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Caibidil 1 – Réamhrá agus Cúlra  
 
1.1 Réamhrá  
Réitíodh an tuairisc seo faoi Alt 43 (5) agus Alt 13 den Acht um Bainistíocht 
na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004. 

 
Tugtar cuntas sa tuairisc faoi iniúchadh ar na beartais agus na cleachtais 
maidir le ceapacháin inmheánacha i Seirbhís Phríosúin na hÉireann, lena n-
áirítear ceapacháin a dhéantar ar bhonn gníomhú ag leibhéal níos airde. 

 
Cé gur thug an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí Ceadúnas 
Earcaíochta don tSeirbhís Phríosúin in 2009, ní dhearnadh aon earcaíocht 
sheachtrach faoi cheadúnas sa tréimhse arna iniúchadh. Déanann an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ceapacháin sheachtracha, nuair is gá 
thar ceann na Seirbhíse Príosúin. Thug an Coimisiún le fios go ndearna an 
IPS roinnt próiseas um cheapachán inmheánach le roinnt blianta anuas. 

 
Tá an Coimisiún tiomanta d’iniúchtaí a dhéanamh chun feabhas a dhéanamh 
agus é mar aidhm aige faisnéis agus dea-chleachtas a roinnt seachas díriú ar 
ghéilleadh amháin. 

 

 
 
1.2 An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earca íocht agus 

Ceapacháin) 2004  
Tá gach próiseas ceapacháin chuig gach post faoi shainchúram an Achta um 
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 faoi réir 
Chóid Chleachtais arna fhoilsiú ag an gCoimisiún. Leagtar amach sna Cóid 
an creat rialaitheach do na próisis cheapacháin agus díríonn siad ar na cúig 
phrionsabal earcaíochta. Trína fheidhm iniúchta, cosnaíonn an Coimisiún na 
caighdeáin atá bunaithe sna Cóid Chleachtais agus cinntíonn sé go 
ngéilleann an Sealbhóir Oifige leis na caighdeáin seo maidir le earcú 
comhaltaí foirne chuig poist san eagraíocht. 

 

 
 
1.3 Seirbhís Phríosúin na hÉireann  
Is é misean Sheirbhís Phríosúin na hÉireann coimeád sábháilte agus slán, 
dínit chúraim agus athshlánaithe a thabhairt do phríosúnaigh chun pobail 
níos sábháilte a chruthú. Is í an fhís atá againn pobal níos sábháilte a 
chruthú trí shármhaitheas i seirbhís phríosúin bunaithe ar mheas ar dhínit an 
duine. 

 
Dílsítear freagracht pholaitiúil as córas príosúin na hÉireann don Aire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais. Feidhmíonn Seirbhís Phríosúin na hÉireann 
mar ghníomhaireacht feidhmiúcháin sa Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. Tá Ard-Stiúrthóir agus 5 Stiúrthóir i gceannas air. 
Déileálann Seirbhís Phríosúin na hÉireann le ciontóirí fireanna atá 17 
mbliana nó níos sine agus le ciontóirí baineanna atá 18 mbliana nó níos 
sine. Riartar Seirbhís Phríosúin na hÉireann go lárnach faoi láthair agus tá a 
ceanncheathrú suite i mBaile Longfoirt. 
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Tá 3,270 ball foirne Príosúin faoi láthair i Seirbhís Phríosúin na hÉireann ag 
19 n-ionad. San fhigiúr seo, áirítear os cionn 40 grád éagsúla ó ghráid ag 
leibhéal iontrála cosúil le hOifigeach Príosúin Earcaigh agus Oifigeach 
Riaracháin agus Tacaíochta Príosúin (PASO) 3 suas go dtí leibhéal Rialtóra. 

 

 
 
1.4 Cuspóir an Iniúchta  
Is é cuspóir an iniúchta seo a dheimhniú gur chloígh an Sealbhóir Oifige leis 
na prionsabail earcaíochta agus lena chinntiú go bhfuil na nósanna imeachta 
atá i bhfeidhm chun próisis cheapacháin a bhainistiú deartha agus curtha i 
bhfeidhm de réir an Chóid Chleachtais. Díríodh san iniúchadh ar athbhreithniú 
a dhéanamh chomórtais inmheánacha a reáchtáladh le dhá mhí dhéag anuas. 

 
Is é a bhí i gceist san iniúchadh, scrúdú ar an gcomhad comórtais do gach 
próiseas arna roghnú, mar aon le cruinnithe agus pléití leis an 
bpríomhphearsanra i Stiúrthóireacht Foirne agus Seirbhísí Corparáideacha na 
Seirbhíse Príosúin a bhfuil sé de fhreagracht orthu earcaíocht agus 
roghnúchán don eagraíocht a bhainistiú. 

 
1.5 Sonraí na hOibre a Rinneadh agus na Réimsí a 

nDearnadh Athbhreithniú Orthu  
Rinneadh athbhreithniú san iniúchadh ar na próisis cheapacháin 
inmheánacha seo a leanas, a rinneadh i rith na tréimhse a chlúdaigh an t-
iniúchadh, i gcomhair ceapacháin chuig poist mar: 

 
• Phríomhoifigeach II 
• Rialtóir Ghrád II 
• Rialtóir Ghrád III 
• Idirbheartaí Eachtraí 

 
Rinneadh athbhreithniú chomh maith mar chuid den iniúchadh ar cheapacháin 
a rinneadh chuig dualgais níos airde ar bhonn sealadach le dul i ngleic le 
riachtanais ghearrthéarmacha. 

 

 
 
1.6 Buíochas  
Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil leis an bpearsanra i 
Stiúrthóireacht Foirne agus Seirbhísí Corparáideacha Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann a thug a gcuid ama agus a chomhoibrigh leis an bpróiseas iniúchta 
seo. 
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Caibidil 2 – Torthaí Iniúchta i ndáil le Próisis Ch eapacháin Inmheánacha  
 
 
 
2.1 Réamhrá agus Cúlra  
Níos luaithe i mbliana d’eisigh an Coimisiún tuairisc tar éis dó gearáin a fháil 
faoi phróiseas ceapacháin arna dhéanamh ag IPS. Chuir an Sealbhóir Oifige 
an Coimisiún ar an eolas faoi roinnt gníomhartha a chuir sé i bhfeidhm 
cheana, agus faoi ghníomhartha eile atá beartaithe, mar fhreagra ar na 
torthaí sa tuairisc, lena n-áirítear: 

• Tá gealltanas tugtha ag an IPS chun saineolaí seachtrach a áireamh ar 
a bhoird Ghearrliostaithe agus Agallaimh 

• Rinne sé athbhreithniú agus d’fheabhsaigh sé an cur síos a thugann 
sé dá bhoird roghnúcháin lena n-áirítear treoirlínte/treoracha scríofa 
soiléire agus cuirtear oiliúint athnuachana ar fáil más gá 
 

• Úsáidfear cur chuige difriúil agus bainistiú á dhéanamh ar líon mór 
iarrthóirí, e.g. úsáid PAS agus/nó gníomhaireacht seachtrach chun 
gearrliosta a chur le chéile/iarrthóirí a scagadh 

• Más féidir, úsáidfear bord aonair seachas roinnt bord i bpróisis 
cheapacháin chun comhsheasmhacht a chinntiú 

• I gcás go dteastaíonn roinnt bord, tá beart tugtha isteach ag an IPS 
chun comhsheasmhacht an mheasúnaithe a bhreisiú e.g. 
- tacóidh ionadaí ó HR leis na boird roghnúcháin éagsúla agus suífidh 

sé leo i rith roinnt de na hagallaimh le breathnú ar an bpróiseas, 
marcanna a chur i gcomparáid (is airde/is ísle/meán) agus chun na 
marcanna agus an ton a chur in iúl do na boird éagsúla 

- déanfar baill an bhoird a rothlú i gcomhair comhsheasmhachta 
• Déanfaidh Coláiste Sheirbhís Phríosúin na hÉireann monatóireacht 

ar chúrsaí/cháilíochtaí, más cuí, chun comhsheasmhacht agus 
ábharthacht don ról a chinntiú. 

 
Bhí athbhreithniú ar fhorfheidhmiú na ngníomhartha seo ag IPS mar chuid 

d'iniúchadh an Choimisiúin. 
 
Rinne an Coimisiún meas chomh maith ar shaincheisteanna a tugadh le fios i 
ngearáin eile mar aon leis an iniúchadh a rinne sé cheana ar an Sealbhóir 
Oifige in 2010. 

 
Baineann an fhaisnéis seo a leanas leis na próisis gus na nósanna imeachta 
atá i bhfeidhm chun gráid an Phríomhoifigigh agus an Rialtóra a cheapadh a 
dhéantar ar bhealach cosúil. Tugtar faoi deara sa tuairisc aon chlaonadh ón 
bpróiseas caighdeánach. 

 
Tá na torthaí arna leagan amach thíos bunaithe ar phléití leis an bpearsanra 
SCSD ábhartha agus rinneadh fíorú orthu tar éis athbhreithniú ar na comhaid 
chomórtais ábhartha. 

 
2.2 Léargas ginearálta ar na próisis cheapacháin  
Déantar gach earcaíocht agus roghnúchán i Seirbhís Phríosúin na hÉireann 
go lárnach sa Stiúrthóireacht Foirne agus Seirbhísí Corparáideacha (SCSD), 
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a bhfuil de fhreagracht orthu bainistiú a dhéanamh ar gach céim den 
phróiseas ceapacháin ón gcomórtas a phleanáil chuig tairiscint a dhéanamh 
ar cheapachán. Bunaithe ar an bhfaisnéis a bailíodh i rith chúrsa an Iniúchta 
seo, tá an taithí earcaíochta agus eolas riachtanach ar na Cóid Chleachtais 
ag an bhfoireann atá páirteach i mbainistiú na bpróiseas roghnúcháin. 

 
 
Ciorcláin  
Dréachtaíonn pearsanra in SCSD gach ciorclán i gcomhair ceapachán 
inmheánach agus seoltar iad chuig Cumann na nOifigeach Príosúin chun 
nótaí tráchta a fháil sula n-eisítear iad. Forbraítear an tsonraíocht poist agus 
duine bunaithe ar dhréachtaí roimhe sin agus i gcomhairle leis an Rialtóir a 
bhfuil an taithí oibríochta cuí aige. 

 
Clúdaíonn an fhaisnéis sna ciorcláin gach gné den phróiseas lena n-áirítear 
dualgais, freagrachtaí agus riachtanais an róil, na croí-inniúlachtaí 
roghnaithe, an próiseas iarratais agus roghnúcháin agus coinníollacha an 
cheapacháin. Tá tagairt do Chód Cleachtais an Choimisiúin agus na nósanna 
imeachta athbhreithnithe atá ar fáil d’iarrthóirí. 

 
Tá nótaí leis na ciorcláin maidir le foirm iarratais bunaithe ar inniúlacht a 
chomhlánú mar aon le treoir ina léirítear na hinniúlachtaí roghnaithe ar fad. 

 
Moltar d’iarrthóirí sa chiorclán go gcuirfear aiseolas i ndáil le measúnú 
cumas, cáilíochtaí agus oiriúnacht ar fáil ar iarratas nuair a chríochnófar an 
comórtas. 

 
Boird Roghnúcháin  
Más féidir, déanann SCSD iarracht a chinntiú go suíonn comhaltaí den bhord 
gearrliostaithe ar an mbord agallaimh chomh maith chun cur chuige 
comhsheasmhach le measúnú iarrthóirí a éascú. Tá taifead ag SCSD díobh 
siúd ar fad a bhfuil oiliúint orthu i measúnuithe inniúlachta óna roghnaítear 
comhaltaí boird. Cuireann soláthraí seachtrach oiliúint ar fáil de réir mar a 
theastaíonn. 

 
Tugann ball den SCSD treorach do gach comhalta boird roimh chomórtas 
agus tugtar cáipéisíocht dóibh a bhaineann leis an gcomórtas mar aon le 
‘Treoir maidir le hAgallóireacht Éifeachtach’ a réitigh an SCSD chun próiseas 
ceapacháin IPS a léiriú. Ní mór dóibh chomh maith Ráiteas Rúndachta a 
shíniú agus cuirtear a bhfreagrachtaí agus na riachtanais faoin gCód 
Cleachtais in iúl dóibh. Cuirtear scríobhaí nótaí ar fáil d’agallaimh más féidir. 

 
An Próiseas Iarratais agus Roghnúcháin  
Caithfidh iarrthóirí gnáthfhoirm iarratais ar phost a chomhlíonadh ar a n-
áirítear sonraí maidir le hoideachas agus taithí oibre, mar aon le samplaí a 
thabhairt a léiríonn inniúlachtaí agus riachtanais ríthábhachtacha a 
sainaithníodh don phost. 

 
Tá measúnú iarrthóirí bunaithe ar inniúlacht atá bunaithe ar phróiseas 
roghnúcháin lena mbaineann gearrliostú agus agallamh iomaíoch. I roinnt 
cásanna, d’fhéadfadh cleachtadh chur i láthair a bheith ag teastáil. Cuirtear 
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in iúl d’iarrthóirí go bhfuil an nós imeachta gearrliostaithe bunaithe ar an 
bhfoirm iarratais a ndéantar measúnú air in aghaidh na n-inniúlachtaí a 
sainaithníodh don ról. 

 
Déantar iarrthóirí a mheas faoi na ceannteidil arna leagan amach sa 
chiorclán agus sna foirmeacha iarratais. Bronnann comhaltaí boird scóir ag 
céim ghearrliostaithe agus agallaimh ar bhileoga marcála aonair de réir scála 
rátála arna chur ar fáil ag SCSD. Tugtar na bileoga marcála seo, lena n-
áirítear nótaí tráchta achoimre faoi gach ceannteideal, mar aiseolas ar a 
bhfeidhmíocht tar éis gach céim den phróiseas. Tá tuilleadh aiseolais ar fáil 
ar iarratas. 

 
Painéil agus Ceapacháin  
Tar éis an phróisis agallaimh, cuireann an bord roghnúcháin painéal iarrthóirí 
a mheastar a bheith oiriúnach don ról áirithe sin faoi réir SCSD. Déantar 
ceapacháin ón bpainéal in ord fiúntais de réir mar a thagann folúntais aníos. 
Is iondúil go mbíonn painéil i bhfeidhm ar feadh 18 mí, tréimhse a chinntear 
roimh ré i gcomhairle le Cumann na nOifigeach Príosúin. 

 
Iarratais ar Athbhreithniú  
Fuair an SCSD líon mór iarratas ar athbhreithniú faoi Alt 7 den Chód 
Cleachtais i ndáil leis an gcéim ghearrliostaithe den chomórtas do 
Phríomhoifigeach Grád II. Scrúdaigh baill den SCSD athbhreithnithe 
neamhfhoirmiúla ar na hachomhairc seo a bhain go príomha leis na 
marcanna a bhronn an bord gearrliostaithe. Níor seasadh le ceachtar den 50 
achomharc seo. 

 
Fuarthas 28 iarratas eile ar athbhreithniú foirmiúil. Tar éis na n-
athbhreithnithe seo, cuireadh ar ceal an cinneadh bunaidh i líon beag 
cásanna agus tugadh cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí sin. 

 
Rinneadh 27 n-iarratas ar athbhreithniú ag Eadránaí Cinnidh. Rinne duine 
aonair nach bhfuil fostaithe ag IPS na hathbhreithnithe sin. Níor seasadh le 
ceann ar bith de na hachomhairc leis an Eadránaí Cinnidh. 

 
Ní raibh aon iarratas ar athbhreithniú faoi Alt 7 nó Alt 8 i ndáil leis na próisis 
eile a ndearnadh scrúdú orthu. 

 
I gcásanna nach bhfuil sé soiléir an bhfuil iarratas ar athbhreithniú á 
dhéanamh faoi Alt 7 nó Alt 8 den Chód, mhol an SCSD go bhfaighfí soiléiriú 
ón iarrthóir sular dtosaítear ar athbhreithniú. 

 
Dearbhú Cáilíochta agus Forbairtí in IPS  
Le roinnt blianta anuas, d’fhorbair an fhoireann in SCSD roinnt cáipéisí ina 
leagtar amach na próisis agus na nósanna imeachta chun comórtas a 
reáchtáil. Áirítear orthu seo 

• Prótacal HR i gcomhair Ceapacháin Inmheánacha chuig Poist i Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann 

• Treoirlínte d’Agallóirí 
• Foirm Iarratais Bunaithe ar Inniúlacht a Chomhlánú 



8 

 

 

Forbairt níos nuaí is ea bunú ghrúpa comhaltaí as áiteanna ar fud na 
Seirbhíse Príosúin chun athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta um 
athbhreithniú comórtais reatha agus chun moltaí a dhéanamh faoin 
bpróiseas a fheabhsú. 

 
I nDeireadh Fómhair 2014, rinne an grúpa seo roinnt moltaí le haghaidh 
comórtas ardú céime amach anseo i ndáil leis an bpróiseas gearrliostaithe, 
aitheantas ar cháilíochtaí acadúla agus/nó a bhaineann le post agus oiliúint 
d’iarrthóirí amach anseo. Próiseas réasúnta nua is ea gearrliostú don IPS 
agus tá bealaí nua á lorg acu chun an próiseas a oiriúnú le feiliúint do 
riachtanais na heagraíochta de réir riachtanais an Chóid Chleachtais. Tá an 
grúpa ag obair ar fhorbairt DVD chun críocha oiliúint foirne do chomórtais 
inmheánacha go háirithe i ndáil leis an bpróiseas iarratais agus chun faisnéis 
a thabhairt ar an bpróiseas dóibh siúd ar mian leo freastal ar sheisiúin 
eagraithe. Tá sé tugtha le fios ag an Sealbhóir Oifige go leanfaidh an grúpa ar 
aghaidh ag teacht le chéile ar bhonn rialta chun saincheisteanna a phlé a 
eascraíonn i ndáil le próisis earcaíochta agus roghnúcháin inmheánacha. 

 
Mhol an IPS go bhfuil athbhreithniú agus measúnú leanúnach á dhéanamh 
ar a bpróisis roghnúcháin agus ar a nósanna imeachta bunaithe ar thaithí 
agus foghlaim. Mar aon le hathbhreithniú inmheánach, iarrtar go minic ar an 
gcomhalta boird seachtrach aiseolas a thabhairt ar an mbaint atá acu sa 
phróiseas chun tuilleadh léargais a fháil ar éifeachtacht na nósanna 
imeachta ata i bhfeidhm lena chinntiú go gceaptar an duine is oiriúnaí don 
phost. 

 
2.3 Léargas Ginearálta – Idirbheartaí Eachtraí  
Agus athbhreithniú déanta ar an gcáipéisíocht don chomórtas seo bunaíodh 
nach ardú céime a bhí i bpost an Idirbheartaí Eachtraí agus nach raibh 
íocaíocht liúntais i gceist ach oiread. Reáchtáladh an próiseas ceapacháin 
chun iarrthóirí a shainaithint a bhí oiriúnach le freastal ar dhianchúrsa oiliúna 
d’idirbheartaithe oilte. 

 
Cé go dtugann an Coimisiún le fios gur tairgeadh na háiteanna ar an gcúrsa 
oiliúna tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch, ach ní thagann an próiseas 
seo laistigh de shainchúram an Choimisiúin agus dá bhrí sin níl sé mar chuid 
den iniúchadh seo. 
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Caibidil 3 – Torthaí maidir le Ceapacháin chuig Dua lgais níos Aire ar 
Bhonn Sealadach  

 
3.1 Réamhrá  
Déantar ceapacháin um ghníomhú ag leibhéal níos airde i gcásanna ina 
bhfuil gá dualgais níos airde a shannadh do státseirbhíseach nó fostaí sa 
tseirbhís phoiblí ar bhonn sealadach ar feadh tréimhse sainithe le dul i ngleic 
le riachtanas gnó gearrthéarma. Tá gach ceapachán den chineál seo faoi réir 
Chód Cleachtais an Choimisiúin. 

 
3.2 Ceapacháin um Ghníomhú ag Leibhéal níos Airde  
Bíonn uaireanta nuair is gá dualgais níos airde a shannadh do dhaoine 
aonair ar ghearrfhógra nó gan fógra ar bith. Tarlaíonn sé seo nuair a 
theastaíonn clúdach lena chinntiú go ndéantar dualgais ar leith sa phríosún 
agus caithfidh fostaithe sa tSeirbhís Phríosúin ag leibhéal cuí na 
dualgais/tascanna sin a mhaoirsiú. Dá bharr seo, sanntar oifigigh i róil 
ghníomhacha ar feadh cúpla lá nó seachtain. Tá sannacháin ghearrthéarma 
den chineál seo mar fhreagracht ag an Rialtóir agus roghnaítear an fhoireann 
bunaithe ar phainéil mhaoirseachta atá i bhfeidhm nó ar shinsearacht ar an lá 
agus tá siad riachtanach lena chinntiú go bhfeidhmíonn an príosún ó lá go lá. 

 
Roimhe seo, rinneadh bainistiú áitiúil ar cheapacháin um ghníomhú ag 
leibhéal níos airde, tar éis do HR iad a fhaomhadh, agus bhí an roghnúchán 
faoi lánrogha an Rialtóra ábhartha faoi réir chritéir aontaithe leis na 
Ceardchumainn inar áiríodh oiriúnacht agus sinsearacht go ginearálta. 
Íocadh liúntas i ndáil leis na ceapacháin shealadacha seo. Ó tugadh isteach 
Comhaontú Bhóthar Haddington i mBealtaine 2013 níl íocaíocht liúntas as 
ceapacháin um ghníomhú ag leibhéal níos airde infheidhme níos faide sa 
tSeirbhís Phríosúin. 

 
Tar éis moladh ón gCoimisiún ina thuairisc iniúchta roimhe seo, rinne SCSD 
athbhreithniú ar shocruithe chun bainistiú a dhéanamh ar gach ceapachán 
um ghníomhú ag leibhéal níos airde sa tSeirbhís Phríosúin. Tugadh isteach 
prótacal i gcomhair ceapacháin inmheánacha sa tSeirbhís Phríosúin, lena n-
áirítear poist shealadach agus um ghníomh ag leibhéal níos airde, lena 
chinntiú go ndéantar gach ceapachán den chineál seo de réir Chód 
Cleachtais an Choimisiúin. 

 
Seoladh an prótacal agus na teimpléid ábhartha i gcomhair poist um 
ghníomhú ag leibhéal níos airde chuig gach Rialtóir HR i ngach príosún agus 
chuig Oifigigh Riaracháin agus Tacaíochta Príosúin (PASO) agus ina dhiaidh 
sin thug ball den SCSD cur i láthair i Meitheamh 2013 agus arís i Meán 
Fómhair 2014. Is é a bhí sa chur i láthair go príomha, go gcaithfí cur chuige 
caighdeánaithe a bheith i ngach comórtas do cheapachán inmheánach le 
héifeacht ón 1 Iúil 2013, lena n-áirítear iad siúd a bhainistítear go háitiúil ag 
Rialtóirí, agus go gcaithfidh siad bheith bunaithe ar fhiúntas amháin. 

 
Dá bhrí sin, cé go ndáiltear an fhreagracht as ceapacháin um ghníomhú ag 
leibhéal níos airde ar Rialtóirí HR áitiúil i ngach príosún, ó Iúil 2013 úsáidtear 
cur chuige caighdeánaithe lena n-áirítear foirm iarratais, cur síos ar an bpost, 



1
0 

 

 

inniúlachtaí son ról agus foirm mharcála mheasúnaithe. Déantar iarratais 
iarrthóirí a mheas bunaithe ar an gcritéir a shainaithin an bord measúnaithe 
don ról. 
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Caibidil 4 – Conclúidí an Iniúchta  
 

 
Tá na croíluachanna a shainmhíníonn ionracas cosúil le sláine, 
neamhchlaontacht, cothroime, iontaofacht agus iompar eiticiúil mar bhonn 
agus taca leis na prionsabail a bhunaigh an Coimisiún sa Chód Cleachtais. 
Teastaíonn ón gCoimisiún cultúr bunaithe ar luachanna muiníne, cothroime, 
trédhearcachta agus meas do gach duine a chothú. Cuimsíonn prionsabal an 
ionracais gach prionsabal eile agus beidh sé le feiceáil i ngach gné den 
phróiseas, trí chloí foriomlán agus meas Shealbhóir na hOifige ar théarmaí 
an Chóid Chleachtais. 

 
Tá an Coimisiún sásta, don chuid is mó, go bhfuil na próisis agus nósanna 
imeachta earcaíochta agus roghnúcháin i gcomhair ceapachán inmheánach i 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann de réir phrionsabail an Chóid. Aimsíodh san 
iniúchadh gur dearadh agus bainistíodh na próisis cheapacháin ar bhealach 
cóir agus eiticiúil agus go raibh tiomantas ann le sláine an phróisis a chinntiú 
ag gach céim. 

 
Bunaithe ar a thorthaí tá an Coimisiún sásta go ndéanann an Sealbhóir Oifige 
na ceapacháin tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch bunaithe ar fhiúntas 
inar caitheadh go cothrom leis na hiarrthóirí ar fad ag gach céim. Tugann an 
Coimisiún faoi deara gur tugadh isteach prótacail do cheapacháin 
inmheánacha agus fáiltíonn sé roimh na nósanna imeachta athbhreithnithe 
chun bainistiú a dhéanamh ar cheapacháin um ghníomhú ag leibhéal níos 
airde de réir phrionsabail an Chóid. 

 
Ba mhaith leis an gCoimisiún iarrachtaí an tSealbhóra Oifige le dul i ngleic le 
moltaí roimhe seo a rinneadh ina thuairisc iniúchta in 2010 agus ina thuairisc 
a eisíodh níos túisce i mbliana a aithint. Fáiltíonn an Coimisiún roimh na 
céimeanna a thóg an Sealbhóir Oifige chun na critéir a mbeadh measúnú 
suibiachtúil agus creidiúint as fad seirbhíse mar thoradh orthu a bhaint agus 
tá sé sásta go gceadaíonn na hathruithe seo próiseas roghnúcháin níos 
láidre, níos oibiachtúla agus níos trédhearcaí.  Aimsíodh san iniúchadh go 
bhfuil na nósanna imeachta reatha chun iarrthóirí a roghnú bunaithe ar 
chritéir a léiríonn go hiomlán riachtanais an róil a chinntíonn próiseas 
oscailte agus trédhearcach a chloíonn le prionsabal an fhiúntais. 

 
Aimsíodh san iniúchadh fianaise go raibh cáipéisíocht leordhóthanach agus 
cuí ann i gcomhair gach céim den phróiseas ar éirigh leis an gCoimisiúin 
teacht ar go héasca lena athbhreithniú. Breisítear muinín iarrthóirí de bhrí go 
bhfaigheann siad cáipéisíocht shoiléir agus chuimsitheach ag tús an phróisis 
maidir leid an gcaoi a reáchtálfar an próiseas agus an chaoi a ndéanfar 
measúnú ar iarrthóirí. Bhí fianaise chomh maith go raibh cumarsáid oscailte 
agus ghníomhach ann le hiarrthóirí ag gach céim den phróiseas a thacaíonn 
le próiseas trédhearcach 

 
Fáiltíonn an Coimisiún roimh thiomantas an tSealbhóra Oifige chun 
athbhreithniú agus dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar a nósanna imeacht i 
gcomhair éifeachtachta de réir an chleachtais is fearr lena chinntiú go 
roghnaítear an duine is fearr don phost. 


