis na naoi n-ordú eile a cumasaíodh baill foirne a cheapadh chuig ceapacháin
ghearrthéarmacha i gcásanna nach raibh sách ama iontu próiseas roghnúcháin oscailte iomaíoch a
reáchtáil.

Baill foirne ar scor a fhostu
(sainscileanna)

Sainscileanna
Foireann Phriobhaideach
na nAiri

11%

7% 4%
44%

Clair Shocruchain
Mhac Leinn

34%
Tionscadail WAM

31

Tuarascáil Bhliantúil 2018 Oifig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Aguisín
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Aguisín 1
Gníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin i measc
sealbhóirí ceadúnais

Sealbhóir Ceadúnais

Próiseas
Próiseas Próiseas
Inmheánach Oscailte Oscailte (an
tSeirbhís um
Cheapacháin
Phoiblí)
Údarás Uchtála na hÉireann
0
7
2
An Garda Síochána
1145
1
357
An Phríomh-Oifig Staidrimh
19
89
61
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 13
15
1
An Ghníomhaireacht um Leanaí 359
410
0
agus an Teaghlach (TUSLA)
An tSeirbhís Chúirteanna
43
68
82
An Roinn Talmhaíochta, Bia
94
92
193
agus Mara
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí
4
0
71
Óige
An Roinn Cultúir, Oidhreachta
36
2
50
agus Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus
29
1
128
Scileanna
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta
137
2
162
agus Coimirce Sóisialaí
An Roinn Airgeadais
13
0
49

Próiseas le
haghaidh
Ceapachán
chuig Ról
Níos Airde
0
42
16
7
165

Iomlán

11
0

204
379

4

79

2

90

60

218

387

688

2

64

An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Sláinte (Ceadúnas
Sonrach)
An Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil

9
1545
185
36
934

19
23

21
0

204
95

25
0

269
118

45

0

106

2

153
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Sealbhóir Ceadúnais

Próiseas
Próiseas Próiseas
Inmheánach Oscailte Oscailte (an
tSeirbhís um
Cheapacháin
Phoiblí)
12
3
138

Próiseas le Iomlán
haghaidh
Ceapachán
chuig Ról
Níos Airde
0
153

18

3

24

2

47

8
6

0
40

18
0

0
4

26
50

468
31
0

2351
18
6

4
61
6

1025
4
1

3848
114
13

32
1
3
16

44
4
43
0

198
0
38
4

0
0
4
22

274
5
88
42

0

8

0

3

11

6

1

48

0

55

3
7
337
0
2
4
4

10
0
206
8
0
0
0

22
42
370
0
6
62
66

2
0
40
0
2
10
12

37
49
953
8
10
76
82

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

4

75

29

12

120

An tSaotharlann Stáit

9

1

7

1

18

An Coimisiún um Achomhairc
Chánach
An Oifig Luachála

1

0

3

1

5

5

0

263

1

29

Iomlán

3027

3550

3080

1889

11546

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe
An Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail
Roinn an Taoisigh
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte (HIQA)
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Tithe an Oireachtais
Coimisiún na hÉireann um Chearta an
Duine agus Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí
Comhroinnte
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na
hÉireann
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Ombudsman
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tOmbudsman do Leanaí
An tÚdarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
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Aguisín 2
Gníomhaíocht athbhreithnithe agus gearáin
Sealbhóir Ceadúnais

Cuid 7

Cuid 8

Údarás Uchtála na hÉireann
An Garda Síochána
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
(TUSLA)
An tSeirbhís Chúirteanna
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
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 agus Trádála
An Roinn Sláinte (Ceadúnas 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
Roinn an Taoisigh
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
Tithe an Oireachtais
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus
Comhionannas
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

0
72
2
1
9

0
29
0
0
3

Líon Iomlán
Ceapachán
9
1545
185
36
934

0
44
0
0
0
15

0
5
0
0
0
3

204
379
79
90
218
688

0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
165
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
35
0

64
269
118
153
462
153
47
26
50
114
3848
13

22
0
0
1

9
0
0
0

274
5
88
42
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Sealbhóir Ceadúnais

Cuid 7

Cuid 8

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Ombudsman
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tOmbudsman do Leanaí
An tÚdarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

0
0
0
0
35
0
0
0
277

0
0
0
0
2
0
0
0
41

Líon Iomlán
Ceapachán
11
55
37
49
953
8
10
76
3080*

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
An tSaotharlann Stáit

0
0

0
0

120
18

An Coimisiún um Achomhairc Chánach
An Oifig Luachála
Iomlán

0
0
605

0
0
120

5
29

* Áirítear leis an bhfigiúr seo ceapacháin ar ina leith a sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an
próiseas roghnúcháin agus próisis athbhreithnithe agus ghearáin agus ar chucu a cheap sealbhóir
ceadúnais eile na hiarrthóirí
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Aguisín 3
Sealbhóirí ceadúnais earcaíochta
Údarás Uchtála na hÉireann

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine

An Garda Síochána

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

An Phríomh-Oifig Staidrimh

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach

An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí
Comhroinnte

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na
hÉireann

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oifig Thithe an Oireachtais

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí

Oifig an Ombudsman

An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
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

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig an Ombudsman do Leanaí
An tÚdarás Póilíneachta
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
An Coimisiún um Achomhairc Chánach
An tSeirbhís Chúirteanna

Roinn an Taoisigh

An tSaotharlann Stáit

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte

An Oifig Luachála

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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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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Aguisín 5
Cearta an Duine agus Comhionannas in Éirinn
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, leagadh
dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le
cearta an duine agus leis an gcomhionannas. Ghlac Oifig an Ombudsman, a chuireann tacaíocht
rúnaíochta ar fáil don Choimisiún, cur chuige réamhghníomhach i leith an dualgas sin a chur chun
feidhme. Chuir sí grúpa oibre foirne ar bun, a reáchtáil ceardlann ar chearta an duine agus ar an
gcomhionannas agus a bhuail le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.
Tá an grúpa oibre ag obair faoi láthair ar gach ceann d’fheidhmeanna an Choimisiúin a
shainaithint agus ar a mheasúnú cé na saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus leis an
gcomhionannas a thagann chun cinn i dtaca leis na feidhmeanna sin. Sainaithneoidh sé freisin na
beartais agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna
sin. Ag teacht sna sála air sin, molfaidh sé plean gníomhaíochta le haghaidh an dualgas a chur chun
feidhme, bunaithe ar a fhionnachtana.
Tá an oifig tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint go léir lena dtugtar aird ar a gcearta
daonna agus ar an gceart atá acu chun caitheamh cothrom. Baineann sé sin le hábhar freisin maidir
leis an dóigh a mbíonn sí i mbun caidreamh lena foireann féin mar go bhfuil sé bunriachtanach le
haghaidh dea-thimpeallacht oibre a chothú ina gcuirtear rannpháirtíocht, oscailteacht agus dínit
chun cinn san áit oibre.
Léirítear cur chuige na hoifige go soiléir leis na bunluachanna eagraíochta um neamhspleáchas,
díriú ar chustaiméirí agus cothroime, nithe atá le feiceáil i gcultúr na hoifige, ina beartais
inmheánacha agus ina nósanna imeachta inmheánacha. Tá obair réamhghníomhach déanta ag an
oifig freisin maidir le hoiliúint a chur ar bhaill foirne i gcearta an duine agus sa chomhionannas.
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