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Réamhrá  

Déanann an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí maoirseacht ar phróisis 

earcaíochta agus roghnúcháin chun post sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí. Is poist 

iad sin a bhfuil feidhm ag an Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 

Ceapacháin), 2004, maidir leo. 

Faoin Acht, féadfaidh comhlacht poiblí iarratas ar cheadúnas earcaíochta a dhéanamh 

chuig an gCoimisiún. Leis an gceadúnas, féadfaidh an comhlacht próisis earcaíochta agus 

roghnúcháin a sheoladh le haghaidh ceapacháin laistigh den eagraíocht. Deonaítear 

ceadúnas earcaíochta faoi réir chomhlíonadh leanúnach a théarmaí agus coinníollacha. I 

gcás go gcinnfear gur ghníomhaigh comhlacht ar bhealach a sháraigh na téarmaí agus 

coinníollacha, féadfar an ceadúnas a aisghairm.    

Agus ceapacháin á ndéanamh acu, tá sealbhóirí ceadúnais faoi réir cóid chleachtais arna 

bhfoilsiú ag an gCoimisiún. Leagtar amach iontu sin an creat rialála le haghaidh 

roghnúcháin agus na prionsabail agus na caighdeáin nach mór a leanúint le linn próiseas 

roghnúcháin a sheoladh.  

Mar chuid de ról maoirseachta an Choimisiúin, déantar roinnt iniúchtaí gach bliain ar an 

ngníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin i measc sealbhóirí ceadúnais. Foráiltear 

dóibh sin in alt 43(5) agus alt 13 den Acht. Cabhraíonn iniúchtaí lena chinntiú go bhfuil 

coimircí imleora i bhfeidhm ag sealbhóirí ceadúnais chun iarrthóirí a roghnú go cóir agus 

go comhsheasmhach, ar aon dul leis na cóid.   

Cuireadh an tuarascáil seo le chéile faoi alt 43(5) agus alt 13 den Acht. Tá mionsonraí 

faoi nósanna imeachta iniúchóireachta an Choimisiúin leagtha amach in Aguisín 1. 

 

  



Cúlra 

Cóid chleachtais 
 

Leagtar amach sna cóid chleachtais na prionsabail agus na caighdeáin nach mór do 

chomhlacht poiblí cloí leo le linn dó ceapachán a dhéanamh.  

I gcuid 2.6.4 den Chód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus 

sa tSeirbhís Phoiblí, leagtar amach na caighdeáin a mbítear ag súil leo le linn 

sonraíochtaí faoin bpost agus faoin bpearsa a shocrú le haghaidh róil. Luaitear an méid 

seo a leanas ann: 

‘Maidir le sonraíochtaí faoin bpost agus faoin bpearsa agus creataí inniúlachta, tá an 

Coimisiún ag súil: 

 Go ndéanfar an tsonraíocht faoin bpost agus an tsonraíocht faoin bpearsa, 

mar bhunsraith don phróiseas roghnúcháin, a bhreithniú agus a fhormhuiniú 

ar leibhéal sinsearach cuí laistigh den eagraíocht is fostóir sula gcuirfear tús 

leis an bpróiseas roghnúcháin 

 Go mbeidh na próisis roghnúcháin atá in úsáid bunaithe ar shonraíochtaí 

faoin bpost agus faoin bpearsa atá éifeachtach agus neodrach. Díreofar sna 

sonraíochtaí ar chuspóir an phoist, ar phríomhchuntasachtaí an phoist agus 

ar na scileanna agus ar na tréithe pearsanta a theastaíonn chun an post a 

dhéanamh go héifeachtach 

 Go sainaithneofar i sonraíochtaí faoin bpost agus i bpróifílí inniúlachta do 

phoist na critéir ábhartha ar féidir iarrthóirí a mheas ina n-aghaidh le linn an 

phróisis roghnúcháin. Ní mór údar cuí a bheith leis na critéir sin de réir na 

reachtaíochta ábhartha 

 Go ndéanfar na príomhghnéithe de na sonraíochtaí faoin bpost agus faoin 

bpearsa a léiriú go comhsheasmhach le linn an phróisis roghnúcháin 

 Go mbeidh na critéir roghnúcháin bunaithe ar bhunriachtanais an phoist, 

agus prionsabal na gcomhdheiseanna le haghaidh fostaíochta á chur chun 

cinn iontu  



 Nach mbeidh na riachtanais don phost sriantach go míchuí. Go léireofar i 

sonraíochtaí na nithe a theastaíonn chun dualgais an phoist a chomhlíonadh. 

Ní shonrófar iontu nithe neamhriachtanacha a d’fhéadfadh daoine faoi 

mhíchumas a eisiamh 

 Go mbeidh sonraíochtaí faoin bpost agus faoin bpearsa neamhchlaon agus go 

gcloífear leis an scothchleachtas reatha iontu 

 Go ndéanfar téarmaí agus coinníollacha, critéir incháilitheachta agus aon 

riachtanas maidir le húsáid na Gaeilge agus le heolas ar an nGaeilge a 

chomhaontú leis an Aire cuí sula gcuirfear tús leis an bpróiseas roghnúcháin. 

Cinnfear iad sin de réir riachtanais an phoist agus de réir aon cheanglas 

reachtúil (dlíthiúil) 

 Go mbainfidh sonraíochtaí faoin bpearsa go beacht le dualgais an phoist 

 

Iniúchadh ar chritéir incháilitheachta le haghaidh ardú céime a 

thabhairt do bhaill foirne sa státseirbhís 

Sa bhliain 2011, rinne an Coimisiún iniúchadh ar chritéir incháilitheachta le haghaidh ardú céime 

chun post sa státseirbhís. Sa tuarascáil iniúchóireachta uaidh, luaigh an Coimisiún nár 

cheart ach dualgais agus freagrachtaí an róil a léiriú i gcritéir incháilitheachta le 

haghaidh poist sa státseirbhís.  

Agus aird á tabhairt aige ar na caighdeáin atá leagtha amach i gcuid 2.6.4, rinne an 

Coimisiún an moladh seo: 

‘Agus critéir incháilitheachta á mbunú aige le haghaidh ardú céime chun post sa 

Státseirbhís, ba cheart don Aire deireadh a chur le haon chritéir a d’fhéadfadh 

cosc a chur ar státseirbhísigh ag a bhfuil na scileanna, an taithí agus na tréithe a 

theastaíonn iarratas a dhéanamh ar phoist ardaithe céime.’  

Ag fochoiste de chuid na Comhairle Ginearálta, bhreithnigh ionadaithe d’oifigigh agus 

ionadaithe do bhaill foirne cur chun feidhme na tuarascála ón gCoimisiún sa bhliain 

2013. Comhaontaíodh nach srianta do na baill foirne atá ag fónamh ag an ngrád faoina 

bhun a bheadh ardú céime chun grád laistigh den státseirbhís. Ina ionad sin, bheadh na 

critéir incháilitheachta neamhshriantach agus bheadh iarrthóirí i dteideal dul in 



iomaíocht le haghaidh aon phoist a luaithe atá seirbhís ghinearálta dhá bhliain curtha 

isteach acu.  

Eisíodh litir dar dáta an 14 Eanáir 2014 ó Rúnaí Cúnta na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe chuig cinn acmhainní daonna/oifigigh phearsanra i ngach roinn/oifig 

státseirbhíse. Leagadh amach inti seasamh athbhreithnithe na státseirbhíse.   

Gearán de réir chuid 8 

Le linn scrúdú a dhéanamh ar ghearán a fuarthas sa bhliain 2019 faoi Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim de réir chuid 8 den chód cleachtais, tarraingíodh aird an 

Choimisiúin ar an bhfíric gur thángthas ar chomhaontú sa chás sin go seachnófaí na 

rialacha athbhreithnithe atá leagtha amach thuas le haghaidh ardú céime. Rinneadh 

cinneadh go srianfaí na critéir incháilitheachta le haghaidh an phróisis go taithí 10 

mbliana laistigh den státseirbhís agus nach mbeadh ach baill foirne atá ag fónamh ag 

grád an Ardoifigigh Feidhmiúcháin nó a chomhionann i dteideal páirt a ghlacadh ann.  

Insíodh don Choimisiún gurb amhlaidh, maidir leis an gcinneadh go srianfaí na critéir sa 

chás sin, gur tháinig sé sna sála ar chinntí breithniúcháin a d’eascair as díospóidí 

caidrimh thionsclaíoch. Insíodh dó freisin go raibh aird ag na cinntí sa chás seo ar an 

bhfasach a bunaíodh i roinnt próisis roghnúcháin roimhe a d’eascair as díospóidí 

comhchosúla.    

Cuspóir an iniúchta  

Is é cuspóir an iniúchta seo imscrúdú a dhéanamh ar an úsáid atá á baint as critéir 

shriantacha incháilitheachta nó as bunriachtanais i bpróisis roghnúcháin le haghaidh 

ardú céime atá á seoladh ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ón mbliain 2011 i leith, mar 

thoradh ar chomhaontuithe le comhlachtaí caidrimh thionsclaíoch.   

Is é an aidhm atá leis sin a dheimhniú gurb amhlaidh, le linn di critéir incháilitheachta 

agus bunriachtanais a shocrú, go bhfuil Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag oibriú de réir na 

gcód cleachtais agus go bhfuil tuiscint iomlán ar cheanglais na gcód ag na daoine sin a 

bhfuil freagracht orthu as próisis roghnúcháin a sheoladh.  

 

  



Modheolaíocht an athbhreithnithe 

Díríodh san iniúchadh ar roinnt próisis roghnúcháin a seoladh ón mbliain 2011 go dtí 

seo. Ba phróisis iad sin ar ina leith a dheimhnigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim gur 

cuireadh critéir shriantacha incháilitheachta i bhfeidhm, mar thoradh ar 

chomhaontuithe le comhlachtaí caidrimh thionsclaíoch, chun díospóidí stairiúla a 

réiteach. Ba phróisis roghnúcháin iad sin le haghaidh na n-arduithe céime seo: 

 Ardú céime chuig post an oifigigh foirne (2016)  

 Ardú céime chuig post an ardoifigigh feidhmiúcháin (2018) 

 Ardú céime chuig post an phríomhoifigigh chúnta (2018) 

 Ardú céime chuig post an phríomhoifigigh feidhmiúcháin dlí chúnta (2018)  

San iniúchadh seo, breithníodh na próisis phleanála agus chinnteoireachta a bhí taobh 

thiar de na critéir incháilitheachta agus na bunriachtanais a shocrú i ngach cás. 

Breithníodh ann freisin na próisis ghinearálta agus na nósanna imeachta ginearálta atá i 

bhfeidhm in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh na critéir incháilitheachta agus na 

bunriachtanais a shocrú.  

Cuimsíodh san iniúchadh athbhreithniú deascbhunaithe ar na doiciméid ábhartha a 

bhain le gach próiseas roghnúcháin, scrúdú ar na próisis agus na nósanna imeachta atá i 

bhfeidhm in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le harduithe céime a riar, agus plé le 

pearsana ábhartha sa rannóg acmhainní daonna maidir lena próisis chinnteoireachta.  

 



Cinntí  
 

Earcaíocht agus roghnúchán  

Is é atá i bpríomhghnó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ná cánacha agus dleachtanna a 

mheasúnú agus a bhailiú. Tá sé mar aidhm aici freastal ar an bpobal ach cánacha agus 

dleachtanna a bhailiú agus rialuithe custam a chur chun feidhme ar bhealach cóir 

éifeachtúil. Tá thart ar 6,946 bhall foirne fostaithe ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim i 

láthair na huaire. Oibríonn baill foirne in 61 oifig atá lonnaithe ar fud na tíre.  

Is ionann an ghníomhaíocht earcaíochta agus roghnúcháin a dhéanann Oifig na gCoimisinéirí 

Ioncaim agus sciar suntasach den ghníomhaíocht den sórt sin a dhéantar ar fud na státseirbhíse 

agus na seirbhíse poiblí ar fad. Sa bhliain 2018, rinneadh 953 cheapachán chun post san 

eagraíocht. Rinneadh 583 cinn de na ceapacháin sin faoi cheadúnas earcaíochta Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim. B’ionann é sin agus níos mó ná 8% den líon iomlán ceapachán a 

rinneadh faoi cheadúnas sa bhliain 2018.   

Tá sé ábhartha a lua, dá bhrí sin, nach bhfuil i gceist leis na ceapacháin a rinneadh tar éis 

na bpróiseas roghnúcháin atá faoi bhreithniú anseo ach líon beag de na baill foirne a 

ceapadh tar éis próisis ardaithe céime in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ó bhí an bhliain 

2011 ann.     

Critéir incháilitheachta agus sonraíochtaí faoin bpost 

Is é an gnáthnós imeachta le haghaidh gráid seirbhíse ginearálta ná go gcomhaontaíonn 

an príomhoifigeach cúnta, an príomhoifigeach agus/nó an t-ardrúnaí san aonad 

earcaíochta na sonraíochtaí faoin bpost agus faoin bpearsa. Áirítear leis sin na critéir 

incháilitheachta le haghaidh an phoist a shocrú. Nuair is iomchuí i gcás poist 

speisialaithe, iarrtar ionchur breise ó na rannóga lena mbaineann.  

Dheimhnigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil na baill foirne go léir san aonad 

earcaíochta láneolach ar na hoibleagáidí atá orthu faoin Acht um Bainistíocht na 

Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004, agus faoi na cóid chleachtais. 

Cuirtear oiliúint ar an láthair oibre ar na baill foirne ábhartha go léir ar theacht isteach 

dóibh nó le linn dóibh próiseas roghnúcháin a sheoladh. Thug roinnt ball foirne san 

aonad earcaíochta faoi oiliúint ghairmiúil acmhainní daonna freisin. 



Tá baill foirne ag leibhéal sinsearach san aonad earcaíochta ar an eolas faoi na cinntí a 

rinne an Coimisiún roimhe seo maidir le húsáid a bhaint as critéir shriantacha 

incháilitheachta agus faoin mbeartas athbhreithnithe státseirbhíse a eisíodh mar 

thoradh orthu. Mar riail ghinearálta, is amhlaidh, le linn di critéir incháilitheachta a 

shocrú, go gcloíonn Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim leis na critéir fhorordaithe um 

sheirbhís dhá bhliain a bheith curtha isteach ag iarratasóirí agus dea-rátáil i 

dtuarascálacha roimhe sa chóras bainistíochta agus forbartha feidhmíochta a bheith 

acu.  

Níorbh iad na próisis roghnúcháin ar thionscain Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim iad na 

próisis roghnúcháin a breithníodh sa chás seo. Ina ionad sin, ba iad na próisis 

roghnúcháin a breithníodh ná na próisis sin a seoladh go sonrach mar thoradh ar chinntí 

breithniúcháin a d’eascair as díospóidí caidrimh thionsclaíoch.  

An próiseas roghnúcháin le haghaidh oifigeach foirne (2016) 

An 28 Deireadh Fómhair 2015, cuireadh éisteacht breithniúcháin ar siúl lenar bhain 

díospóid stairiúil idir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus an Ceardchumann Seirbhísí 

Sibhialta agus Poiblí (CPSU). Bhain an díospóid le hardú céime 23 oifigeach foirne chuig 

poist mar oifigigh feidhmiúcháin in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.  

D’áitigh CPSU gur choisc Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim poist mar oifigigh foirne le linn di 

ardú céime a thabhairt do na hoifigigh sin, agus poist mar oifigigh feidhmiúcháin á gcur 

isteach aici ina n-áit. Líomhain sé gur fhéach Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim leis an 

ngrádstruchtúr san Oifig a athstruchtúrú agus deireadh a chur le grád an oifigigh foirne 

go bunúsach.  

I measc na ngníomhartha a d’iarr CPSU bhí an ceanglas le comórtas a sheoladh le 

haghaidh ardú céime ó ghrád an oifigigh chléireachais go grád an oifigigh foirne chun na 

23 phost mar oifigeach foirne a aislíonadh. D’agóid Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim in 

aghaidh na líomhaintí a rinneadh.  

Cinntí an bhreithniúcháin  

I gcinntí an 29 Deireadh Fómhair, níor sheas an breithneoir leis an líomhain go ndearna 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim iarracht deireadh a chur le grád an oifigigh foirne. Chinn 

sé go bhfuil Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim tiomanta do leanúint le hoifigigh foirne a 

cheapadh ar aon dul le gnáthphleanáil fórsa saothair. Níor sheas sé ach oiread leis an 

iarraidh na 23 phost i gceist a aislíonadh.   



Luaigh sé, áfach, go raibh léiriú nithiúil ag teastáil ar thiomantas Oifig na gCoimisinéirí 

Ioncaim do phoist mar oifigigh foirne a líonadh. Ar an mbonn sin, mhol sé d’Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim próiseas roghnúcháin inmheánach a sheoladh le haghaidh 

ceapacháin chuig poist mar oifigigh foirne.    

An próiseas roghnúcháin  

Mar thoradh ar na cinntí, fógraíodh próiseas roghnúcháin le haghaidh phost an oifigigh 

foirne i mí Dheireadh Fómhair 2016. Cuireadh in iúl san fhógra poist go mbunófaí 

painéal le haghaidh post. Líonfaí poist in ord fiúntais ón bpainéal sin. Bhí 20 post san 

iomlán le líonadh.  

Ar na critéir incháilitheachta a socraíodh don phróiseas bhí critéar nach mór 

d’iarratasóirí: 

‘Seirbhís 25 bliana sa státseirbhís a bheith curtha isteach acu’  

Cé nach ndearnadh aon cheanglas le seirbhís 25 bliana a bheith curtha isteach ag 

iarratasóirí a chur ar áireamh ann, tugtar faoi deara nach ndearnadh aon tagairt 

fhoirmiúil i gcinntí an bhreithniúcháin do shrianadh na gcritéar incháilitheachta do 

sheirbhís líon sainithe blianta.   

Chuir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim in iúl gur ag teacht sna sála ar chruinniú le CPSU i mí 

Dheireadh Fómhair 2016 agus chun an díospóid stairiúil a shocrú a rinneadh an cinneadh go 

gcuirfí ceanglas le seirbhís 25 bliana a bheith curtha isteach ag iarratasóirí ar áireamh ann. Rud 

eile a rinne difear don chinneadh ba ea cónascadh ghrád an oifigigh foirne i ngrád an 

oifigigh feidhmiúcháin, rud a bhí le tabhairt chun críche tamaillín tar éis bhunú an 

phainéil. Ar an mbonn sin, shocraigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim na critéir don 

chomórtas seo chun a chinntiú, a mhéid is féidir, gur neodrach ó thaobh costais de a 

bheadh arduithe céime ó ghrád an oifigigh chléireachais go grád an oifigigh foirne.  

Na próisis roghnúcháin le haghaidh ardoifigeach feidhmiúcháin 

agus príomhoifigeach cúnta (2018) 

An 15 Feabhra 2018, cuireadh éisteacht breithniúcháin ar siúl lenar bhain díospóid 

stairiúil idir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus Cumann Fheidhmeannaigh na Seirbhíse 

Poiblí (PSEU). Bhain an díospóid leis an dóigh ar cuireadh cinneadh ó bhord eadrána an 

25 Bealtaine 2004 i bhfeidhm. Chinn sé gur cheart 75% d’arduithe céime inmheánacha 

go grád an ardoifigigh feidhmiúcháin agus go grád an phríomhoifigigh chúnta a 



dhéanamh trí bhíthin roghnúchán atá bunaithe ar fhiúntas agus gur cheart 25% díobh a 

dhéanamh trí bhíthin sinsearacht faoi réir oiriúnachta. 

Ós rud é go bhfuil Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag líonadh na bpost go léir trí bhíthin 

ceapachán atá bunaithe ar fhiúntas ón mbliain 2009 i leith, d’argóin PSEU go mbeadh ar 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim aislíonadh a dhéanamh ar 74 phost ag leibhéal an 

ardoifigigh feidhmiúcháin agus ar 37 bpost ag leibhéal an phríomhoifigigh chúnta trí 

bhíthin sinsearacht faoi réir oiriúnachta. Shéan Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh 

an dliteanas sin uirthi agus d’áitigh sí gur fhág forbairtí a thit amach tar éis na bliana 

2004 nár bhain cinneadh na headrána le hábhar a thuilleadh.  

Le linn dó a argóint a dhéanamh, luaigh PSEU an fhoráil a cuireadh ar áireamh sa 

phróiseas roghnúcháin a seoladh sa bhliain 2016 le haghaidh ardú céime go grád an 

oifigigh foirne. Ba é a bhí i gceist leis an bhforáil sin nach mór d’iarratasóirí: 

‘Seirbhís 25 bliana sa státseirbhís a bheith curtha isteach acu’  

Luaigh sé go raibh na critéir incháilitheachta um sheirbhís 25 bliana a chur isteach cosúil 

i bprionsabal le ceann amháin de na roghanna le haghaidh na fiacha a ghlanadh de bharr 

arduithe céime trí bhíthin sinsearacht faoi réir oiriúnachta.  

D’áitigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim gurbh é an córas ar foráladh dó sa rialú eadrána 

sa bhliain 2004 an córas ar bhain an oifig úsáid as i dtaca le harduithe céime 

inmheánacha ghráid PSEU suas go dtí an bhliain 2009 agus nach raibh aon dliteanas 

amuigh ann. Luaigh sé freisin gurb amhlaidh, ar aon dul leis na comhaontuithe náisiúnta 

comhpháirtíochta sóisialta (An Dul Chun Cinn a Choinneáil i dTreo 2016), gur thángthas 

ar chomhaontú maidir le haistriú i dtreo arduithe céime a dhéanamh bunaithe ar 

fhiúntas agus ar oiriúnacht.  

Thagair Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim freisin do Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-

2014, a raibh PSEU ina pháirtí ann. Comhaontaíodh an méid seo a leanas ann: 

‘Is é an gnáthrud a bheidh i mbeartais ardaithe céime atá bunaithe ar fhiúntas 

agus iomaíoch’  

Chuir Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim in iúl gur sonraíodh an méid seo a leanas sa phlean 

gníomhaíochta uaithi, ag teacht sna sála ar an gcomhaontú: 

‘I gcás nach bhfuil sé amhlaidh cheana féin, déanfar gach ardú céime in Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim ar bhonn comórtas atá bunaithe ar fhiúntas agus iomaíoch, 

agus leas á bhaint as an bpróiseas scagtha agus roghnúcháin is oiriúnaí le 

haghaidh líonadh na bpost. Amscála: lom láithreach ón mbliain 2010’ 



Dheimhnigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim gur aistrigh sí chuig seasamh mar a ndéantar 

100% d’arduithe céime ar bhonn comórtas atá bunaithe ar fhiúntas. Rinneadh amhlaidh 

de bharr na gceanglas atá uirthi faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, de 

bharr gealltanais a tugadh faoi chomhaontuithe éagsúla comhpháirtíochta sóisialta agus 

de bharr Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí, 2010-2014.  

Le linn na héisteachta, luaigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim go sonrach na ceanglais atá 

uirthi faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004, 

agus an tiomantas atá aici do cheapacháin atá bunaithe ar fhiúntas a dhéanamh i 

gcomhréir leis na cóid. Luaigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim gurb amhlaidh, dá gcuirfí 

sinsearacht ar áireamh mar chritéar in arduithe céime, go sárófaí Acht 2004 agus go 

mbeadh an Oifig ag sárú na n-oibleagáidí dlíthiúla atá uirthi.  

Cinntí an bhreithniúcháin  

I dtuarascáil dar dáta an 19 Feabhra 2018, chinn an breithneoir nach raibh aon 

bhailíocht leantach ag an gcinneadh eadrána a rinneadh sa bhliain 2004 toisc gur tháinig 

téarmaí na gcomhaontuithe éagsúla seirbhíse poiblí isteach ina áit. Mar thoradh air sin, 

ní raibh aon fhiacha dlite d’arduithe céime ar bhonn sinsearacht faoi réir oiriúnachta.  

Is amhlaidh gur chinn sé, áfach, go raibh sé réasúnta glacadh leis go raibh PSEU ag súil 

go ndéanfaí plé ar aon leasú ar an struchtúr ardaithe céime, rud nach ndearnadh, agus 

gur cheart teacht ar réiteach chun freastal ar a ionchais.  

Ar an mbonn sin, chinn sé an méid seo a leanas: 

 ‘Ba cheart comórtas speisialta a bheith ann chun painéal a bhunú chun ocht 

bpost ag leibhéal an ardoifigigh feidhmiúcháin a líonadh, ar comórtas é nach 

bhfuil ar oscailt ach d’oifigigh feidhmiúcháin in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim a 

bhfuil seirbhís 15 bliana ar a laghad curtha isteach acu sa státseirbhís  

 Ba cheart comórtas speisialta a bheith ann chun painéal a bhunú chun sé phost 

ag leibhéal an phríomhoifigigh chúnta a líonadh, ar comórtas é nach bhfuil ar 

oscailt ach d’ardoifigigh feidhmiúcháin agus d’oifigigh riaracháin in Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim a bhfuil seirbhís 20 bliain ar a laghad curtha isteach acu sa 

státseirbhís’ 

An próiseas roghnúcháin  

Mar thoradh ar chinntí an bhreithniúcháin, fógraíodh próisis roghnúcháin i mí na 

Bealtaine 2018 le haghaidh phost an ardoifigigh feidhmiúcháin agus le haghaidh phost 



an phríomhoifigigh chúnta. Cuireadh in iúl sna fógraí poist go mbunófaí painéil le 

haghaidh na bpost. Líonfaí na poist in ord fiúntais ó na painéil sin. Bhí ocht bpost san 

iomlán le líonadh ag grád an ardoifigigh feidhmiúcháin agus bhí sé phost san iomlán le 

líonadh ag grád an phríomhoifigigh chúnta.   

Ar na critéir incháilitheachta a socraíodh do na próisis bhí critéar nach mór d’iarratasóirí 

seirbhís 15 bliana agus seirbhís 20 bliain faoi seach a bheith curtha isteach acu.   

An próiseas roghnúcháin le haghaidh phost an phríomhoifigigh 

feidhmiúcháin dlí chúnta (2018)  

Sa bhliain 2014, d’iarr Impact go líonfaí roinnt folúntas ag gráid theicniúla dlí laistigh 

d’Oifig Dlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim. Maidir le líonadh na bpost sin, lenar áiríodh 

cúig fholúntas ag grád an phríomhoifigigh feidhmiúcháin dlí chúnta, bhí siad faoi réir 

díospóid stairiúil leanúnach. D’aontaigh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le post amháin a 

líonadh ag grád an oifigigh feidhmiúcháin dlí chúnta. D’aontaigh sí freisin le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar an ngrádstruchtúr laistigh d’Oifig Dlíodóirí na 

gCoimisinéirí Ioncaim d’fhonn a riachtanais ghnó a mheasúnú. 

Tugadh le fios san athbhreithniú nach raibh aon riachtanas gnó ann le haon phoist 

theicniúla dlí sa bhreis laistigh d’Oifig Dlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim. I mí an 

Mheithimh 2017, tionscnaíodh imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh in aghaidh 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. Agóideadh sna himeachtaí in aghaidh fhionnachtana a 

hathbhreithnithe. 

Go luath sa bhliain 2018, d’iarr Fórsa (Impact roimhe sin) ar Oifig na gCoimisinéirí 

Ioncaim breithniú a dhéanamh ar na folúntais ag grád an phríomhoifigigh feidhmiúcháin 

dlí chúnta a líonadh, mar thoradh ar an rialú breithniúcháin a tugadh le déanaí i dtaca le 

poist ‘sinsearachta’. Breithníodh an ní i gComhairle Roinne Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

i mí an Mheithimh 2018.   

D’iarr ionadaithe do bhaill foirne gealltanas ó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim go líonfadh 

sí post an phríomhoifigigh feidhmiúcháin dlí chúnta agus nach mbeadh an próiseas 

ceapacháin ar oscailt ach do bhaill foirne in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim a bhfuil 

taithí/cáilíocht shuntasach acu.  

I mí Aibreáin 2018, ghéill Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim do phost amháin mar 

phríomhoifigeach feidhmiúcháin dlí cúnta a líonadh. Mar sin féin, ní raibh sé ar oscailt 

ach do bhaill foirne: 



 A raibh taithí 10 mbliana acu sa státseirbhís 

 A raibh taithí 2 bhliain acu ar obair laistigh de thimpeallacht dlí 

 A bhí ag fónamh ag grád an Ardoifigigh Feidhmiúcháin nó a chomhionann 

An próiseas roghnúcháin  

Ag teacht sna sála ar an gcomhaontú a rinneadh, fógraíodh próiseas roghnúcháin an 19 

Meitheamh 2018 le haghaidh an phoist mar phríomhoifigeach feidhmiúcháin dlí cúnta i 

rannóg dlíodóirí Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. Iarradh iarratais ó bhaill foirne 

incháilithe a bhí ag fónamh ag grád an ardoifigigh feidhmiúcháin nó a chomhionann agus 

a raibh taithí deich mbliana ar a laghad acu sa státseirbhís/sa tseirbhís phoiblí.   

  



Conclúidí  

Baineadh úsáid as critéir shriantacha incháilitheachta i ngach ceann de na próisis 

roghnúcháin a scrúdaíodh, rud a d’fhág nach raibh sna hiarrthóirí ach iarrthóirí a raibh 

líon sonraithe blianta curtha isteach acu sa státseirbhís agus/nó a bhí ag obair ag grád 

sonraithe. Sháraigh sé sin na caighdeáin atá leagtha amach i gcuid 2.6.4 den chód 

cleachtais agus an chomhairle a d’eisigh an Coimisiún roimhe seo. Chomh maith leis sin, 

sháraigh sé an beartas athbhreithnithe maidir le húsáid a bhaint as critéir 

incháilitheachta le haghaidh ardú céime laistigh den státseirbhís. 

I dtaca le nósanna imeachta ginearálta Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, tá an chuma air go 

bhfuil tuiscint shoiléir ag baill foirne ag leibhéal sinsearach agus ag leibhéal oibríochtúil 

araon ar na hoibleagáidí atá orthu faoi na cóid chleachtais agus faoin Acht um 

Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. De ghnáth, cloíonn 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim leis an mbeartas athbhreithnithe maidir le húsáid a bhaint 

as critéir incháilitheachta. Bíonn na critéir neamhshriantach agus ceadaítear d’iarrthóirí 

dul in iomaíocht a luaithe atá seirbhís ghinearálta dhá bhliain curtha isteach acu agus atá 

tuarascáil shásúil sa chóras bainistíochta agus forbartha feidhmíochta acu. 

Níorbh iad na próisis roghnúcháin ar thionscain Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim iad na 

próisis a scrúdaíodh. Ina ionad sin, ba iad na próisis roghnúcháin a scrúdaíodh ná na 

próisis sin a seoladh mar thoradh ar chinntí breithniúcháin. Cé nár foráladh go sonrach i 

ngach cás don srianadh, ba léir go raibh na cinntí a rinneadh bunaithe ar fhreagracht 

thuigthe as an ní faoi dhíospóid a thabhairt chun críche.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin gur chinntí sonracha aonair iad na cinntí 

a rinneadh sna próisis sin agus nach mbeadh aon infheidhmeacht ghinearálta acu sa 

todhchaí. Maolaíonn sé sin an chuid is mó de na hábhair imní a bheadh ag an gCoimisiún 

maidir le húsáid a bhaint as critéir shriantacha incháilitheachta sa todhchaí.  

Is deimhin leis an gCoimisiún go mbíonn Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag oibriú den 

chuid is mó de réir na gcód cleachtais agus í ag socrú critéir incháilitheachta agus 

bunriachtanas. Is deimhin leis freisin go bhfuil tuiscint iomlán ar cheanglais na gcód ag 

na daoine sin a bhfuil freagracht orthu as próisis roghnúcháin a sheoladh.  

Mar sin féin, leagtar amach san Acht an bunús dlí ar dá réir nach mór do chomhlacht 

poiblí cloí leis na prionsabail um cheapachán atá bunaithe ar fhiúntas. Ina theannta sin, 

fágann téarmaí agus coinníollacha an cheadúnais earcaíochta go mbíonn oibleagáid ar 



shealbhóir ceadúnais cloí i gcónaí le forálacha an Achta. I gcás go gcinnfear nár chloígh 

comhlacht leo, féadfar a cheadúnas earcaíochta a aisghairm.     

Cé go bhféadfaí cinneadh a dhéanamh de mheon macánta trí mheicníochtaí réitigh 

dhíospóide, ní chuireann sé sin deireadh leis na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar an sealbhóir 

ceadúnais. I gcás go molfar ann go srianfadh comhlacht na critéir incháilitheachta nó na 

bunriachtanais le haghaidh róil, tá sé ag tabhairt treoir dó oibleagáidí dlíthiúla a shárú 

agus dul sa seans go n-aisghairfear a cheadúnas earcaíochta. Tá baol ann freisin go 

mbunófar fasach mar a mbainfear úsáid as critéir shriantacha incháilitheachta chun 

díospóidí caidrimh thionsclaíoch a réiteach.       

Tá an Coimisiún den tuairim gur bac ar cheapachán atá cóir agus bunaithe ar fhiúntas 

atá i meicníochtaí réitigh dhíospóide i gcás go molfar gníomhartha iontu a d’fhágfadh go 

mbeadh sealbhóir ceadúnais ag sárú na n-oibleagáidí dlíthiúla atá air. Moltar go gcuirfí 

na páirtithe ábhartha go léir ar an eolas sa todhchaí faoi oibleagáidí na gCoimisinéirí 

Ioncaim de réir an Achta agus faoi na rioscaí ardleibhéil atá bainteach le téarmaí agus 

coinníollacha a ceadúnais earcaíochta a bheith á sárú aici.   

 

  



Buíochas  

Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil le haonad earcaíochta Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim, agus le Claire Omelia Uas. agus le Rachel McKenna Uas. go 

háirithe, as ucht a gcuid ama agus comhair le linn an phróisis iniúchóireachta seo.   

  



Aguisín 1 - Prótacal iniúchóireachta 

Luaitear in alt 13(1)(c) den Acht go bhféadfaidh an Coimisiún nósanna imeachta a bhunú 

chun iniúchadh a dhéanamh ar an bpróiseas earcaíochta agus roghnúcháin le haghaidh 

ceapacháin chun post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Tá na nósanna imeachta 

sin leagtha amach i gCuid 3 de na Cóid ón gCoimisiún.  

Is é cuspóir an phróisis iniúchóireachta a chinntiú go ndéantar beartais earcaíochta, 

cleachtais earcaíochta agus córais tacaíochta earcaíochta a dhearadh agus a oibriú i 

gcomhréir leis an gCód Cleachtais seo. Is féidir go scrúdófar aon chuid den phróiseas 

ceapacháin le linn iniúchtaí.  

Meicníocht thábhachtach lena gcumasaítear don Choimisiún caighdeáin a chosaint is ea 

an fheidhm iniúchóireachta. Is é an aidhm atá léi a chinntiú go gcloítear leis na 

croíphrionsabail atá leagtha amach sa Chód Cleachtais agus, nuair is cuí, go 

bhfeidhmíonn an sealbhóir oifige an ceadúnas earcaíochta de réir na dtéarmaí agus 

coinníollacha arna leagan amach ag an gCoimisiún 

Le linn dó iniúchtaí a sheoladh, is é cuspóir an Choimisiúin a chinntiú: 

 Go bhfuil próisis roghnúcháin agus cheapacháin á reáchtáil de réir an Chóid 
Chleachtais seo  

 Nach bhfuil aon fhéidearthacht ann go rachaidh pátrúnacht nó pribhléid i 
bhfeidhm ar aon chuid den phróiseas 

 Gur ag teacht le meon agus éirim an Chóid Chleachtais atá na treoracha agus an 
treoir do shealbhóirí oifige, lena n-áirítear treoir maidir le gníomhaireachtaí 
liostaithe earcaíochta a úsáid (i gcás sealbhóirí ceadúnais) 

 Gur acu sin atá freagrach as próisis cheapacháin a eagrú atá tuiscint iomlán ar 
cheanglais an Choimisiúin 

 Go ndeachaigh baill de bhoird roghnúcháin faoi oiliúint a soláthraíodh ar bhonn 
tráthúil agus atá oiriúnach don phróiseas sonrach measúnaithe atá in úsáid. 
Mura ndeachaigh, ní mór do bhaill de bhoird roghnúcháin taithí dhóthanach 
agallóireachta ar leibhéal cuí a bheith acu agus ní mór dóibh na scileanna a 
theastaíonn chun iarrthóirí a mheas i gceart a bheith acu 

 Gur cáilithe go cuí atá na daoine aonair atá ag riar na dteicnící roghnúcháin agus 
go bhfuil oiliúint ábhartha faighte acu le déanaí 



 Go ndearnadh gníomh chun aon chásanna a réiteach inar aimsíodh le linn 
faireachán inmheánach nár leanadh an Cód Cleachtais 

 Gur ag teacht leis an gCód Cleachtais atá aon fhorbairtí nua sa bheartas 
earcaíochta nó sa chleachtas earcaíochta, mar shampla, nósanna imeachta 
roghnúcháin nua 

Tabharfar fógra roimh ré faoin rún atá ag an gCoimisiún iniúchadh a dhéanamh. 

Tabharfaidh an méid sin dóthain ama dó shealbhóirí oifige na doiciméid agus na 

staitisticí riachtanacha uile a ullmhú. Fágfaidh an fógra roimh ré freisin go mbeidh a 

laghad cur isteach agus is féidir ann le linn an athbhreithnithe. 

Seolfar iniúchtaí ar bhealach éifeachtúil agus leagfar na céimeanna den phróiseas 

iniúchóireachta amach go soiléir roimh ré. Ag deireadh an iniúchta, pléifear na 

fionnachtana leis an eagraíocht lena mbaineann sula gcuirfear tuarascáil faoi bhráid an 

Choimisiúin. Beidh deis acu sin atá ina n-ábhar d’iniúchadh tuairim a chur in iúl maidir le 

cruinneas fíorasach na dtuarascálacha iniúchóireachta sula dtabharfar na tuarascálacha 

sin chun críche. 

I gcás go sainaithneofar easnaimh i réimse earcaíochta, i mbeartas earcaíochta nó i 

gcleachtas earcaíochta ar leith le linn iniúchta, déanfar moltaí chun aghaidh a thabhairt 

ar an locht. Cuirfear an bhéim anseo ar chúnamh agus tacaíocht a chur ar fáil don 

eagraíocht lena mbaineann. 

Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil ar an toradh ar gach iniúchadh ar a shuíomh Gréasáin 

ag www.cpsa.ie. Foilseoidh an Coimisiún cuntas ar a ghníomhaíocht iniúchóireachta ina 

thuarascáil bhliantúil freisin. 
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