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Tuarascáil don Oireachtas
Cuirim leis seo Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman faoi bhráid na Dála agus an
tSeanaid de bhun fhorálacha alt 6(7) den Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú). Is í seo an 35ú
Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh isteach i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó bunaíodh an
Oifig sa bhliain 1984.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Bealtaine 2019
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Jacqui McCrum Uas.
An tArd-Stiúrthóir
Deireadh Fómhair 2015 go Nollaig 2018
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Caibidil 1: Réamhrá ón Ombudsman Dea-thorthaí a Bhaint Amach
1.1 Réamhrá
Is é atá i gceist le hobair an Ombudsman ná breithniú a dhéanamh ar ghearáin ó úsáideoirí
seirbhísí poiblí, agus sásamh a fháil ar son an ghearánaigh i gcás go bhfuil an-bhunús ann
leis na gearáin sin agus go ndearnadh éagóir don duine aonair mar thoradh ar ghníomhartha
a rinne soláthraí seirbhíse poiblí. Is é príomhláidreacht an róil, áfach, ná go mbíonn an deis
ag an Ombudsman nithe a chur ina gceart ionas nach ndéanfar na hearráidí céanna arís agus
arís eile.
In amanna, is féidir an gá le hathruithe a dhéanamh a fheiceáil san aon ghearán amháin. In
amanna eile, is féidir é a fheiceáil toisc go ndéantar roinnt gearán faoin aon topaic amháin.
Tugann an Oifig seo faoi imscrúduithe sistéamacha i gcás gur dócha nach teagmhas aonuaire
é an cliseadh. Is minic a ullmhaítear tuarascálacha ar bhonn na n-imscrúduithe sin.
Déanann an Oifig seo moltaí le haghaidh athruithe. Cé nach bhfuil cumhachtaí ceangailteacha
againn, glacadh le gach ceann de na moltaí atá déanta againn le 33 bliana anuas. Is minic
nach é deireadh an scéil é sin. Is mian linn a chinntiú go gcuirfear na moltaí chun feidhme, go
ndéanfar na hathruithe geallta, agus go mbainfear na torthaí inmhianaithe amach.
Le blianta beaga anuas, tháirg an Oifig seo dhá thuarascáil faoi ghnéithe den tseirbhís
sláinte. Ba leis an dóigh a ndéileálann an tseirbhís sláinte le gearáin a bhain ‘Foghlaim ar
son Feabhais’. Cuireadh díriú in ‘Bás Maith’ ar chúram deireadh saoil inár n-ospidéil phoiblí.
Sa bhliain 2018, chinneamar gníomh leantach a dhéanamh ar na tuarascálacha sin chun
a fháil amach cén t-athrú atá tagtha ar chúrsaí. Bhí meascán mearaí ann. Tá feabhsuithe
an-suntasach tagtha ar chúram deireadh saoil. Ba mhaith liom gach duine a oibríonn i
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus i bhForas Ospíse na hÉireann a leanann le
feabhsuithe a bhrú chun cinn a mholadh. Bhí feabhas ann ar an dóigh a mbainistítear gearáin
freisin.
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Dá ainneoin sin, tá tuilleadh oibre ag teastáil chun a chinntiú go mbímid ag foghlaim
ceachtanna ó mheancóga a dhéantar san earnáil, ar earnáil í ina gcaillfear beatha duine mura
ndéanaimid amhlaidh.
Ba leis an Scéim um Cheartas Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana a riar a bhain
tuarascáil shistéamach eile, dar teideal ‘Deis Chaillte’. Cuireadh an tuarascáil sin i gcrích i mí
na Samhna 2017. Mar sin féin, bhí méid suntasach oibre ag teastáil ina leith le linn na bliana
chun gníomh leantach a dhéanamh ar na moltaí. Bhí mé buíoch den Taoiseach agus den Aire
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a thug gealltanais phearsanta go nglacfadh siad leis an
tuarascáil. Lean foireann na hOifige seo le hobair ar fud na bliana ar a chinntiú go bhfaigheadh
na mná a eisiadh ar dtús, nó nach bhfuair an sásamh cuí, an chóir. Leanfaimid leis an scéim
a choinneáil faoi iniúchadh go dtí go mbeidh gach ceann de na moltaí curtha chun feidhme go
hiomlán.
Is é an ról atá againn a chinntiú go bhfoghlaimíonn soláthraithe seirbhísí poiblí in Éirinn ó
ghearáin. Cuireadh díriú inár gcuid oibre ar fud na bliana ar dhea-thorthaí a bhaint amach,
chun a chinntiú go gcomhlíonfaí gealltanais agus go soláthrófaí torthaí.
Fuaireamar breis agus 3,300 gearán sa bhliain 2018. Is méadú 11% é sin ar an líon a
fuaireamar sa bhliain 2017. Bhí méadú ann sa líon gearán faoi na mórearnálacha go léir
a ndéileálaimid leo, lena n-áirítear an rialtas, údaráis áitiúla, agus an earnáil sláinte. Is é
an chúis phríomha leis an méadú sin ná an méadú atá tagtha ar phróifíl na hOifige, rud a
d’eascair as na tuarascálacha éagsúla atá foilsithe againn agus na himscrúduithe atá déanta
againn. I gCaibidil 2, tugaim mionsonraí faoi na treochtaí a bhí ann sna gearáin a fuaireamar
sa bhliain.
Chuireamar scrúdú ar bhreis agus 3,200 gearán i gcrích sa bhliain 2018, figiúr atá 5.5% níos
airde ná an figiúr don bhliain roimhe. Ba laistigh de shé mhí ó iad a fháil a déileáladh le nócha
faoin gcéad de chásanna. Ní bheifí in ann an méid sin a bhaint amach in aon chor in éagmais
ár bhfoirne rí-oilte. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as an obair a chuir siad isteach
agus as an tiomantas a thaispeáin siad. Ba mhaith liom cúpla focal a rá freisin faoin obair
a rinne Jacqui McCrum, iarArd-Stiúrthóir na hOifige. Bhí a treallús agus a ceannaireacht i
gcroílár ár gcuid oibre sa bhliain.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Bealtaine 2019
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Caibidil 2: Dea-thorthaí a Bhaint
Amach trí ghearáin a scrúdú
2.1 Ról an Ombudsman
Mar Ombudsman, is é an príomhról atá agam imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine
a mheasann nár thug soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí cothrom na Féinne dóibh, lena
n-áirítear:
• ranna rialtais
• údaráis áitiúla
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
• ospidéil phoiblí
• institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí
• tithe altranais poiblí agus tithe altranais príobháideacha
• Ionaid chóiríochta soláthair dhírigh
Cuirtear seirbhísí na hOifige seo ar fáil saor in aisce. Déanaimid scrúdú ar ghearáin ar
bhealach cóir, neamhspleách agus neamhchlaon. Roimh ghearán a thabhairt chuig an Oifig
seo, caithfidh an duine a raibh drochthionchar air iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach
leis an soláthraí seirbhíse lena mbaineann an gearán.
Tar éis dúinn gearáin a fháil, measaimid an ndearnadh nó nach ndearnadh an gníomh lena
mbaineann an gearán (mar shampla, cinneadh nó teip gníomhú):
• gan údarás cuí
• ar fhoras neamhábhartha
• ar bhealach faillíoch nó míchúramach
• bunaithe ar fhaisnéis mhícheart nó neamhiomlán
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• ar bhealach a rinne leithcheal míchuí ar dhuine
• bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin nó
• ar bhealach nár léirigh riarachán cóir ná fónta.
Dáiríre, is iondúil a réitítear an chuid is mó de ghearáin go neamhfhoirmiúil tar éis don oifig
seo an gearán a chur in iúl don soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann.
Má sheasaim le gearán, molfaidh mé an sásamh cuí. Chomh maith leis sin, féadfaidh mé
moltaí arb é is aidhm dóibh an dóchúlacht go rachfar i bhfeidhm ar dhaoine eile ar an
mbealach céanna sa todhchaí a laghdú.
Mar Ombudsman, is féidir liom gearáin a scrúdú faoin Acht um Míchumas, 2005. Baineann na
gearáin sin le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas. Tuairiscím ar
ghearáin faoin Acht um Míchumas níos faide anonn sa Chaibidil seo.
Cheap an tUachtarán mé agus is don Oireachtas amháin a thuairiscím.

2.2 Gearáin a fuarthas agus a cuireadh i gcrích: Anailís
Sa bhliain 2018, b’ionann an líon iomlán gearán a fuair an Oifig seo faoi sholáthraithe seirbhíse
faoi mo dhlínse agus 3,364, i gcomparáid le 3,021 ghearán sa bhliain 2017. Ba mhéadú 11% é
sin ar an líon a fuarthas sa bhliain 2017. Cuireadh 3,228 ngearán i gcrích sa bhliain 2018, ar
mhéadú 5% é ar an líon gearán a cuireadh i gcrích sa bhliain 2017.
Mar atá amhlaidh le roinnt blianta anuas, moltar do Chásoibrithe cumarsáid a dhéanamh trí
ríomhphost agus ar an teileafón, nuair is féidir, chun ár bpróiseas cumarsáide a bhrostú. Mar
thoradh air sin, dúnadh 75% de chásanna laistigh de 3 mhí, dúnadh 90% díobh laistigh de 6
mhí agus dúnadh 98% díobh laistigh de 12 mhí. Is figiúr dearfach é sin i gcomparáid le blianta
roimhe. B’ábhar misnigh é sin, go háirithe ós rud é gur tugadh córas bainistíochta gearán TF
nua isteach san Oifig i mí an Mheithimh 2018.
Maidir leis an 1,530 chás a tháinig faoi mo dhlínse agus a ndearnadh scrúdú substainteach
orthu, seasadh go hiomlán le 26% díobh; seasadh go páirteach le 3% díobh; agus níor seasadh
le 52% díobh. Cuireadh cúnamh ar fáil i 19% de na cásanna. Fiú amháin sna cásanna nach
seastar le gearáin iontu, is minic a bhímid ábalta míniú nó athdhearbhú a chur ar fáil. Dá
bhrí sin, tharla sé i 48% de chásanna gur bhain daoine den phobal tairbhe dhíreach as dul i
dteagmháil leis an Oifig seo.

“Gabhaim buíochas ó chroí libh as an dóigh
chineálta ar chaith sibh liom agus as an deaobair a rinne sibh thar mo cheann. Ní féidir liom
a mhíniú cé chomh buíoch is atáim díobh.”
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Sula gcuireann gearánaigh gearán faoi bhráid na hOifige seo, ní mór dóibh bearta réasúnacha
a dhéanamh chun réiteach a fháil ar a ngearán le soláthraí na seirbhíse poiblí. I roinnt
cásanna (916 chás sa bhliain 2018), chuir an Oifig seo comhairle agus cúnamh ar fáil do
dhaoine a rinne gearán roimh am linn agus, de ghnáth, rinneamar iad a atreorú chuig an
tseirbhís áitiúil, ag iarraidh orthu réiteach a fháil air ag an leibhéal áitiúil, agus dúramar leo
teacht ar ais chugainn murar réitíodh ar an leibhéal sin é.
Bhí 782 ghearán eile ann ar scoireadh díobh, a tarraingíodh siar nó nár tháinig faoi
shainchúram na hOifige. I gcásanna nach dtagann faoinár sainchúram, déanaimid iarracht
sonraí teagmhála a chur ar fáil don chomhlacht cuí a fhéadfaidh an gearán sin a bhreithniú.
Sa bhliain 2018, ba le Ranna agus Oifigí Rialtais, lena n-áirítear an Roinn Gnóthaí Fostaíochta
agus Coimirce Sóisialaí, a bhain an líon is mó gearán a fuarthas (31.7% sa bhliain 2018). Ina
ndiaidh sin, bhain an líon is mó gearán le hÚdaráis Áitiúla (26.1% sa bhliain 2018) agus leis an
earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta (21.7%). Tá na céatadáin sin cothrom den chuid
is mó leis na figiúirí don bhliain 2017 agus bheadh siad ag teacht leis an líon teagmhálacha a
bhíonn ag na comhlachtaí sin le húsáideoirí seirbhíse.
De 1,065 ghearán a fuarthas faoi Ranna agus Oifigí Rialtais, bhain 700 ceann leis an Roinn
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, bhain 106 cinn leis na Coimisinéirí Ioncaim, bhain
93 cinn leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus bhain 49 gcinn leis an Roinn Dlí agus
Cirt agus Comhionannais.
Sa bhliain 2018, fuarthas 879 ngearán faoi Údaráis Áitiúla. Díobh sin, bhain 129 gcinn le
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, bhain 72 cheann le Comhairle Cathrach Chorcaí, bhain
59 gcinn le Comhairle Contae Chorcaí, bhain 52 cheann le Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh agus bhain 42 cheann le Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Ba le tithíocht a bhain
435 cinn de na gearáin a rinneadh faoi Údaráis Áitiúla. Díobh sin, bhain 189 gcinn le leithdháiltí
tithíochta agus aistrithe agus bhain 71 ghearán le deisiúcháin tí.
Ba le hospidéil a bhain 242 cheann de na 667 ngearán a rinneadh faoi FSS. Bhain 94 cinn le
cártaí liachta nó le cártaí liachleachtóra ghinearálta.
Fuair an Oifig seo 61 ghearán faoi thithe altranais príobháideacha sa bhliain 2018 ach chuir sí
65 chás i gcrích. Tugadh roinnt díobh ar aghaidh ón mbliain roimhe. Seasadh go hiomlán nó go
páirteach le 12 cheann de na cásanna sin.
Fuarthas 187 ngearán san iomlán i dtaca leis an Earnáil Oideachais, rud lena n-áirítear
comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí, Tacaíocht Chomhchoiteann do
Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) agus scéimeanna HEAR/DARE a n-oibríonn institiúidí laistigh den
earnáil iad.
Fuair mé 145 ghearán faoi chomhlachtaí rialála. Áiríodh leo sin 45 ghearán a bhain leis an
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 26 ghearán a bhain le Dlí-Chumann na hÉireann (agus
nár seasadh le ceann ar bith díobh sa bhliain 2018) agus 22 ghearán a bhain leis an Údarás
Náisiúnta Iompair.
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Fuarthas 177 ngearán faoi raon soláthraithe seirbhíse poiblí eile. Bhain 67 gcinn de na gearáin
sin leis an mBord Achomharc Míochaine um Thiománaithe Míchumasaithe.
Mar bhuille scoir, fuair mé 152 ghearán san iomlán ó dhaoine a bhí ina gcónaí i gcóiríocht
soláthair dhírigh. De na gearáin sin, rinneadh 60 ceann faoin nGníomhaireacht Fáiltithe agus
Imeasctha (RIA), rinneadh 39 gcinn faoi na hionaid chóiríochta, rinneadh 18 gcinn faoi Chlár
Cosanta Dídeanaithe na hÉireann (IRPP) agus rinneadh ceann amháin faoi Ionad Éigeandála
Fáiltithe agus Ionduchtaithe (EROC). Maidir leis na 34 ghearán eile a fuarthas ó dhaoine a
bhí ina gcónaí i gcóiríocht soláthair dhírigh, rinneadh iad faoi sholáthraithe seirbhíse poiblí
nach bhfuil baint dhíreach acu le soláthar díreach, amhail an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus
Coimirce Sóisialaí, an earnáil sláinte agus comhlachtaí eile.

2.3 Gearáin faoi thithe altranais
Sa bhliain 2018, fuair mé 61 ghearán ó dhaoine den phobal faoi thithe altranais
príobháideacha. Bhí an líon sin comhsheasmhach leis an líon gearán a fuarthas an bhliain
roimhe. Níor seasadh go hiomlán ach le cúig ghearán. Seasadh go páirteach le seacht
ngearán. I naoi gcás, tugadh cúnamh trí bhíthin míniú níos fearr a thabhairt.
Go deimhin, is líon measartha beag é an líon gearán a dhéantar leis an Oifig seo ós rud
é gurb ann do 122 theacht altranais phoiblí agus 458 dteach altranais phríobháideacha a
fhreastalaíonn ar thart ar 30,000 cónaitheoir. Le linn na bliana, d’oibrigh mé leis an Údarás um
Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) chun an próiseas um ghearáin a aistriú idir ár nOifigí
a neartú. Ba cheart dom a lua, áfach, nach oiriúnach dá scrúdú ag an Oifig seo a bheadh gach
ábhar imní a fhaigheann HIQA.
I bhfianaise m’eispéiris i ndéileáil le gearáin faoi thithe altranais agus i bhféachaint ar an
mór-thírdhreach reatha rialála agus beartais phoiblí, tháinig roinnt saincheisteanna chun
cinn ar cheart dár reachtas agus dár ndéantóirí beartas poiblí a n-aird a thabhairt orthu, dar
liom. Dá bhrí sin, tháirg mé eagrán de Chásleabhar an Ombudsman a raibh Tithe Altranais
mar phríomhthéama ann. Pléadh go sonrach ann na saincheisteanna ginearálta agus na
treochtaí ginearálta a luadh sna gearáin a rinneadh leis an Oifig seo. Bhain na príomhthéamaí
le trédhearcacht agus le soiléire sna téarmaí agus coinníollacha atá ar áireamh sna conarthaí
cúraim i dteach altranais, go háirithe i dtaca le táillí breise agus le daingneacht tionachta.
Tugadh aghaidh freisin ar an rochtain atá ann ar ghairmithe sláinte pobail agus ar thathant.
I mí na Bealtaine 2018, iarradh orm aitheasc a thabhairt don Chomhchoiste Oireachtais um
Achainíocha Poiblí. Tharraing mé roinnt de na saincheisteanna sin anuas agus phléigh mé
an gá le hacmhainní cuí a sholáthar do shamhlacha cúraim mhalartaigh, amhail tacaíocht
mhéadaithe a thabhairt chun cur ar chumas daoine fanacht ina dteach féin. Ba cheart
tacaíocht baile a chur ar bhonn reachtúil.
Tá sé ráite agam arís agus arís eile gur cheart béim níos mó a chur uirthi agus tacaí
méadaithe a thabhairt chun cur ar chumas daoine scothaosta fanacht ina dteach féin ar feadh
na tréimhse is faide is féidir. Tríd an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare, thug an Rialtas
gealltanas go mbunódh sé scéim reachtúil neamhspleách don chúram baile faoin mbliain
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2021. Chomh fada is a thugtar tacaíocht leordhóthanach di, bainfear an-leas as scéim cúram
baile atá inrochtana, comhtháite agus rialáilte chun a chinntiú go gcabhrófar linn maireachtáil
go maith sa bhaile agus inár bpobail de réir mar a théimid in aois.

2.4 Gearáin faoi Sholáthar Díreach				
Sa bhliain 2018, d’fhoilsigh mé Tráchtaireacht ar theagmháil na hOifige seo leis an earnáil.
Rinne mé cur síos inti ar na nithe a phléigh foireann na hOifige seo leis na cónaitheoirí
sna hionaid agus ar na nithe a tharla tar éis ár gcuairteanna. D’fhoilsigh mé an dara
Tráchtaireacht uaim an 13 Márta 2019. Leag mé amach inti na príomhthéamaí a tháinig
chun cinn le linn ár gcláir chuairteanna sa bhliain 2018. Áiríodh leo sin aon fhorbairtí nua a
thuairiscigh foireann na hOifige seo tar éis na gcuairteanna.
San iomlán, fuair mé 152 ghearán ó dhaoine a bhí ina gcónaí i gcóiríocht soláthair dhírigh.
Bhain 118 gcinn de na gearáin sin le comhlachtaí a sholáthraíonn seirbhísí soláthair dhírigh,
amhail na hionaid chóiríochta, an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha, Clár Cosanta
Dídeanaithe na hÉireann, agus Ionaid Éigeandála Fáiltithe agus Ionduchtaithe. Ba leis an
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an Earnáil Sláinte agus comhlachtaí eile a
bhain 34 cinn de na gearáin a fuarthas.
Thug foireann na hOifige seo cuairt ar 26 ionad cóiríochta soláthair dhírigh sa bhliain 2018.
Thugamar faoi deara ar an iomlán gurbh airde na leibhéil mhíshástachta i measc cónaitheoirí
in ionaid nua ná in ionaid sheanbhunaithe. Chomh maith leis sin, ba mhó an líon gearán a
tógadh sna hionaid nua ná an líon a tógadh in ionaid eile. Ní fhaca foireann na hOifige seo aon
difríocht mhór idir ionaid nua agus ionaid eile maidir leis na saoráidí atá ar fáil iontu ná leis an
dóigh ar idirghníomhaigh baill foirne agus cónaitheoirí na n-ionad lena chéile. Is féidir gurb
é an chúis phríomha leis na leibhéil níos airde mhíshástachta a tuairiscíodh agus leis an líon
níos airde gearán a rinneadh ná go bhfuil sé ag tógáil
ama do na cónaitheoirí dul i dtaithí ar thimpeallacht
nua agus do shocrú cónaithe chomhchoitinn.
Chonaiceamar freisin go raibh dea-mhéadú ann i
saoráidí cócaireachta i roinnt ionad agus gur tugadh
hallaí bia isteach, áit ar féidir le cónaitheoirí a mbia
roghnaithe féin a cheannach agus a ullmhú. Tá an
Oifig seo i mbun teagmhála leis na gníomhaireachtaí
ábhartha sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
maidir le níos mó de na saoráidí sin a sholáthar. Cúis
áthais eile dom is ea an tionchar dearfach a bhí ag an
gceart chun obair, rud ar bhain roinnt cónaitheoirí leas
as le linn na bliana.
Faoi mar a bhí amhlaidh sa bhliain 2017, fuair an Oifig
seo gearáin ó chónaitheoirí faoi bhia, faoi shaoráidí
agus faoi chaighdeán na cóiríochta in ionaid, agus faoi
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dhiúltuithe d’iarrataí ar aistrithe ó ionad amháin chuig ionad eile. Bhain foinse nua gearán
le diúltuithe d’iarrataí ar athligean isteach i Soláthar Díreach ó iarrthóirí tearmainn a d’fhág
an tseirbhís agus a raibh fonn orthu filleadh agus le diúltuithe d’iarrataí ó iarrthóirí nach
ndeachaigh isteach sa chóras nuair a bhain siad Éire amach den chéad uair. Tá áthas orm a
thuairisciú gurb amhlaidh, ag teacht sna sála ar an teagmháil a rinneadh leis an Oifig seo, gur
athligeadh isteach i Soláthar Díreach deichniúr de na 13 iarrthóir tearmainn a rinne gearán
faoin tsaincheist sin.
Táim ag súil leis an teagmháil leantach a dhéanfaidh an Oifig seo leis an earnáil sa bhliain
2019. Cé go bhfuair mé comhoibriú sármhaith ón Roinn, tá na hionaid neamhoiriúnach fós
d’áitíocht fhadtéarmach. Ní mór clár foirmiúil athshocrúcháin a chur i bhfeidhm. Mar sin
féin, rud a chuirfidh bac ar a rathúla a bheadh an obair sin is ea an easpa tithe ar phraghas
réasúnta atá ar fáil, rud is féidir a fheiceáil freisin sna gearáin a dhéantar faoi údaráis áitiúla.

2.5 Gearáin faoin Acht um Míchumas				
Cuirtear leis an Acht um Míchumas, 2005, oibleagáidí suntasacha ar ranna rialtais agus ar
sholáthraithe eile seirbhíse poiblí obair go réamhghníomhach ar mhaithe le cáilíocht beatha
a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas. Féadfar gearán a dhéanamh leis an Oifig seo i ndáil
le mainneachtain soláthraí seirbhíse poiblí cloí le Cuid 3 den Acht um Míchumas. Go sonrach,
féadfaidh an Oifig seo imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine faoi mhíchumas faoi
rochtain ar fhoirgnimh phoiblí, ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis.
Mar a thuairiscigh mé i mblianta roimhe seo, is cúis mhór díomá é an líon íseal gearán de
réir Chuid 3 den Acht um Míchumas a fhaightear. Ní bhfuarthas ach dhá ghearán ina leith sa
bhliain 2018. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfear daoine faoi mhíchumas ar an eolas faoi na
cearta atá acu chun rochtain a fháil ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go mbeidh siad eolach
ar an gceart atá acu chun dul ar m’iontaoibh mar Ombudsman chun iniúchadh a dhéanamh ar
a ngearáin neamhréitithe. Tá sé thar a bheith tábhachtach freisin go mbeidh gairmithe agus
daoine nach gairmithe iad araon a bhíonn ag déileáil leis an earnáil míchumais eolach ar an
Acht um Míchumas, 2005.

2.6 An tábhacht a bhaineann le gearán aonair: Éarlais
in-aisíoctha gan a bheith aisíoctha ag gníomhaireacht
uchtála
D’fháiltigh mé roimh an gcinneadh ón Rialtas scéim a bhunú chun aisíocaíocht a dhéanamh
le cliaint a chaill airgead tar éis dúnadh gníomhaireachta uchtála sa bhliain 2015. Tháinig
forbairt na scéime sin sna sála ar dhíospóireacht fhorleathan idir an Oifig seo, an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige agus Údarás Uchtála na hÉireann. Bhí sí ina toradh díreach ar ghearán
aonair a rinneadh leis an Oifig seo.
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Rinne lánúin gearán leis an Oifig seo sa bhliain 2015, á rá nár aisíocadh leo éarlais in-aisíoctha
€2,750 a d’íoc siad le Arc Adoption Ltd, a bhí ina ghníomhaireacht a bhí creidiúnaithe ag
Údarás Uchtála na hÉireann chun seirbhísí uchtála atá bainteach le huchtáil idir tíortha
go hÉirinn a sholáthar. Chuaigh an ghníomhaireacht faoi leachtú sa bhliain 2015. Cé nach
ndearnadh ach an t-aon ghearán amháin leis an Oifig seo, tháinig sé chun solais go luath
gurbh ann do gheall le 70 cliant a ndeachthas i bhfeidhm orthu ar an mbealach céanna nuair a
dúnadh an ghníomhaireacht.
Mar thoradh ar dhíospóireacht fhorleathan a reáchtáladh leis an Oifig seo agus ar obair a
rinne oifigigh de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, d’aontaigh an Rialtas go luath i mí
Eanáir 2019 go mbunódh sé scéim ex-gratia. Riarfaidh an Roinn an scéim chun aisíocaíocht a
dhéanamh le hiarchliaint de chuid Arc Adoption a bhfuil táille clárúcháin in-aisíoctha le híoc
leo. Tá 70 duine i dteideal aisíocaíocht a fháil faoin scéim. Is ionann an costas iomlán agus
€192,500.
D’fháiltigh mé roimh an gcinneadh ar an scéim sásaimh sin a bhunú. In amanna, bíonn an
próiseas uchtála linbh deacair agus strusmhar ó thaobh mothúchán de. I 70 cás, rinneadh an
próiseas sin níos strusmhaire fós nuair nach bhfuair cliaint aisíocaíocht i leith na dtáillí a raibh
siad ina dteideal. Ba chás é sin inar leagadh béim ar an dóigh ar féidir le daoine eile atá in áit
chomhchosúil tairbhe a bhaint as gearán amháin a dhéantar leis an Oifig seo.

2.7 An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí: Gearáin faoi rómhuirir a ghearradh
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017 (leathanach 16), thug mé breac-chuntas ar na
hábhair imní a bhí agam faoin líon agus cineál gearán a bhí mé ag fáil le roinnt blianta anuas
ó dhaoine a ndeachaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí sa tóir orthu i
gcásanna inar chreid an Roinn go ndearnadh ró-íocaíocht leo.
Shainaithin an Oifig seo fadhbanna sistéamacha éagsúla i dtaca leis an dóigh a ndearnadh an
Roinn ró-íocaíochtaí a shainaithint, a shaothrú agus a aisghabháil. Tháinig ábhair imní eile
chun cinn faoi shaincheisteanna amhail coimeád taifead, an dualgas cruthúnais, agus cloí le
prionsabail an cheartais nádúrtha.
Mar a luaigh mé sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, bhí agus tá teagmháil andearfach ar bun ag an Oifig seo leis an Roinn. Ní hé amháin go mbaineann sé sin le déileáil le
cásanna aonair agus na cásanna sin a réiteach trí chomhaontú, ach baineann sé freisin lena
chinntiú go nglacfaidh na baill foirne sa Roinn cur chuige aonfhoirmeach ar fud na tíre.
Le linn na bliana 2018, bhí an Roinn ag obair, trína Láraonad Fiachais, ar lámhleabhar
nósanna imeachta dar teideal ‘Ró-íocaíochtaí le Custaiméirí a Bhainistiú agus Fiachas
Custaiméirí a Aisghabháil’ a dhréachtú.
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Is doiciméad cuimsitheach é sin a bhfuil mar aidhm leis na cineálacha difriúla cásanna
ró-íocaíochta a d’fhéadfadh teacht chun cinn a shainaithint agus treoir mhionsonraithe a
thabhairt do bhaill foirne maidir leis na cleachtais agus na nósanna imeachta nach mór cloí
leo nuair atáthar ag sainaithint ró-íocaíochtaí féideartha agus ag cinneadh conas ba cheart
déileáil leo. Áirítear leis freisin treoracha maidir le conas is féidir laghdú a dhéanamh ar
an bhféidearthacht go dtiocfadh ró-íocaíochtaí chun cinn agus maidir leis na cúinsí faoina
bhféadfar ró-íocaíochtaí a thagann chun cinn a dhíscríobh nó a laghdú. Tá sé cabhrach
go n-áirítear leis freisin rannán faoi ról na hOifige seo agus faoi conas cabhrú le teacht ar
réiteach ar na gearáin a chuirim in iúl don Roinn.
Molaim an Roinn as a cuid oibre ar an tsaincheist seo. Tuigim go bhfuil an lámhleabhar le
tabhairt don fhoireann ar fad sa bhliain 2019.

2.8 Leathnú féideartha dhlínse an Ombudsman chuig
príosúin		
Faoi réir ceadú a fháil ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, táim ag súil go
leathnófar mo dhlínse chun cead a thabhairt dom gearáin faoin tseirbhís phríosúin a
bhreithniú.
Ina fhianaise sin, tá an Oifig seo ag leanúint lena rannpháirtíocht le Seirbhís Phríosúin
na hÉireann agus leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i dtaca le hathchóiriú a
dhéanamh ar an gcóras láimhseála gearán i Seirbhís Phríosúin na hÉireann.
Óna taobh féin de, rinne Seirbhís Phríosúin na hÉireann roinnt beart i dtreo leagan
athbhreithnithe den chóras inmheánach láimhseála gearán a chur i bhfeidhm. Ina measc sin,
athbhreithníodh lámhleabhair bheartais agus nósanna imeachta, nuashonraíodh an córas TF,
agus dréachtaíodh leasuithe beartaithe ar na rialacha reachtúla príosúin.

2.9 Fógraí a eisíodh chuig soláthraithe seirbhíse faoi alt
7 den Acht Ombudsman
Le halt 7 den Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú), tugtar cumhachtaí an-suntasach don
Ombudsman i ndáil le doiciméid agus le faisnéis a fháil atá riachtanach chun scrúdú nó
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin. Faoin Acht, cuirtear oibleagáid dhlíthiúil ar “aon phearsa
a bhfuil, i dtuairim an Ombudsman, eolas ina sheilbh aige, nó a bhfuil doiciméad nó ní faoina
chumhacht nó faoina rialú, a bhaineann leis an scrúdú nó leis an imscrúdú an t-eolas” an
t-ábhar sin a thabhairt don Ombudsman.
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Is de réir fhorálacha alt 7 a dhéantar na hiarrataí go léir a dhéanann an Oifig seo ar fhaisnéis ó
sholáthraithe seirbhíse poiblí. Le hiarraidh a dhéantar faoi alt 7, cuirtear ar chumas soláthraí
seirbhíse poiblí na hoibleagáidí atá air faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
(an Rialachán Ginearálta), arna gcur chun feidhme ag an Acht um Chosaint Sonraí, 2018, a
chomhlíonadh.
I gcás nach gcomhlíonfaidh soláthraí seirbhíse poiblí an iarraidh uaim ar fhaisnéis laistigh de
thréimhse ar leith, féadfaidh mé fógra foirmiúil alt 7 a eisiúint chun an fhaisnéis riachtanach a
éileamh.
I mbeagnach gach cás, cuirfear an fhaisnéis a theastaíonn uaim ar fáil don Oifig seo gan aon
ghá le fógra alt 7 a eisiúint. Baintear úsáid as an Tuarascáil Bhliantúil uaim chun faisnéis a
fhoilsiú faoin líon cásanna inar eisigh mé fógra alt 7.
Tá áthas orm a thuairisciú gur in am a tugadh an fhaisnéis ar fad a d’iarr mé ó sholáthraithe
seirbhíse poiblí sa bhliain 2018 agus nach raibh sé riachtanach fógra alt 7 a eisiúint.

“Ceapaim nach leor buíochas ó chroí a
ghabháil leatsa agus le d’fhoireann as an
mbuanseasmhacht a thaispeáin sibh go dtí
deireadh an cháis agus as an gcúirtéis agus
an ghairmiúlacht a léirigh sibh lena linn.”
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Caibidil 3: Dea-thorthaí a Bhaint Amach
trí imscrúduithe agus gníomh leantach
3.1 Foghlaim ar son Feabhais: Tuarascáil ar Dhul Chun
Cinn
I mí na Samhna 2018, d’fhoilsigh mé an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn uaim ar chur chun
feidhme na 36 mholadh a rinne mé sa tuarascáil imscrúdaithe shistéamaigh dar teideal
‘Foghlaim ar son Feabhais’, rud a d’fhoilsigh mé sa bhliain 2015. Sa tuarascáil sin, scrúdaíodh
láimhseáil gearán san earnáil ospidéal géarmhíochaine fud fad na tíre. Ghlac FSS agus
an Roinn Sláinte le gach ceann de na moltaí. Chinn FSS go gcuirfeadh sé na moltaí chun
feidhme, nuair ba chuí, san earnáil cúram sláinte pobail agus i dtimpeallachtaí ospidéil
ghéarmhíochaine freisin.
Tar éis sheoladh na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn, chuir mé in iúl go raibh díomá orm nach
ndearnadh gach ceann de na moltaí a chur chun feidhme go hiomlán faoin am sin. D’aimsigh
mé nár chuir FSS ach deich gcinn de na moltaí chun feidhme go hiomlán, gur cuireadh seacht
gcinn déag chun feidhme go hiomlán agus go raibh naoi gcinn ann nár cuireadh chun feidhme
nó a bhí á mbreithniú fós.
D’aithin mé, áfach, na forbairtí dearfacha a rinneadh, amhail saoráidí feabhsaithe d’oifigigh
ghearáin agus d’othair atá ag déanamh gearán (Ospidéal Thamhlachta), tionscnaimh chun
luathréiteach gearán a chinntiú (Ospidéal Pobail Naomh Eoin, Sligeach), agus iniúchtaí ar
ghearáin ó othair chun cáilíocht an phróisis ghearáin a mheasúnú (Grúpa Ospidéal RCSI).
Tuigim gurb amhlaidh, tar éis fhoilsiú na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn, go ndearna FSS
tuilleadh oibre ar chóras caighdeánaithe a leabú le haghaidh gearáin a thaifeadadh ar leibhéal
áitiúil agus le haghaidh oiliúint a chur ar bhaill foirne chun a chinntiú go ndéanfar an méid
sin ar bhealach comhsheasmhach. De bhreis air sin, cuireadh dhá mhodúl ríomhfhoghlama
i bhfeidhm. Tá ceann amháin dírithe ar bhaill foirne túslíne agus tá an ceann eile dírithe
ar Oifigigh Ghearáin. Le linn na bliana 2019, déanfar iniúchtaí ar chomhlíonadh áitiúil na
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I láthair ag ócáid seolta ‘Foghlaim ar son Feabhais: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn’: Peter Tyndall, an tOmbudsman;
Jonathan Healy, Láithreoir; Patrick Lynch, FSS.

moltaí go léir uaim agus tabharfar aiseolas fúthu don Fhoireann Náisiúnta um Rialachas
agus Foghlaim Gearán in FSS. Ábhar spreagtha dom is ea an fhianaise sin ar dhul chun cinn
leantach.
Tá sé beartaithe agam eolas níos cuimsithí a eisiúint sa bhliain 2019 ar an dul chun cinn atá á
dhéanamh ar na moltaí eile a chur chun feidhme, a luaithe a thagann tuilleadh faisnéise chun
solais.

3.2 Bás Maith: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar
fhorbairtí i gcúram deireadh saoil
I mí Mheán Fómhair 2018, d’fhoilsigh mé ‘Bás Maith: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar
Fhorbairtí i gCúram Deireadh Saoil in Ospidéil na hÉireann’. Ba thuarascáil leantach í sin ar
an tuarascáil dar teideal ‘Bás Maith’ a d’fhoilsigh mé sa bhliain 2014. Sa tuarascáil tosaigh
sin, tarraingíodh anuas roinnt saincheisteanna téamacha a shainaithin mé i dtaca le cúram
deireadh saoil in ospidéil. Spreagadh í le teagmháil le Foras Ospíse na hÉireann agus léiríodh
inti na ceachtanna a bhí riachtanach le foghlaim ó na gearáin a rinneadh leis an Oifig seo thar
na blianta.
Ag eascairt go páirteach as an tuarascáil tosaigh uaim, bhunaigh FSS Grúpa Comhpháirteach
Maoirseachta de chuid FSS/Fhoras Ospíse na hÉireann chun tacú leis an gClár um Ospidéil
a Thacaíonn le hOspísí a leabú ar fud an chórais ospidéal. Bhí Imscrúdaitheoir ón Oifig seo
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ina chomhalta den Ghrúpa Maoirseachta freisin. Rinne an tOllamh Cillian Twomey (Geiriatraí
Comhairleach ar scor, Limistéar Theas FSS) cathaoirleacht ar an nGrúpa. Is ann do líonra
láidir Ospidéal a Thacaíonn le hOspísí anois, rud a bhfuil baint ag an-chuid de na hospidéil
ghéarmhíochaine agus na hospidéil phobail sa tír leis. De bharr a ndua chomhchoitinn, tá
feabhas suntasach tagtha ar an gcultúr cúraim agus ar an eagrúchán maidir le bás a fháil, le
bás agus le méala i ngach cineál ospidéil.
Sainaithníodh sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn go ndearnadh an-dul chun cinn i roinnt réimsí.
Áiríodh leo sin:
• méaduithe i raon agus méid an oideachais agus na hoiliúna do bhaill foirne i gcúram
deireadh saoil;
• saoráidí fisiciúla níos fearr d’othair atá ag fáil bháis agus dá mbaill teaghlaigh; agus
• béim níos mó ar fhaisnéis a sholáthar d’othair agus dá mbaill teaghlaigh faoi gach gné den
deireadh saoil.
• Leagadh béim ar roinnt tionscnaimh ar leith sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn freisin.
Áiríodh leo sin:
• an Clár um Chúram Atruach Deireadh Saoil ó Fhoras Ospíse na hÉireann do
thimpeallachtaí cónaithe. Déantar soláthar leis do chreat is féidir le baill foirne a úsáid
chun an cúram deireadh saoil a sholáthraítear i dtithe altranais a léiriú, a athbhreithniú
agus a fheabhsú, mar aon le clár le haghaidh feabhsuithe a thabhairt isteach;
• treoirthionscadal i Rannóg Éigeandála Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, rud lenar
tugadh treoirlínte nua agus córais nua isteach le haghaidh othair a bhfuil riachtanais
chúraim mhaolaithigh acu a shainaithint go luath;
• an tacar seacht ndoiciméad treorach de chuid Fhoras Ospíse na hÉireann chun feabhas a
chur ar chúram maolaitheach do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu;
• Céim 1 de Thionscadal ECHO (Leathnú le haghaidh Torthaí Cúram Sláinte Pobail) ó FSS,
rud lena dtugtar cead do bhaill foirne i dtithe altranais oiliúint a fháil i gcomhluadar baill
foirne ospíse chun tacú le cónaitheoirí a bhfuil riachtanais chúraim mhaolaithigh acu.
Tá FSS agus Foras Ospíse na hÉireann ag leanúint lena n-obair ríthábhachtach sa réimse sin.
Mar Ombudsman, tá áthas orm go ndearnadh an-dul chun cinn i réimse an chúraim dheireadh
saol. Is ábhar mór spreagtha é.

“Déanann sibh obair iontach agus is
eiseamláirí sibh de na nithe a bhfuil ag éirí
leo sa tír seo. Do dhaoine cosúil liomsa, nach
mbeadh aon dóchas acu ar shlí eile agus
iad ag déileáil le hinstitiúid, is cúis sóláis go
bhfuil daoine iontacha cosúil libhse ann a
sheasfaidh ar ár son.”
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I láthair ag ócáid seolta ‘Bás Maith: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn’ (ó chlé go deas): Alice Anderson, Foras Ospíse na
hÉireann; Patsy Fitzsimons, Oifig an Ombudsman; Margaret McKiernan, Ospidéal Ollscoile na Trócaire, Corcaigh;
Tom Curran, Ionadaí d’Othair; Marie Lynch, Foras Ospíse na hÉireann.

Leagadh béim sa tuarascáil uaim freisin ar ghnéithe áirithe de na seirbhísí nach mór díriú
orthu agus tuilleadh gnímh a dhéanamh ina leith mar bheart práinne. Leagadh béim ar na
réimsí sin freisin sa ‘Survey of Bereaved Relatives: Voices MaJam’. Ba shuirbhé mionsonraithe
é sin a rinne Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae agus Ospidéal San Séamas sa bhliain
2017.
I gcomhthráth le foilsiú na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn uaim, sheolamar an leabhrán
faisnéise poiblí seo ó FSS/Fhoras Ospíse na hÉireann: ‘When someone you care about is dying
in hospital – What to expect’. Leithdháileadh an leabhrán faisnéise sin ar an gcóras ospidéal
géarmhíochaine ar fad agus ghlac baill foirne agus teaghlaigh araon go dearfach leis.
Tá an tuarascáil iomlán ar fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.
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AN T-EOLAS IS DEIREANAÍ AR IMSCRÚDUITHE A
RINNEADH LE DÉANAÍ:
3.3 Deis Chaillte: an Scéim um Cheartas Aisiríoch i leith
Neachtlanna Mhaigdiléana
I mí na Samhna 2017, foilsíodh an tuarascáil imscrúdaithe uaim ar an Scéim um Cheartas
Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana. Cuimsíodh intí trí mholadh don Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais:
1. Incháilitheacht do ghlacadh isteach sa scéim
I gcás go bhfuil fianaise ann gur oibrigh bean i gceann amháin de na neachtlanna atá
liostaithe ach gur taifeadadh go hoifigiúil gur “glacadh isteach” í in ionad oiliúna nó i scoil
saothair a bhí lonnaithe san fhoirgneamh céanna nó i bhfoirgneamh a bhí ceangailte le
neachtlann nó a bhí lonnaithe ar a tailte, ba cheart don Roinn iarratas a mheas go hiomlán
an athuair d’fhonn glacadh leo sa Scéim;
2. An Próiseas Iarratais
Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar aon chásanna ina bhfuil díospóid ann
maidir leis an tréimhse chónaithe. Chuige sin, ba cheart gach foinse fianaise agus faisnéise
atá ar fáil a shaothrú agus a bhreithniú;
3. Acmhainn
Ba cheart don Roinn obair i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna chun a chinntiú
gurb amhlaidh, maidir le hiarratais ar choimircíocht i leith na mban a meastar go bhfuil
easpa acmhainne acu, go bpróiseálfar iad ar bhealach tráthúil réamhghníomhach agus ba
cheart dóibh tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do na daoine cuí chun a chinntiú go ndéanfar
na hiarratais sin.
Glacadh leis na moltaí. Ag teacht sna sála ar mholadh 1 thuas, chinn an Rialtas gur cheart
don Roinn an scéim a athfhógairt ach aguisín a chur leis an scéim bhunaidh. De bhreis air
sin, d’fhostaigh an Roinn Mary O’Toole Uas. SC chun cabhrú le moltaí 2 agus 3 a chur chun
feidhme.
Rinneadh dul chun cinn inmholta ar mholadh 3 a chur chun feidhme. I mí Eanáir 2018, chuir
an Roinn in iúl gurbh amhlaidh, ag an am sin, nach raibh 17 n-iarratasóir rathúla in ann
an sásamh a raibh siad ina theideal a fháil toisc nach raibh an acmhainn riachtanach acu
chun doiciméid dhlíthiúla a shíniú. Faoi na míonna tosaigh den bhliain 2019, bhí gach ceann
de na cásanna sin, gan ceann amháin a áireamh, réitithe ag Mary O’Toole Uas., agus bhí a
ndámhachtainí faighte acu. Bhí an cás eile le réiteach tar éis an toraidh ar iarratas a rinneadh
leis an Ard-Chúirt. Mar a tharla sé, ní raibh sé riachtanach sásra um iarratas coimircíochta a
úsáid chun gach ceann de na cásanna a sainaithníodh a réiteach.
I dtaca le moladh 2, shainaithin Mary O’Toole Uas. 214 chás a tháinig faoin gcatagóir sin. Ní
raibh triúr de na hiarratasóirí sin ag iarraidh go n-athbhreithneofaí a gcás. Faoi na míonna
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tosaigh den bhliain 2019, cuireadh an scrúdú ar shé chomhad i gcrích agus méadaíodh an
dámhachtain in dhá cheann díobh sin. Cuireadh tús le fiosruithe i 68 gcás eile, ar ina leith a bhí
faisnéis bhreise ó na cuallachtaí reiligiúnacha ag teastáil.
I dtaca le moladh 1, measadh 52 dhuine de na hiarratasóirí bunaidh ar diúltaíodh do rochtain
ar an scéim a dheonú dóibh ar dtús a bheith cáilithe faoi théarmaí an aguisín. Chuir an Roinn
in iúl don Oifig seo gurbh amhlaidh, faoi na míonna tosaigh den bhliain 2019, go bhfuarthas 35
iarratas bhreise tar éis athfhógairt na Scéime. De na 87 gcás ar fad, fuair seachtar iarratasóirí
a ndámhachtain ex-gratia. Fuair duine amháin den seachtar sin an tsuim uasta €100,000.
Eisíodh tairiscintí chuig beirt iarratasóirí eile.
Leanfaidh mé le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn go dtí go bhfuil gach ceann
de na moltaí curtha chun feidhme go hiomlán.

3.4 An Scéim um Chailliúint ar Muir: Diúltú don iarratas
ó theaghlach ar shásamh a cheadú
Tar éis imscrúdaithe agus tar éis Tuarascáil Speisialta a fhoilsiú i mí na Nollag 2009, mhol
Emily O’Reilly, an tOmbudsman ag an am, go n-íocfaí cúiteamh le muintir Byrne as Dún na
nGall mar thoradh ar an dóigh ar riaradh an Scéim um Chailliúint ar Muir. Go dtí an bhliain seo
caite, ba é sin an t-aon chás amháin nár glacadh le moladh imscrúdaithe ón Oifig seo ann.
Ó ainmníodh mé mar Ombudsman sa bhliain 2013, táim ag leagan béim arís agus arís eile ar
an gcás sin agus ag iarraidh go n-íocfaí an cúiteamh. Ghlac Coiste Achainíocha Pharlaimint na
hEorpa an cás freisin. Bhí ríméad orm gur fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara i mí
na Bealtaine 2018 go n-íocfaí an cúiteamh molta €245,570 le muintir Byrne.
Tá na tuarascálacha iomlána ar an gcás ar fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.

3.5 Súil Siar: Láimhseáil gearán ag an nGníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla)
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017 (leathanaigh 20 agus 21), thug mé forbhreathnú
ar réimsí éagsúla a raibh feabhsú ag teastáil ina leith agus a sainaithníodh sa tuarascáil
imscrúdaithe shistéamaigh uaim ar láimhseáil gearán ag an nGníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach (Tusla).
Tar éis dó glacadh leis na moltaí uaim, chuir Tusla “Plean Gníomhaíochta” i bhfeidhm chun na
feabhsuithe riachtanacha a sholáthar agus thug sé faoi roinnt bearta leantacha. Áirítear na
nithe seo leis na príomhghníomhartha a rinneadh go dtí seo:
1. Tá ríomhchóras náisiúnta bainistíochta cásanna i mbun feidhme anois i ngach limistéar
geografach;
2. Cuireadh oiliúint d’oifigigh ghearáin i bhfeidhm sa bhliain 2018 agus tá sé beartaithe
tuilleadh seisiún a reáchtáil sa bhliain 2019;

25

26

Caibidil 3: Dea-thorthaí a Bhaint Amach trí imscrúduithe agus gníomh leantach

3. Earcaíodh baill foirne bhreise chun tacú leis an bpróiseas láimhseála gearán agus leis an
bpróiseas aiseolais;
4. Leagtar béim i dtionscnaimh oiliúna ar an ngá le hatreorú chuig Oifig an Ombudsman
i gcásanna cuí agus ar an tábhacht a bhaineann le próis chuí agus nósanna imeachta
cothroma nuair atáthar ag déileáil le líomhaintí mí-úsáide;
5. Bunaíodh Fóram Comhoibríoch Náisiúnta um Fheabhsú Cáilíochta, ar fóram trasstiúrthóireachta é, chun leabú agus cothú a dhéanamh ar chineálacha straitéiseacha
leanúnacha cur chuige i leith na foghlama agus an fheabhsaithe a eascraíonn as
tuarascálacha ón Ombudsman agus as foinsí ábhartha eile amhail HIQA;
6. Tá modúl bunúsach láimhseála gearán ar líne á fhorbairt agus beidh sé ar fáil don
fhoireann ar fad.
Tá sé beartaithe ag Tusla iniúchadh a dhéanamh sa bhliain 2019 ar an dóigh a mbainistítear
gearáin faoi chúramóirí altramais agus gearáin ó chúramóirí altramais.
Níl aon athrú tagtha ón mbliain 2014 i leith ar Bheartas agus Nósanna Imeachta Tusla maidir
le Freagairt do Líomhaintí Mí-Úsáide agus Faillí. An mhoill ar nós imeachta nua a fhoilsiú
le haghaidh freagairt do líomhaintí mí-úsáide agus faillí, tháinig sí as an mbreithniú a bhí á
dhéanamh ar an tionchar atá ag breitheanna áirithe cúirte agus an rannpháirtíocht leanúnach
le baill foirne.
Tá Tusla ag beartú anois foilsiú a dhéanamh ar Nósanna Imeachta Náisiúnta maidir le
Mí-Úsáid Leanaí a Chruthú (mí-úsáid chúlghabhálach san áireamh). Cuirfear na nósanna
imeachta sin chun feidhme ar fud na tíre agus iad ceadaithe. Tá sé beartaithe go gcuirfear tús
leo sa bhliain 2019. Bunófar Grúpa Maoirseachta Náisiúnta chun maoirseacht a dhéanamh ar
chur chun feidhme an bheartais agus cur chuige atá comhsheasmhach ar fud na tíre a bhrú
chun cinn i leith atreoruithe cúlghabhálacha agus seachtheaghlaigh a bhainistiú.
Tá imní orm fós faoin dóigh a bhfuil Tusla ag déileáil le gearáin agus coinneoidh mé nithe faoi
athbhreithniú chun a chinneadh cé acu a bheidh nó nach mbeidh aon ghníomh breise ag teastáil.

3.6 An Scéim Cóireála Thar Lear
Luaigh mé sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017 (leathanach 22) gur ghlac
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) le gach ceann de na moltaí a leagadh amach sa
tuarascáil imscrúdaithe uaim ar an dóigh ar riaradh an Scéim Cóireála Thar Lear.
Bhunaigh FSS Grúpa Oibre chun maoirseacht a dhéanamh ar an dóigh is fearr a bhféadfaí an
11 mholadh a chur chun feidhme agus comhairle a chur ar fáil ina leith. Chun ionadaíocht a
dhéanamh do leasanna othar, bhí comhalta neamhspleách ar áireamh sa Ghrúpa. Tar éis dó a
bhreithniúcháin a chur i gcrích, táim le tuarascáil cur chun feidhme a fháil ó FSS go luath sa
bhliain 2019.				
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3.7 Na scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta
agus an Deontas Mótariompair			
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017 (leathanaigh 8 agus 23), chuir mé in iúl
go raibh imní orm faoin moill rífhada ar reachtaíocht a rith le haghaidh scéim reachtúil
aontaithe nua a thabhairt isteach chun na scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta agus
an Deontas Mótariompair a ionadú. Dhún an Roinn Sláinte na scéimeanna sin d’iarratasóirí
nua sa bhliain 2013.
Ar an drochuair, ní dhearnadh aon dul chun cinn ar dhéileáil leis an ní sin sa bhliain 2018.
Is eol dom gur seoladh ar aghaidh i mí na Bealtaine 2018 Meabhrán don Rialtas ar thograí
le haghaidh Scéim Íocaíochta Tacaíochta Iompair. Tarraingíodh siar é ón gclár oibre Comhaireachta ag an am. Is cosúil go raibh tograí athbhreithnithe le dréachtú, ag teacht sna sála
ar phléití Comh-aireachta. Agus an méid seo á phriontáil, níl aon fhianaise feicthe agam ar
aon tograí athbhreithnithe a bheith á gcur ar aghaidh. Níl sé inghlactha in aon chor go bhfuil
an grúpa an-soghonta seo daoine ag fanacht ar feadh geall le sé bliana go dtí seo le scéim
athsholáthair a bheith curtha i bhfeidhm.

“Dála an scéil, is deas go bhfuil sé ar
acmhainn ag bhur n-eagraíocht freagra
mear fiúntach a thabhairt ar cheist ar nós mo
cheiste féin. Mhothaigh mé go rabhthas ag
éisteacht liom. Ar dóigh ar fad.”
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Caibidil 4: Dea-thorthaí a Bhaint Amach:
Cás-Staidéir 						
I gCaibidil 2, rinne mé achoimre ar roinnt gearán a fuair an Oifig seo sa bhliain 2018. Sheas
mé go hiomlán nó go páirteach leis an ngearán in aghaidh an tsoláthraí seirbhíse i 29% de
chásanna. Sa Chaibidil seo, déanaim achoimre ar roinnt de na gearáin ar sheas mé leo.

4.1 Coinníodh cistiú €25,000 d’ionad óige siar mar
thoradh ar earráid sa phróiseas tairisceana
Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman á rá gur go héagórach a rinne an Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail cuid den íocaíocht deiridh do dheontas LEADER a choinneáil siar.
Bhí an fear ina bhall de choiste áitiúil tuismitheoirí a rinne iarratas ar chistiú faoi chlár
LEADER 2007-2013. Iarradh an cistiú chun foirgneamh in anchaoi a thiontú ina ionad
oideachais óige ina gcuirfí eolaíocht agus fiontraíocht chun cinn. Cheadaigh an Grúpa Ceantair
Áitiúil cistiú agus cuireadh tús leis an obair.
Tarraingíodh an deontas anuas ag céimeanna éagsúla den tionscadal. Tar éis chur i gcrích an
tionscadail agus tar éis don fhear iarratas a dhéanamh ar íocaíocht deiridh, rinne an Roinn
iniúchadh ar an tionscadal. Chinn an Roinn go raibh an fhorbairt ag sárú choinníollacha chlár
LEADER i dtaca le conas a reáchtáil an tionscnóir an próiseas tairisceana le haghaidh na
n-oibreacha forbartha.
Chinn Seirbhísí Cigireachta na Roinne i dtús nach raibh an tionscadal i dteideal aon íocaíocht
a fháil. Rinne an coiste achomharc in aghaidh an chinnidh ar an mbonn gur reáchtáladh an
próiseas tairisceana ar bhonn comhairle a fuarthas ón nGrúpa Ceantair Áitiúil, go ndearnadh
an deontas de mheon macánta agus go raibh na sonraí faoin bpróiseas tairisceana ar fáil
nuair a ceadaíodh an cistiú den chéad uair. Seasadh go páirteach leis an achomharc agus
laghdaíodh an smachtbhanna chun nach gcoimeádfaí siar ach 25% den deontas.
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Scrúdú
Chuaigh an fear i dteagmháil leis an Ombudsman toisc gur cheap sé gur oibrigh sé i
ndlúthchomhar leis an nGrúpa Ceantair Áitiúil fud fad an phróisis iarratais. D’áitigh sé gur
cheart aon earráidí a rinneadh i dtaca leis an bpróiseas tairisceana a bheith curtha in iúl ag an
nGrúpa Ceantair Áitiúil ar an iarratas a chur isteach, agus ag an Roinn tar éis chur i gcrích an
tionscadail. Thóg an fear iasacht phearsanta amach chun cur i gcrích an tionscadail a chinntiú
agus bhí sé ag aisíoc na hiasachta ag an am a rinne sé a ghearán.
D’iarr an tOmbudsman ar an Roinn an cinneadh uaithi a athbhreithniú toisc go raibh sé soiléir
gur thóg an fear comhairle ón nGrúpa Ceantair Áitiúil i dtaca leis an bpróiseas tairisceana.
D’aithin an Roinn roimhe sin go raibh fadhb ann maidir leis an easpa soiléire ar an bpróiseas
tairisceana do dhaoine den phobal a bhí ag déanamh iarratas ar chistiú faoin scéim. Bhí
imní ar an Ombudsman freisin go rabhthas ag imirt drochthionchar ar an gcoiste ar bhonn
leanúnach ós rud é nach bhféadfaí aon iarratais ar chistiú a dhéanamh le haghaidh tionscadail
sa todhchaí a luaithe atá smachtbhanna i bhfeidhm.

Toradh
Tar éis di an cás a athbhreithniú, chuir an Roinn deireadh leis an smachtbhanna agus d’íoc sí
an tsuim neamhíoctha €24,745 leis an gcoiste.

4.2 Diúltaíodh cárta liachta do bhean a raibh galar a báis
uirthi
Cúlra
Rinne fear gearán gur dhiúltaigh FSS do phróiseáil a dhéanamh ar an iarratas óna mbean
chéile ar chárta liachta. Ní dhearna FSS an t-iarratas a chlárú ná a phróiseáil toisc nach raibh
cónaí ar an mbean in Éirinn.
Saoránaigh Éireannacha a bhí sa lánúin, a bhog go Meiriceá sa bhliain 1999. Bhí sé beartaithe
acu filleadh ar a teach i gContae an Chláir. Diagnóisíodh go raibh ailse ar an mbean i mí an
Mheithimh 2016, áfach, agus dúradh léi nach raibh ach 12 mhí fágtha aici. Bhí an lánúin ag
iarraidh filleadh ar an gClár, áit a bhféadfadh siad am a chaitheamh lena dteaghlach agus
lena gcuid cairde. Theastaigh cárta liachta ón mbean toisc nach raibh aon árachas leighis
príobháideach aici in Éirinn agus go raibh mórchostais chóireála ag baint leis an gcineál ailse
a bhí uirthi.
Trína hospidéal in Éirinn, rinne sí iarratas chuig FSS ar chárta liachta i mí Dheireadh Fómhair
2016. D’inis FSS don ospidéal gur ghá cónaí a bheith ar an mbean in Éirinn agus cruthúnas
cónaithe a bheith aici sula bhféadfadh sí iarratas a dhéanamh ar chárta liachta.
Rinne an bhean iarratas eile trína hospidéal i mí na Samhna 2016, rud a raibh litir ó oibrí
sóisialta ag gabháil leis. Leagadh amach sa litir sin na castachtaí a bhí i gceist lena cás. Faoi
mar a tharla leis an gcéad iarratas, ní dhearna FSS cumarsáid go díreach leis an mbean an
babhta seo. Ní dhearna sé an dara hiarratas a chlárú ná a phróiseáil ach oiread.
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I mí na Nollag 2016, d’inis an bhean do FSS go raibh sé beartaithe aici filleadh ar Éirinn an
mhí dár gcionn. Chuir FSS in iúl don bhean go ndéanfaí measúnú acmhainne uirthi agus go
mbeadh uirthi fianaise ar chónaithe a sholáthar, lena n-áireofaí fianaise go mbeadh cónaí
uirthi in Éirinn ar feadh níos mó ná 12 mhí.
Chuaigh sláinte na mná in olcas ansin agus bhog sí ar ais go dtí an Clár i mí Aibreáin 2017.
D’eisigh FSS Cárta Liachta Éigeandála chuici dhá lá ina dhiaidh sin. Ar an drochuair, fuair an
bhean bás an lá dár gcionn ina teach in Éirinn.

Scrúdú
Tugtar Cártaí Liachta Éigeandála do dhaoine a ndeimhnítear nach bhfuil aon leigheas i
ndán dóibh agus atá ag fáil cúram deireadh saoil. Is annamh a eisítear na cártaí sin faoi réir
measúnú acmhainne. Is gnách go ndeonaítear incháilitheacht do dhaoine laistigh de 24 huaire
ón iarratas a fháil. Ní mór do gach iarratasóir FSS a shásamh go bhfuil “gnáthchónaí” orthu
sa tír seo. Ciallaíonn sé sin go bhfuil cónaí orthu in Éirinn le bliain amháin ar a laghad anuas
agus/nó go bhfuil sé beartaithe acu cónaí anseo ar feadh bliain amháin ar a laghad.
Údar imní don Ombudsman ba ea nach ndearna FSS cumarsáid go díreach leis an mbean, mar
iarratasóir. Ina ionad sin, rinne sé cumarsáid lena hospidéal.
Chreid an tOmbudsman freisin go raibh go leor fianaise ann go raibh sé beartaithe ag an
mbean cónaí in Éirinn, go háirithe bunaithe ar na nithe seo a leanas:
• Bhí sí ina saoránach Éireannach
• Bhí teach aici anseo go fóill agus ba ghnách léi filleadh ar ais go rialta
• Diagnóisíodh go raibh galar a báis uirthi agus bhí sí ag iarraidh an t-am a bhí fágtha aici a
chaitheamh lena teaghlach agus lena cuid cairde, agus
• Bhí cuntas bainc aici i gContae an Chláir.
D’iarr an tOmbudsman ar FSS athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh ar láimhseáil sé an cás.

Toradh
Ghlac FSS leis gur cheart dó cumarsáid a dhéanamh ar bhealach níos soiléire, agus go
díreach, leis an teaghlach maidir leis na chéad iarratais a cuireadh isteach. Ghabh sé a
leithscéal as an strus agus an imní a chuir sé ar an mbean agus a teaghlach le linn tréimhse
an-dúshlánach dá saol.
Mar thoradh ar an ngearán seo, nuashonraigh an tAonad Náisiúnta Cártaí Liachta na nósanna
imeachta gnó atá i bhfeidhm aige. Cinntíonn sé anois go dtaifeadtar gach iarratas agus go
sanntar uimhir thagartha dóibh a luaithe a fhaightear iad. As seo amach, próiseálfaidh sé gach
iarratas ar chárta liachta go dtí go ndéanfar cinneadh orthu. Cuirfear an cinneadh sin in iúl go
díreach i scríbhinn don iarratasóir.
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4.3 Diúltaíodh cead páirceála do bhean, in ainneoin go
raibh sí ina theideal
Cúlra
Rinne bean gearán faoin gcinneadh ó Chomhairle Cathrach Chorcaí diúltú do chead páirceála
cónaitheora a thabhairt di ag an bhfoirgneamh árasán ina raibh cónaí uirthi. Dúirt an bhean
gurbh eol di gur tugadh ceadanna do chónaitheoirí eile san fhoirgneamh. Ós rud é nach raibh
cead páirceála aici, bhí an bhean ag tabhú mórchostas chun páirceáil taobh amuigh dá hárasán.

Scrúdú
De réir bheartas páirceála na Comhairle, níl cónaitheoirí i dteideal cead páirceála cónaitheora
a fháil i gcás go gcónaíonn siad i mbloc árasán saintógtha ar críochnaíodh a fhorbairt tar éis
mhí an Mhárta 2004. Tháinig an beartas sin i bhfeidhm i mí na Samhna 2016. Maidir le haon
chónaitheoirí a rinne iarratas ar chead páirceála, agus a fuair an cead sin, roimh theacht i
bhfeidhm an bheartais, ceadaíodh dóibh a gcead páirceála a choinneáil. Ba tar éis na bliana
2004 a críochnaíodh an foirgneamh árasán ina raibh cónaí ar an mbean. Dá bhrí sin, ní eiseofaí
aon cheadanna páirceála eile dá chónaitheoirí.
Le linn di a cuid comhad a athbhreithniú, fuair an Chomhairle amach gur roimh mhí na
Samhna 2016 a rinne an bhean an chéad iarratas uaithi ar chead cónaitheora. Dá bhrí sin,
níor cheart aon fheidhm a bheith ag an mbeartas maidir leis an mbean agus ba cheart cead
páirceála a thabhairt di.

Toradh
Bhog an bhean amach as an bhfoirgneamh ó shin i leith agus níor theastaigh an cead uaithi
a thuilleadh. Bhí admhálacha ag an mbean do na ticéid pháirceála a cheannaigh sí ar líne ar
chostas €802. I gcodarsnacht leis sin, ní bheadh uirthi ach €10 in aghaidh na bliana a íoc as an
gcead páirceála.
Chomhaontaigh an Chomhairle íocaíocht ex gratia dar luach €802 a dhéanamh leis an mbean
chun í a chúiteamh as na ticéid pháirceála a cheannaigh sí thar an dá bhliain ina raibh cónaí
uirthi san fhoirgneamh árasán.

4.4 Chruthaigh earráid chló mearbhall maidir le cé acu
a bhuail nó nár bhuail stróc an fear a bhí i gceist
Cúlra
D’fhulaing fear siomptóim a chuir ina luí air gur bhuail stróc é. Rinneadh scanadh inchinne air
in Ospidéal Thamhlachta agus insíodh dó nach raibh aon rud le brath ann. D’iarr an fear agus
a liachleachtóir ginearálta tuairim eile ó Ospidéal Beaumont.
Rinneadh roinnt tástálacha ar an bhfear in Ospidéal Beaumont ansin. Mar sin féin, bhí
deacracht aige teacht ar dhochtúirí san ospidéal a d’fhéadfadh athbhreithniú a dhéanamh
ar an scanadh a rinneadh air in Ospidéal Thamhlachta. Rinne an fear gearán le hOspidéal
Beaumont faoi na deacrachtaí sin.
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Sa fhreagra uaidh, ghabh Ospidéal Thamhlachta a leithscéal as na deacrachtaí a bhí aige.
Dúirt an t-ospidéal gur taispeánadh fianaise sa scanadh inchinne gur bhuail stróc an fear am
éigin roimhe sin. Ní raibh sé in ann a dheimhniú gur bhuail stróc é i ndáiríre, áfach. Bhí an fear
trí chéile faoin bhfreagra agus rinne sé gearán leis an Ombudsman á rá nach bhféadfadh sé
freagra soiléir a fháil maidir le cé acu a bhuail nó nár bhuail stróc é le déanaí.

Scrúdú
Ós rud é nach bhféadfaidh an tOmbudsman scrúdú a dhéanamh ar ‘bhreithiúnas cliniciúil’
amhail diagnóis, ní raibh sé in ann ordú a thabhairt don ospidéal athbhreithniú a dhéanamh ar
an scanadh a rinneadh ar an bhfear. Ba ar an gcumarsáid idir an t-ospidéal agus an t-othar a
díríodh san imscrúdú ón Ombudsman.
D’aimsigh an tOmbudsman earráid chló shuntasach i dtuarascáil an fhir. San áit ar scríobh an
dochtúir ó Ospidéal Beaumont gur taispeánadh fianaise sa scanadh inchinne gur bhuail stróc
an fear roimhe sin, tharla sé gur fágadh an focal ‘not’ ar lár de thaisme ón litir (a bhí scríofa i
mBéarla). Bhí an litir chun a rá nár taispeánadh fianaise sa scanadh inchinne gur bhuail stróc
an fear roimhe sin.

Toradh
Ní iontas ar bith é gur chuir an earráid riaracháin imní agus mearbhall ar an bhfear. D’iarr an
tOmbudsman go ndéanfadh gairmí leighis oiriúnach ó Ospidéal Beaumont teagmháil leis an
bhfear chun cuntas a thabhairt ar an earráid chló agus chun torthaí a scanta a mhíniú dó.

4.5 Goilleadh ar fhear mar thoradh ar thorann a
ghnáthaimh mháinliachta féin
Cúlra
Rinne bean gearán go raibh a hathair in ann torann na huirlise a úsáideadh dá ghnáthamh
máinliachta a chluinstin nuair a chuaigh sé faoi scian in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach.
Ghoill sé sin air.

Scrúdú
Ós rud é nach raibh an fear oiriúnach d’ainéistéiseach ginearálta, úsáideadh ‘ainéistéise
dhromlaigh’ don ghnáthamh. D’fhág sé sin go raibh sé ina dhúiseacht le linn na hobráide.
Dúirt an t-ospidéal go dtairgeann an fhoireann cluasáin agus ceol d’othair i gcásanna ina
bhfuil uirlisí máinliachta callánacha le húsáid orthu agus iad faoi ainéistéise logánta.
Ní raibh an t-ospidéal in ann a rá, áfach, cé acu a tairgeadh nó nár tairgeadh iad sin don othar
le linn a ghnáthaimh. Tar éis na nótaí leighis agus altranais a scrúdú, fuarthas amach nár
úsáid an t-othar cluasáin le linn an ghnáthaimh agus nár tairgeadh iad dó ach oiread.

Toradh
Ghabh an t-ospidéal a leithscéal leis an othar as an méid a thit amach. Ghlac sé leis gur
mhéadaigh sé sin an strus a bhí ar an othar. Cheannaigh an t-ospidéal cluasáin indiúscartha
ansin lena n-úsáid ag othair le linn gnáthamh máinliachta a bhfuil ainéistéise logánta i gceist
leis.
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Ina theannta sin, thosaigh an fhoireann ag déanamh taifead ar an tairiscint cluasán agus ceoil
agus ar an bhfreagra ón othar.

4.6 Dámhadh Liúntas Caomhnóra €12,500 do bhean
toisc gur bheag teagmháil a bhí ag athair le mac leis
Cúlra
Chuir bean gearán isteach toisc gur dhiúltaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí don iarratas uaithi ar Liúntas Caomhnóra do gharmhac léi. Seasadh leis an diúltú in
dhá achomharc ar leith a rinneadh chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Dhiúltaigh
an Roinn don iarratas toisc nár chreid sí gur thréig an t-athair an leanbh agus go raibh ról na
mná in aire a thabhairt don gharmhac léi ina shocrú príobháideach idir í agus athair an linbh.

Scrúdú
Ba bheag teagmháil a bhí ag an athair leis an leanbh agus ní raibh i gceist léi ach cúpla cuairt
ar bhialann thar thréimhse aon bhliana. Ba chosúil gur theip ar an athair méid réasúnach
spéise agus freagrachta a choinneáil i leith leas an linbh. D’fhág sé sin go raibh an leanbh
ina dhílleachta, de réir bhrí na reachtaíochta leasa shóisialaigh. D’iarr an tOmbudsman ar
an bPríomh-Oifigeach Achomhairc athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh diúltú don
iarratas.

Toradh
Ghlac an tOifigeach Achomhairc leis an bhfianaise agus leasaigh sé na cinntí a rinneadh
roimhe sin. Dámhadh an Liúntas Caomhnóra agus riaráistí dar luach €12,517 don bhean.

4.7 Ní raibh foireann leighis in ann taifid othair a
rochtain thar an deireadh seachtaine
Cúlra
Rinneadh gnáthamh ar fhear in Ospidéal Uí Chonghaile. Dhá lá ina dhiaidh sin, bhí an fear
thíos le pian chliabhraigh agus d’fhreastail sé ar an Rannóg Éigeandála in Ospidéal Uí
Chonghaile. Ní raibh an fhoireann ospidéil in ann teacht ar na taifid leighis ar an ngnáthamh a
rinneadh ar an bhfear dhá lá roimhe sin, áfach.
Rinne an fear gearán ansin, á rá go raibh baol ann go bhféadfadh an teip ar an bhfoireann a
thaifid leighis a rochtain iarmhairtí tromchúiseacha a bheith aici le linn éigeandála.

Scrúdú
Rinneadh an gnáthamh ar an bhfear ar an Déardaoin. Tar éis an ghnáthaimh, sheol an
fhoireann taifid leighis an fhir chuig an Rannóg Fiosrúchán Othar Cónaitheach Ospidéil (HIPE)
ar an Aoine lena gcódú.
Coinníodh a thaifid leighis sa Rannóg sin thar an deireadh seachtaine. Mar sin, ní raibh siad ar
fáil don fhoireann leighis nuair a d’fhreastail an fear ar an Rannóg Éigeandála ar an Satharn.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2018

Teastaíonn ón bhfoireann ospidéil rochtain thapa ar thaifid leighis othair ionas gur féidir léi an
cúram is fearr is féidir a thabhairt don othar. Má tá faisnéis cothrom le dáta in easnamh, beidh
baol ann go ndéanfar tástálacha an athuair gan aon ghá nó go ndéanfar diagnóisiú mícheart ar
an othar.

Toradh
Thug an t-ospidéal prótacail nua isteach mar thoradh ar an ngearán. Éascaítear leis na
prótacail sin aisghabháil cairteacha lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre. As seo amach,
cabhróidh an fhoireann slándála le foireann na Rannóige Éigeandála an Rannóg Fiosrúchán
Othar Cónaitheach Ospidéil a rochtain thar an deireadh seachtaine agus lasmuigh de
ghnáthuaireanta oibre.
Ina theannta sin, thug an t-ospidéal faoi iniúchadh ar a inrochtana a bhíonn taifid chúram
sláinte do chliniceoirí lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus ag an deireadh seachtaine.
Ar deireadh, thug an t-ospidéal a fhocal don fhear nach ndeachaigh an teip a thaifid leighis a
rochtain i bhfeidhm ar an mbainistíocht chliniciúil a rinneadh ar a riocht.
Ba dheimhin leis an Ombudsman gur dhéileáil an t-ospidéal go stuama leis an ní, gur aithin sé
go raibh fadhb ann agus go ndearna sé an gníomh ceartaitheach a bhí riachtanach chun dul i
ngleic leis an bhfadhb.

4.8 Bhain FSS úsáid as an dáta a cuireadh iarratas
cealaithe isteach agus teidlíocht faoi Scéim Chothrom
na Féinne á ríomh aige
Cúlra
Rinne bean gearán leis an Ombudsman tar éis do FSS diúltú don iarratas uaithi faoin Scéim
Tacaíochta do Thithe Altranais. Chun a hacmhainn a ríomh, chinn FSS úsáid a bhaint as an
dáta a fuarthas iarratas níos luaithe ón mbean, rud a chealaigh sí ina dhiaidh sin.
Ba sa bhliain 2013 ar dtús a rinne an bhean iarratas chuig FSS ar thacaíocht faoin Scéim
Tacaíochta do Thithe Altranais (ar a dtugtar Scéim Chothrom na Féinne freisin). Mhol a
hospidéal don bhean iarratas a dhéanamh faoin Scéim Tacaíochta. D’athraigh an bhean a
hintinn ansin, áfach, agus tharraing a teaghlach an t-iarratas siar laistigh de thrí seachtaine
ón iarratas a chur isteach. Ghlac FSS leis an tarraingt siar agus chealaigh sé an t-iarratas.
Rinne an bhean iarratas eile chuig FSS faoin Scéim Tacaíochta sa bhliain 2015. Níor bhain an
bhean leas as aon chúram ná tacaíocht teach altranais idir na blianta 2013 agus 2015.
Mar chuid den mheasúnú airgeadais a dhéanann sé don Scéim Tacaíochta, cuireann FSS san
áireamh aon sócmhainní a d’aistrigh an t-iarratasóir sna cúig bliana roimh an iarratas faoin
Scéim. D’aistrigh an bhean leath d’áras an teaghlaigh chuig iníon léi sa bhliain 2008.
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Toisc go ndearnadh an t-aistriú sin laistigh de chúig bliana ón gcéad iarratas, chuir FSS san
áireamh é sa mheasúnú airgeadais. Dúirt an teaghlach nár cheart aon aird a thabhairt ar an
gcéad iarratas ón mbean toisc nach ndeachaigh sí isteach i dteach altranais sa bhliain 2013.
Ós rud é gur aistríodh an tsócmhainn níos mó ná cúig bliana roimh an dara hiarratas, bhraith
an teaghlach nár cheart an tsócmhainn aistrithe a chur san áireamh sa mheasúnú airgeadais
ar an mbean.

Scrúdú
Dúirt FSS gur ghá dó an tsócmhainn aistrithe a chur san áireamh agus ranníocaíocht na mná
i leith a tacaíochta teach altranais á ríomh aige. Dúirt sé gur ghá dó déanamh amhlaidh toisc
go bhfuil an reachtaíocht soiléir ar an tsaincheist sin agus nach mór an reachtaíocht a chur i
bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach.
Ós rud é gur cealaíodh an t-iarratas a rinneadh sa bhliain 2013, bhí an tOmbudsman den
tuairim nár cheart an bhliain 2013 a úsáid mar dháta tosaithe don iarratas reatha ón mbean
faoin scéim. D’aistrigh an bhean an tsócmhainn chuig iníon léi seacht mbliana sula ndearna
sí iarratas ar thacaíocht teach altranais agus sular bhain sí leas as an tacaíocht sin den chéad
uair sa bhliain 2015.

Toradh
Chomhaontaigh FSS glacadh leis an iarratas a rinneadh sa bhliain 2015 mar chéad iarratas ón
mbean. Mar thoradh air sin, níor cuireadh an tsócmhainn aistrithe san áireamh sa mheasúnú
airgeadais a rinneadh ar an mbean agus laghdaíodh go suntasach an ranníocaíocht a bhí le
déanamh aici i leith a tacaíochta teach altranais. Rinne FSS athbhreithniú ar an méid a d’íoc
an bhean cheana féin agus fuair sí aisíocaíocht €7,938.

4.9 Athraíodh an teidlíocht tithíochta a bhí ag bean toisc
gur thosaigh a hiníon ag freastal ar choláiste sa Ríocht
Aontaithe
Cúlra
Rinne bean gearán leis an Ombudsman nuair a laghdaíodh a riachtanais tithíochta ó theach
trí sheomra leapa go teach dhá sheomra leapa tar éis dá hiníon, a bhí 17 mbliana d’aois ag an
am, gabháil don oideachas tríú leibhéal sa Ríocht Aontaithe.
Bhí an bhean ar liosta feithimh Chomhairle Contae Fhine Gall le haghaidh tithíocht shóisialta
ón mbliain 2006 i leith. De réir an mheasúnaithe a rinneadh ar an mbean, bhí riachtanas aici le
teach trí sheomra leapa toisc go raibh iníon a bhí 17 mbliana d’aois agus beirt mhac óga aici.
Thosaigh a hiníon oideachas tríú leibhéal sa Ríocht Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair 2017.
I mí na Samhna 2017, nuashonraigh an Chomhairle comhad tithíochta na mná. Rinneadh
athmheasúnú ar an mbean agus, toisc go raibh a hiníon ag freastal ar choláiste sa Ríocht
Aontaithe ag an am, cinneadh go raibh riachtanas aici le teach dhá sheomra leapa. Tairgeadh
teach dhá sheomra leapa don bhean ansin. Bhraith sí nach raibh de rogha aici ach glacadh leis
an tairiscint sin.
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Rinne an bhean gearán leis an Ombudsman toisc gur bhraith sí go raibh a hiníon ina cuid
dá teaghlach go fóill mar nach mbíonn sí sa Ríocht Aontaithe ach le linn an téarma coláiste.
Cónaíonn sí leis an teaghlach gach tráth eile.

Scrúdú
Tugadh le fios i litir a fuarthas ón ollscoil sa Ríocht Aontaithe go raibh an iníon rollaithe mar
mhac léinn lánaimseartha ó mhí Dheireadh Fómhair 2017 go mí an Mheithimh 2020. Dá bhrí
sin, chinn an Chomhairle go raibh cónaí ar an iníon sa Ríocht Aontaithe agus níor mheas sí go
raibh sí ina cuid den teaghlach.
Cé nach bhforáiltear leis an Scéim Leithdháiltí Tithíochta don chás ar leith seo, mheas an
tOmbudsman gur cuireadh téarmaí na scéime i bhfeidhm ar bhealach ródhocht anseo. Bhí an
iníon san oideachas lánaimseartha, cé go raibh sí lasmuigh den Stát. Mar sin, bhí sí ina cuid
den chomhdhéanamh teaghlaigh go fóill agus lean sí le filleadh ar ais ar áras an teaghlaigh
lasmuigh de théarmaí acadúla a hollscoile.

Toradh
D’iarr an tOmbudsman ar an gComhairle athbhreithniú a dhéanamh ar a seasamh, mar
gheall ar chúinsí sonracha an cháis seo. Cé go raibh an iníon ag freastal ar choláiste lasmuigh
d’Éirinn, níor chóiríocht bhuan í an chóiríocht mac léinn ina raibh cónaí uirthi. Rinne an
Chomhairle athbhreithniú ar a seasamh agus chinn sé go raibh riachtanas ag an teaghlach le
réadmhaoin trí sheomra leapa.

4.10 Cuireadh in iúl d’fhear go raibh a chuntas cíosa
chun deiridh, cé go ndearna sé gach íocaíocht leis an
gComhairle
Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman tar éis dó litir a fháil ó Chomhairle Cathrach na
Gaillimhe inar léiríodh go raibh sé chun deiridh leis an gcíos. Níor chaill an fear aon
íocaíochtaí cíosa go dtí sin agus bhí buanordú ar bun aige lena bhanc chun na híocaíochtaí a
dhéanamh.
Cé go ndearna an Chomhairle cuardach ar a cuid taifead ansin, ní raibh sí in ann teacht ar aon
chistí neamh-leithdháilte a íocadh isteach ina cuntas agus a d’fhéadfadh cuntas a thabhairt ar
íocaíochtaí cíosa an fhir. D’eisigh an Chomhairle litir eile inar iarradh go n-íocfaí an cíos a bhí
amuigh. Ba ag an am sin a rinne an fear teagmháil leis an Ombudsman.

Scrúdú
Chuaigh an tOmbudsman i dteagmháil leis an gComhairle agus rinneadh mionchuardach ar
a cuid cuntas. Chuardaigh an Chomhairle gach íocaíocht a bhí ar cóimhéid le cíos an fhir. Ba
thasc deacair é sin toisc gur mhéid coitianta é.
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D’aimsigh an Chomhairle go raibh íocaíochtaí an fhir á n-íoc isteach i gcuntas eile. Tharla sé
gur athraigh an fear a chuntas bainc. Nuair a chuir sé a íocaíocht rialta ón gcuntas nua ar bun
leis an gComhairle, níor thug sé an uimhir thagartha uathúil dá chuntas cíosa. Taifeadadh
uimhir thagartha neamhghaolmhar ó chuntas bainc an fhir mar uimhir thagartha dá chuntas
cíosa, agus dul amú ann. Ba é an toradh a bhí air sin gur íocadh a chuid íocaíochtaí isteach i
gcuntas tionónta eile. Ós rud é nach raibh a chuid íocaíochtaí á leithdháileadh ar an gcuntas
ceart, níor aimsigh an Chomhairle na híocaíochtaí sin nuair a chuardaigh sí ‘cistí neamhleithdháilte’.

Toradh
Cheartaigh an Chomhairle a cuid taifead ar chuntas cíosa an fhir chun na híocaíochtaí a rinne
sé a léiriú agus ghabh sí a leithscéal leis as an mearbhall.

4.11 Níor ceadaíodh d’fheirmeoir a bhí
neamhfheidhmiúil ó thaobh sláinte de chun an talamh a
shaothrú a chonradh leis an Roinn a aistriú
Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara do chead a thabhairt dó a chonradh faoin Scéim Ghlas, Ísealcharbóin, Agra-Chomhshaoil
(GLAS) a aistriú chuig feirmeoir eile. Deimhníodh an fear a bheith neamhfheidhmiúil ó thaobh
sláinte de chun obair ar a fheirm agus bhí sé ag iarraidh an fheirm a ligean ar léas le feirmeoir
eile. Bhí an chuid is mó den fheirm suite i Limistéar Caomhantais Speisialta. Bhí an fear
páirteach sa scéim GLAS, a raibh mar aidhm léi dreasachtaí a thabhairt d’fheirmeoirí bheith
neamhdhíobhálach don chomhshaol. Bhí sé ag iarraidh a chonradh GLAS a aistriú chuig an
duine a bheadh ag glacadh a chuid talún ar léas. Dúirt an Roinn, áfach, nach bhféadfadh sí an
conradh GLAS a aistriú ach chuig ball eile de theaghlach an fhir.

Scrúdú
Foráiltear don méid seo a leanas leis an scéim GLAS: “Ní bheidh conarthaí inaistrithe ach
amháin i gcás: 1. Breoiteacht thromchúiseach dheimhnithe; 2. Aistriú an ghabháltais ar fad,
faoi réir réamhcheadú a fháil ón Roinn; 3. Bás an rannpháirtí;”.
Is é beartas na Roinne gan aistriú conartha a cheadú ach amháin i gcás go ndéanfar an
t-aistriú chuig ball teaghlaigh. Mar sin féin, ní dhéantar le téarmaí agus coinníollacha na
scéime GLAS aistrithe a theorannú do bhaill teaghlaigh amháin. Ós rud é go raibh breoiteacht
thromchúiseach dheimhnithe ar an bhfear, ba chosúil gur chomhlíon sé na coinníollacha a bhí
riachtanach chun a chonradh a aistriú.

Toradh
D’iarr an tOmbudsman ar an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh uaithi. Rinne
an Roinn athbhreithniú ar an gcás agus, de bharr na gcúinsí eisceachtúla a bhí i gceist le
riochtaí leighis an fhir, chomhaontaigh sí an t-aistriú a cheadú.
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4.12 Tugadh an ráta fóirdheontais teach altranais a bhí i
bhfeidhm sa bhliain 2009 do bhean, agus dul amú ann
Cúlra
Rinne bean, a raibh cónaí uirthi i dteach altranais príobháideach i nGaillimh, gearán go raibh a
ranníocaíocht i leith a táillí teach altranais ag méadú i gcónaí agus go raibh an fóirdheontas a
bhí á íoc ag FSS ag laghdú ag an am céanna. Bhí an bhean ag fáil tacaíocht ó FSS chun cabhrú
lena costais teach altranais faoin Scéim Fóirdheontais Tithe Altranais, ar cuireadh an Scéim
Tacaíochta do Thithe Altranais (ar a dtugtar Scéim Chothrom na Féinne freisin) ina háit ina
dhiaidh sin. Nuair a tugadh Scéim Chothrom na Féinne isteach sa bhliain 2009, roghnaigh an
bhean fanacht ar an Scéim Fóirdheontais seachas aistriú chuig Scéim Chothrom na Féinne.
Faoin Scéim Fóirdheontais, rinne FSS a ranníocaíocht i leith chostais teach altranais an
iarratasóra a ríomh ach úsáid a bhaint as foirmle inar cuireadh an meánchostas seachtainiúil
ar chostais teach altranais san áireamh. Tar éis dó measúnú a dhéanamh uirthi, chinn FSS sa
bhliain 2009 go raibh an bhean i dteideal fóirdheontas seachtainiúil €281.40 a fháil. Íocadh an
t-airgead sin go díreach lena teach altranais.

Scrúdú
Ós rud é gur cuireadh Scéim Chothrom na Féinne in áit na Scéime Fóirdheontais sa bhliain
2009, ba chosúil nach ndearna FSS aon athbhreithniú ar a ranníocaíocht i leith chostais teach
altranais na mná ó shin i leith. Tháinig méadú suntasach ar chostais fhoriomlána teach
altranais na mná sa tréimhse sin freisin.
Sa bhliain 2009, b’ionann costais teach altranais i réigiún na Gaillimhe agus thart ar €700
- €800 in aghaidh na seachtaine. Sa lá atá inniu ann, is ionann iad agus €1,200 - €1,500 in
aghaidh na seachtaine i bhformhór na gcásanna. Bhí an fóirdheontas bunaithe go fóill ar
na rátaí a bhí i bhfeidhm sa bhliain 2009, áfach, agus ba chosúil nár cuireadh an méadú ar
chostais teach altranais sna blianta ina dhiaidh sin san áireamh do na daoine a bhí fós ar an
Scéim Fóirdheontais. Mar thoradh air sin, ba faoi mhíbhuntáiste airgeadais a bhí na daoine
sin a roghnaigh fanacht ar an Scéim Fóirdheontais seachas aistriú chuig Scéim Chothrom na
Féinne.

Toradh
Tar éis dó dul i mbun díospóireachta leis an Ombudsman, chomhaontaigh FSS na rátaí a
úsáidtear chun teidlíochtaí faoin Scéim Fóirdheontais a ríomh a thabhairt cothrom le dáta.
Mar thoradh air sin, mhéadaigh fóirdheontas na mná go suntasach go €534.32 in aghaidh na
seachtaine agus siardhátaíodh é go mí Eanáir 2018. Chomh maith leis sin, chomhaontaigh
FSS athbhreithniú a dhéanamh ar fhóirdheontas gach duine eile a bhí ar an Scéim
Fóirdheontais go fóill agus a ranníocaíochtaí a choigeartú dá réir.
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Caibidil 5: Dea-thorthaí a bhaint amach
trí rannpháirtíocht sheachtrach
5.1 Seirbhís an Ombudsman a thabhairt chuig na
réigiúin
Cé gur féidir gearáin a dhéanamh leis an Oifig seo trí dhul i dteagmháil linn trí litir nó
ríomhphost, ar líne agus go pearsanta ag ár n-oifig i mBaile Átha Cliath, is eol dom go bhfuil
fonn ar roinnt mhaith daoine bualadh linn go pearsanta lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus
go dteastaíonn cabhair lena ngearán uathu uaireanta. Tá fonn orm freisin dul i dteagmháil le
hionadaithe poiblí agus leis an mórán soláthraithe seirbhíse poiblí atá lonnaithe timpeall na
tíre.

Imeacht For-rochtana i Lú, 2018
Reáchtáil an Oifig seo mórimeacht for-rochtana i nDroichead Átha, Contae Lú, an 27 Meán
Fómhair agus an 28 Meán Fómhair 2018. Bhí roinnt tionscnamh i gceist leis an imeacht thar
an dá lá:
• Comhdháil: ‘Foghlaim ó ghearáin Lú: Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí Lú a
fheabhsú’
Ar na daoine a d’fhreastail ar an gcomhdháil leathlae seo bhí oifigigh thábhachtacha ó
sholáthraithe seirbhíse poiblí i Lú, amhail FSS, ospidéil agus údaráis áitiúla. D’fhreastail
Teachta Dála áitiúil, roinnt comhairleoirí áitiúla agus ionadaithe ó ghrúpaí deonacha
éagsúla uirthi freisin. Ag an gcomhdháil, chuireamar síos ar na cineálacha gearáin a
fhaighimid ó Lú. Mhíníomar cuspóir Chásleabhar an Ombudsman, rud is foilseachán
ráithiúil, agus dóigheanna ar féidir linn obair le chéile chun soláthar na seirbhísí poiblí a
fheabhsú.
Bhí seisiún an-dearfach ceisteanna is freagraí ar siúl ag deireadh na comhdhála. Ba cheart
go rachadh an seisiún sin chun tairbhe sa todhchaí do gach duine a bhí i láthair.

41

42

Caibidil 5: Dea-thorthaí a bhaint amach trí rannpháirtíocht sheachtrach

• Cruinnithe le soláthraithe seirbhíse poiblí áitiúla
Nuair a bhí mé i Lú, bhuail mé le Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Lú. Chomh
maith leis sin, bhuail mé leis an lucht ardbhainistíochta in Ospidéal Mhuire Lourdes, áit
ar phléamar na moltaí in Foghlaim ar son Feabhais, tuarascáil imscrúdaithe ón Oifig seo.
Thug mé cuairt ar ionad áitiúil Soláthair Dhírigh, áit ar bhuail mé le cónaitheoirí, le lucht
bainistíochta an ionaid agus le hionadaithe do chomhlachtaí deonacha áitiúla.
• Seisiún oiliúna don fhoireann in Ionaid Eolais do Shaoránaigh i Lú
Cuireann Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) seirbhís shármhaith do dhaoine ar fud na
tíre, lena n-áirítear comhairle agus cabhair a chur ar fáil do dhaoine den phobal agus iad
ag déileáil leis na soláthraithe seirbhíse poiblí a thagann faoi mo dhlínse. I Lú, thugamar
láithreacht do bhaill foirne ó Ionaid áitiúla ar na cineálacha gearáin ar féidir linn déileáil
leo agus ar conas is féidir leo gearáin a ghlacadh ón bpobal thar ár gceann. Imeacht ríúsáideach a bhí san imeacht sin agus táimid ag súil le hoibriú go dlúth leis na hIonaid sa
todhchaí le leas an phobail.
• Seirbhís glactha gearán don phobal
Reáchtáil baill foirne ón Oifig seo clinic lae iomláin i nDroichead Átha chun gearáin a
ghlacadh ón bpobal agus comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do ghlaoiteoirí. Fuaireamar
31 ghearán ó dhaoine den phobal ar an lá. Luaigh na cuairteoirí na buntáistí a bhaineann
le bheith ábalta bualadh lenár bhfoireann agus leas a bhaint as ár gcuid seirbhísí. Tá áthas
orm a rá go bhfuaireamar aiseolas rídhearfach ó na daoine ar bhuaileamar leo agus tá sé
beartaithe againn imeacht den chineál céanna a eagrú in áit eile sa tír sa bhliain 2019.

I láthair ag ár nImeacht For-rochtana i Lú: Annette Mc Donnell, FSS; Rosalie Smith-Lynch, FSS; Peter Tyndall;
Maura Ward, FSS.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2018

5.2 Clinicí Gearán ag Ionaid Eolais do Shaoránaigh
(CICanna)
Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann
baill foirne ón Oifig seo cuairt ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) chun gearáin a fháil
ó dhaoine den phobal. Cuireann cuairteanna míosúla ar Chorcaigh, ar Luimneach agus ar
Ghaillimh seirbhís luachmhar áitiúil ar fáil, ar seirbhís í atá éasca le rochtain do dhaoine atá
ina gcónaí ann.
Le linn na bliana 2018, bhí foireann an Ombudsman ar fáil ar 35 ócáid chun comhairle agus
cúnamh a sholáthar agus gearáin a fháil ón bpobal.
CIC Luimnigh:		
CIC na Gaillimhe:
CIC Chorcaí:		

Fuarthas 57 ngearán.
Fuarthas 67 ngearán.
Fuarthas 53 ghearán.

Thug ár gcuairteanna ar na hIonaid deis dúinn chomh maith cúnamh a thabhairt do gheall le
123 dhuine eile nach raibh a ngearáin laistigh dár sainchúram nó nár phléigh an tsaincheist
leis an soláthraí seirbhíse poiblí ar an gcéad dul síos.

5.3 Cuairteanna ar ionaid chóiríochta Soláthair Dhírigh
le linn na bliana 2018
Feidhmíonn an Oifig seo clár cuairteanna ar ionaid chóiríochta Soláthair Dhírigh, ina dtugtar
áit chónaithe d’iarrthóirí tearmainn agus a n-iarratais ar thearmann á bpróiseáil. Is é an
aidhm atá leis na cuairteanna sin cabhrú le feasacht a mhéadú i measc na gcónaitheoirí ar
na seirbhísí a sholáthraíonn an Oifig seo agus deis a thabhairt dóibh aon saincheisteanna a
tharraingt anuas maidir leis an dóigh a bhfuiltear ag caitheamh leo san ionad. Thug foireann
na hOifige seo cuairt ar 26 cinn de na hionaid le linn na bliana 2018.

5.4 Rannpháirtíocht i
dtaispeántais:
Seónna do Dhaoine os cionn 50
Bliain d’Aois i mBaile Átha Cliath,
i gCorcaigh agus i nGaillimh
Is imeachtaí móréilimh iad na Seónna do Dhaoine os
cionn 50 Bliain d’Aois (50PlusExpo). D’fhreastail timpeall
23,000 duine orthu thar na trí sheó. Bhí baill foirne
i láthair ag seónna i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh
agus i gCorcaigh chun ceisteanna a fhreagairt maidir le
ról na hOifige agus chun comhairle agus cúnamh faoin
bpróiseas gearán a chur ar fáil do dhaoine den phobal.

Bhí Elaine agus Jean, baill foirne de
chuid Oifig an Ombudsman, ar fáil chun
comhairle agus cabhair a thabhairt ag an
Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois a
reáchtáladh i mBaile Átha Cliath
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5.5 Cásleabhar an Ombudsman
Is féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí foghlaim ó na gearáin a fhaigheann siad agus ó na
gearáin a scrúdaíonn an Oifig seo araon. Táim ag obair ar son an fhoghlaim ó chásanna a
bhreithnigh an Oifig seo a dhéanamh níos sorochtana.
Ceann de na bealaí a dhéanaim amhlaidh is ea trí ‘Cásleabhar an Ombudsman’. Is foilseachán
ráithiúil é.
Cuirtear achoimrí ar fáil sa Chásleabhar ráithiúil ar chásanna ar dhéileálamar leo sna míonna
roimhe san Oifig. Déantar cur síos ann ar ghearáin ar fud na réimsí go léir lena ndéileálann an
Oifig, amhail Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil, Talmhaíocht, Cánachas agus
Tithe Altranais.
Scaiptear é i bhformáid leictreonach ar bhreis agus 1,800 oifigeach i soláthraithe seirbhíse
poiblí, ar chomhaltaí den Oireachtas agus ar ionadaithe poiblí eile, agus ar ghrúpaí leasmhara
eile. Tá sé ar fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo freisin ag www.ombudsman.ie.
Tá áthas orm a rá go bhfuil an-ghlacadh ann fós leis an gCásleabhar agus go mbítear ag
méadú ar an líon síntiúsóirí go fóill.
Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta Lú den Chásleabhar sa bhliain 2018.
Cuirtear achoimrí ar fáil ann ar ghearáin a fuair an Oifig ón gcontae sin agus foilsíodh é i
gcomhthráth lenár nImeacht For-rochtana i Lú i mí Mheán Fómhair 2018.
I mí Eanáir 2018, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta ‘Tithe Altranais’ den Chásleabhar. San
eagrán sin, rinne mé achoimre ar na gearáin a fhaighim faoin earnáil tithe altranais poiblí
agus faoin earnáil tithe altranais príobháideacha. Tháinig sé sin sna sála ar iarraidh a fuarthas
ó Chomhchoiste an Oireachtais um Achainíocha Poiblí.
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5.6 Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
Tá Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman ar an aon eagraíocht dhomhanda amháin atá ann
le haghaidh comhair idir níos mó ná 190 institiúid neamhspleách Ombudsman as thart ar
100 tír ar fud an domhain. Agus í ag iarraidh díriú a chur ar dhea-rialachas agus ar fhothú
acmhainní, tugann Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman tacaíocht dhíreach dá cuid ball ar
thrí bhealach, is iad sin, oiliúint, taighde, agus fóirdheontais réigiúnacha do thionscadail. Ba
mhór an onóir dom gur ceapadh mar Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
mé sa bhliain 2016.
Sa bhliain 2017, bhí an Oifig seo i gceannas ar obair na hInstitiúide ar pháipéar deachleachtais dar teideal ‘Securing Effective Change’ a ullmhú. Baintear leas sa pháipéar as
taithí na mball den Institiúid ó áiteanna ar fud an domhain chun a chinntiú go nglacfar lena
moltaí agus, rud ba thábhachtaí fós, go gcuirfear chun feidhme iad go hiomlán.
D’oibrigh mé le Office of the Ontario Ombudsman sa bhliain 2018 chun breithniú a dhéanamh
ar an dea-chleachtas a bhaineann le himscrúduithe ‘féintionscnaimh’ a sheoladh. Tá an
páipéar a d’eascair as an obair sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin Institiúid Idirnáisiúnta na
nOmbudsman ag www.theioi.org.
Ar deireadh, tá lúcháir orm gur roghnaíodh Éire chun an chéad chomhdháil dhomhanda eile
de chuid na hInstitiúide a óstáil. Tiocfaidh ombudsmain eile ó gach cuid den domhan go Baile
Átha Cliath i mí na Bealtaine 2020 agus táim ag tnúth le fáilte a chur rompu.

“Ní féidir liom a chur in iúl i bhfocail cé chomh
buíoch is atáim as an obair ar fad a rinne sibh
ar mo shon. Go raibh míle maith agaibh as
bhur gcuid ama, dua agus saineolais.”
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Caibidil 6: Dea-thorthaí a Bhaint Amach
trínár seirbhís a fheabhsú
6.1 Plean straitéiseach agus luachanna 2016-2018
Tá an Oifig seo ar tí dul isteach i gcéim nua pleanála straitéisí agus sinn ag druidim ar dheireadh
thréimhse an phlean reatha trí bliana, inar leagadh amach na cuspóirí seo a leanas:
1. Brúfaimid feabhsuithe chun cinn sa mhórsheirbhís phoiblí.
2. Soláthróimid seirbhís atá dírithe ar chustaiméirí a léiríonn ár mbunluachanna agus na
luachanna sin ar féidir linn bheith bródúil astu.
3. Déanfaimid ár gcreataí bainistíochta agus riaracháin a fhorbairt agus a fheabhsú d’fhonn tacú
leis na cuspóirí atá againn feabhas a chur ar an mórsheirbhís phoiblí agus seirbhís shármhaith
atá dírithe ar an gcustaiméir a sholáthar.
Le linn na dtrí bliana seo a chuaigh thart, chuir an Oifig seo am suntasach isteach i mbunathrú
chun feabhais a dhéanamh ar an dóigh a n-oibrímid ar mhaithe lenár gcuid acmhainní a úsáid ar
an mbealach is fearr is féidir. Bhaineamar leas as an teicneolaíocht dhigiteach chun a éifeachtúla
atá ár ngníomhaíochtaí laethúla a fheabhsú, agus eispéireas ár gcustaiméirí le seirbhísí poiblí á
shimpliú ag an am céanna.
Cé go mbeidh forbairt an Phlean Straitéisigh don tréimhse 2019-2021 bunaithe go mór ar na
gealltanais atá ann cheana, tá sé beartaithe againn cur arís eile lenár gcuid éachtaí ar mhaithe le
cothroime, trédhearcacht agus cuntasacht a bharrfheabhsú sa tseirbhís phoiblí.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh
as an gcabhair a thug sibh dom maidir leis
an aintín liom. Bhí sibh an-chúirtéiseach
an-inniúil agus sibh ag déileáil liom, rud a
bhfuilim buíoch as. Má bhíonn aon fhadhbanna
eile ann, rachaidh mé i dteagmháil leat an
athuair lom láithreach.”
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6.2 Ár seirbhísí a sholáthar go héifeachtúil
Suíomh Gréasáin nua an Ombudsman, foirm nua gearáin ar líne agus córas
nua bainistíochta cásanna 		
Táim tiomanta dá chinntiú go mbainfidh an Oifig seo an-leas as teicneolaíochtaí nua chun seirbhís
níos fearr do chustaiméirí agus bainistíocht eolais níos fearr a sholáthar. Thar an gcúpla bliain seo
a chuaigh thart, chuireamar plean fairsing athnuachana agus feabhsúcháin TFC chun feidhme. Tá
lúcháir orm gur éirigh linn sa bhliain 2018 na gnéithe tábhachtacha deiridh den phlean sin a chur i
gcrích – ba iad sin, suíomh Gréasáin nua agus córas nua-aimseartha bainistíochta cásanna.
Sheolamar ár suíomh Gréasáin nua – ombudsman.ie – i mí an Mheithimh. Leis an suíomh,
soláthraítear seirbhísí feabhsaithe ar líne do dhaoine den phobal agus do gheallsealbhóirí eile.
Agus an suíomh Gréasáin á fhorbairt againn, bhí sé mar aidhm againn suíomh atá so-úsáidte,
slán agus iontaofa a sholáthar. Tá saoráid thapa éifeachtúil ar áireamh sa suíomh le haghaidh
gearáin a chur faoi bhráid na hOifige seo. Is acmhainn úsáideach í do dhaoine den phobal
agus do sholáthraithe seirbhíse araon freisin. Tá sé beartaithe againn an tairseach a fheabhsú
tuilleadh sa bhliain 2019. Leanfaimid le dul i dteagmháil lenár ngeallsealbhóirí chun a chinntiú go
bhfreastalófar ar a gcuid riachtanas lenár saoráidí ar líne. Tá lúcháir orm gur bhronn an Áisíneacht
Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh gradam speisialta orainn sa bhliain 2019 mar gheall ar an
mBéarla ‘soiléir’ a úsáidtear ar an suíomh Gréasáin.
A bhuí leis an gcóras nua bainistíochta cásanna
a cuireadh i bhfeidhm i lár na bliana 2018,
bhíomar in ann ár seirbhísí a dhigitiú tuilleadh
agus, nuair ba chuí, cúraimí simplí a uathoibriú.
Agus an córas leabaithe isteach anois, táimid ag
súil leis go mbainfear tuilleadh éifeachtúlachtaí
amach sa bhliain 2019. Tugtar leis an gcóras
nua freisin saoráidí feabhsaithe le haghaidh
foghlaim ó ghearáin a aithint. Úsáidfimid an
fhaisnéis sin chun feabhsuithe a bhrú chun cinn
inár gcaighdeáin cháilíochta féin agus i seirbhísí
poiblí.
Bhronn an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh
(NALA) gradam ar ár suíomh Gréasáin nua mar gheall ar
an mBéarla ‘soiléir’ a úsáidtear air

6.3 An Próiseas Measúnaithe agus Athbhreithnithe
Cáilíochta				
Mar chuid dár bplean straitéiseach, bímid ag feabhsú go leanúnach an leibhéil seirbhísí a
sholáthraímid agus ag cinntiú go gcuirfidh ár gcórais agus ár bpróisis ar ár gcumas ár gcuspóirí
straitéiseacha a bhaint amach. Chun cáilíocht ár n-oibre láimhseála cásanna a chinntiú, thugamar
caighdeáin cháilíochta isteach lenar socraíodh cuspóirí i dtaca le cásobair ó thaobh nósanna
imeachta, tráthúlachta, cumarsáide agus cruinnis de.
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Tá próiseas Measúnaithe Cáilíochta i bhfeidhm againn chun a chinntiú go gcomhlíonaimid ár
gcaighdeáin cháilíochta. Gach mí, scrúdaíonn ár bhFoireann Measúnaithe Cáilíochta 15% de na
cásanna a dúnadh sa mhí roimhe. Chomh maith leis sin, déanann sí na nithe seo:
1. cásanna a mheasúnú i gcomparáid lenár gcaighdeáin cháilíochta
2. réitigh a shainaithint agus a mholadh ar aon fhadhbanna próisis a eascraíonn as iniúchtaí
míosúla cáilíochta
3. aiseolas ar chásanna aonair a thabhairt do chásoibrithe.

6.4 An Creat um Chaighdeáin Seirbhíse ó Chumann na
nOmbudsman
Sa bhliain 2017, chabhraigh an Oifig seo le Creat um Chaighdeáin Seirbhíse a fhorbairt lena úsáid
ag na baill go léir de Chumann na nOmbudsman. Is é atá i gCumann na nOmbudsman ná líonra
d’oifigí Ombudsman in Éirinn agus sa Bhreatain. Foilsíodh an creat i mí na Bealtaine 2017 tar éis
comhairliúchán poiblí. Tá sé ar fáil ag www.ombudsmanassociation.org.
Sa bhliain 2018, ghlac an Oifig seo páirt sa díospóireacht maidir le conas a d’fhéadfaí glacadh an
chreata agus féinmheasúnú ina leith a chur chun cinn i measc na mball foirne go léir de Chumann na
nOmbudsman. Tá na caighdeáin cháilíochta a d’fhorbraíomar ag teacht leis an gCreat um Chaighdeáin
Seirbhíse.

6.5 Cairt Chustaiméirí
Rinneamar ár gCairt Seirbhíse do Chustaiméirí a athbhreithniú agus a nuashonrú le linn na bliana
2018. Leagtar amach sa Chairt na gealltanais agus na caighdeáin seirbhíse ar féidir le daoine
bheith ag súil leo uainn nuair a dhéanaimid scrúdú ar a ngearán. Tá ár gCairt ag teacht freisin leis
an gCreat um Chaighdeáin Seirbhíse ó Chumann na nOmbudsman. Tá an Chairt nuashonraithe ar
fáil anois ar ár suíomh Gréasáin.

6.6 An Dualgas Earnála Poiblí um Chomhionannas agus
Cearta an Duine
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, leagtar
dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le
cearta an duine agus leis an gcomhionannas. Ghlac an Oifig seo cur chuige réamhghníomhach i
leith an dualgas sin a chur chun feidhme.
Sa bhliain 2018, chuireamar grúpa oibre ar bun maidir leis an dualgas earnála poiblí. Reáchtáil an
grúpa ceardlanna ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas agus bhuail sé le Coimisiún na
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Rinne an grúpa oibre measúnú ansin ar cé na
saincheisteanna um chearta an duine agus comhionannas atá ábhartha dár bhfeidhmeanna agus
d’aithin sé na beartais, na pleananna agus na gníomhartha atá i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt
ar na saincheisteanna sin.
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Tá coiste i bhfeidhm againn anois chun maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an dualgais.
Is é an misean atá aige: “Spás inrochtana cuimsitheach a chruthú do gach duine a úsáideann ár
n-oifigí nó a oibríonn iontu”. Ba mhaith liom a chinntiú go n-éireoidh an dualgas earnála poiblí ina
chuid dhílis den dóigh a n-oibríonn an Oifig seo.
Tá an Oifig seo tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint go léir lena dtugtar aird ar chearta an
duine agus ar an gceart atá acu chun caitheamh cothrom. Baineann sé sin le hábhar freisin maidir
leis an dóigh a mbímid i mbun caidreamh lenár bhfoireann 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 ár gcur chuige go soiléir lenár mbunluachanna eagraíochta um
neamhspleáchas, díriú ar chustaiméirí agus cothroime, nithe atá le feiceáil i gcultúr na hOifige seo,
inár mbeartais inmheánacha agus inár nósanna imeachta inmheánacha. Tá obair réamhghníomhach
déanta againn freisin maidir le hoiliúint a chur ar ár mbaill foirne i gcearta an duine agus sa
chomhionannas.
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Aguisín:
Staitisticí 2018
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TÁBLA 1 - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa
bhliain 2018
Gearáin a Fuarthas (faoi sholáthraithe seirbhíse laistigh dár ndlínse)

3364

Gearáin a Cuireadh i gCrích

3228

Fiosruithe

1255

Gearáin a fuarthas faoi chomhlachtaí atá lasmuigh dár ndlínse (mar shampla,
bainc, cuideachtaí príobháideacha)

1124

TÁBLA 2 - Gearáin a Fuarthas de réir Earnála
1065

31.7% Ranna/Oifigí

1.8%

61
Tithe Altranais
Príobháideacha

0.1%

2
An tAcht um
Míchumas, 2005

Rialtais
879

26.1% Údaráis Áitiúla

730
An Earnáil Cúram
21.7%
3.5%
Sláinte agus Cúraim
Shóisialta
5.6%

187
An Earnáil
Oideachais

4.3%

145
Comhlachtaí Rialála

5.3%

118
Soláthar Díreach
177
Soláthraithe
Eile Seirbhíse Poiblí
3364
Iomlán
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TÁBLA 3 - Gearáin a Cuireadh i gCrích de réir Toraidh

26%

3%

349
Seasadh leis
an ngearán

292
Tugadh cúnamh
maidir leis an
ngearán

19%

41
Seasadh go
páirteach leis
an ngearán

52%

803
Níor seasadh
leis an ngearán

1530
Iomlán

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana maidir leis na Gearáin a
Fuarthas
4000
3500
3000
2500
2000
1500

3,727

3,602

3,412

3,190

3,535

3,641

3,067

3,021

3,364

500

2,873

1000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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TÁBLA 5 - Gearáin a Fuarthas de réir Contae

Dún na nGall
88
2.6%

Iomlán: 3364

Muineachán
26
0.8%
An Cabhán
31
Lú
0.9%
71
Ros Comáin
2.1%
An Longfort
52
An Mhí
22
1.5%
84
0.7%
2.5%
An Iarmhí
65
BÁC
1.9%
633
Gaillimh
18.9%
Cill Dara
236
Uíbh Fhailí
102
7.0%
40
3.0%
1.2% Laois
Cill
55
Mhantáin
An Clár
1.6%
61
89
1.8%
2.6%
Ceatharlach
26
Tiobraid Árann
Cill 0.8%
Luimneach
68
Chainnigh
Loch
149
2.0%
45
Garman
4.4%
1.3%
71
2.1%
Port Láirge
70
2.1%
Corcaigh

Maigh Eo
75
2.2%

Ciarraí
98
2.9%

Liatroim
31
0.9%

Lasmuigh den
Phoblacht nó Áit
Anaithnid
675
20.1%

Sligeach
44
1.3%

357
10.6%
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TÁBLA 6 - Ranna agus Oifigí Rialtais
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
go
páirteach
leis an
ngearán
4

Tugadh
cúnamh
maidir
leis an
ngearán

An Roinn Gnóthaí
Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí

700

95

Na Coimisinéirí Ioncaim

106

9

An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara

93

16

An Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais

49

1

An Roinn Oideachais agus
Scileanna

24

1

An Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála

21

5

3

An Roinn Iompair,
Turasóireachta agus
Spóirt

14

2

An tÚdarás Clárúcháin
Maoine

9

2

An Oifig um Chlárú
Cuideachtaí

Scoireadh
Scoireadh
den ghearán/ den ghearán
Tarraingíodh roimh am
siar é

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
Iomlán
gearán
lasmuigh dár
sainchúram

55

75

299

141

20

689

3

14

43

20

5

94

3

3

7

50

4

85

3

10

4

13

31

62

1

2

21

25

2

5

3

3

21

1

1

1

2

3

10

1

1

2

1

1

8

8

1

2

1

3

7

Oifig an Ard-Chláraitheora

7

1

4

1

6

An Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus
Gaeltachta

6

An Roinn Post, Fiontar
agus Nuálaíochta

6

An Roinn Sláinte

6

An Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus
Rialtais Áitiúil

5

An Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son
na hAeráide agus
Comhshaoil

3

Oifig na nOibreacha Poiblí

3

Roinn an Taoisigh

2

An Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige

1

An Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe

1

1

1

An tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí

1

1

1

1

2

4

242

104

1041

2

1

2

1
2

2
1

1
1

4

2

6

3

7

1

3

3

4

1

2

1

2
0

1
1065

1

1

An Státseirbhís (Eile)
Iomlán

3

1

135

6

72

112

370
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TÁBLA 6(a) - An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialaí - Gearáin a Fuarthas sa bhliain 2018
Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus Máithreachais

170

Íocaíochtaí Dífhostaíochta

123

Liúntas Leasa Forlíontach

74

Pinsin Seanaoise agus Scoir

70

Íocaíochtaí Cúramóra

62

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

20

Scéimeanna um Fhilleadh ar an Obair/Oideachas

19

ÁSPC

17

An Scéim Liúntais Bhreosla agus Scéimeanna Saor in Aisce

14

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontuismitheora

12

Sochar Linbh

11

Scéimeanna Oiliúna/Fostaíochta

11

Sochar Díobhála Ceirde

10

Íocaíochtaí Iomarcaíochta

4

Eile - Íocaíochtaí

4

Eile - Neamhíocaíochtaí
Iomlán

79
700
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TÁBLA 6(b) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin
a Fuarthas sa bhliain 2018
Cáin Ioncaim

40

Cáin Mhaoine Áitiúil

12

Cáin Chláraithe Feithiclí

11

Cáin Bhreisluacha

8

Custam agus Mál

4

Cáin Fáltas Caipitiúil

4

Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach)

4

Urghabháil Feithicle/Maoine

2

Cáin Chorparáide

1

Ilghnéitheach
Iomlán

20
106

TÁBLA 6(c) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Gearáin a Fuarthas sa bhliain 2018
Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

23

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta

7

Aoníocaíocht Feirme

6

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

1

An Cúlchiste Náisiúnta

1

An Scéim Phréimhe Foraoise

1

Ilghnéitheach

54

Iomlán

93

57

58
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TÁBLA 7 - Údaráis Áitiúla
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh go
páirteach
leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir
leis an
ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den
ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

Comhairle Contae Cheatharlach

8

1

2

Comhairle Chontae an Chabháin

9

1

1

3

1

2

8

Comhairle Contae an Chláir

19

1

3

2

4

2

12

Comhairle Cathrach Chorcaí

72

13

10

9

28

10

Comhairle Contae Chorcaí

59

8

3

7

17

19

3

57

Comhairle Contae Dhún na nGall

30

7

1

3

4

15

1

32

Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath

129

13

9

14

37

33

9

115

Comhairle Contae Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin

26

4

4

2

7

7

1

25

Comhairle Contae Fhine Gall

37

2

2

3

3

8

12

4

34

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

42

12

2

4

5

8

9

1

41

1

1
1

2

5

Comhairle Contae na Gaillimhe

37

9

1

2

4

12

9

Comhairle Contae Chiarraí

33

4

1

4

5

8

7

Comhairle Contae Chill Dara

35

7

2

5

5

12

2

4

3

8

Comhairle Contae Chill
Chainnigh

8

Comhairle Chontae Laoise

16

Comhairle Contae Liatroma

6

Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh
Comhairle Contae an Longfoirt

2

2
1

52

9

1

3
1

6

15

14

71

38
29

2

33
6

2

17

2

6

1

47

9

1

1

1

1

2

Comhairle Contae Lú

20

4

3

2

4

5

2

20

Comhairle Contae Mhaigh Eo

19

1

2

2

9

4

2

20

Comhairle Chontae na Mí

30

3

2

4

8

13

1

31

6

1

1

2

1

5

14

3

3

4

2

15

Comhairle Contae Mhuineacháin
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Comhairle Chontae Ros Comáin

8

1

Comhairle Contae Shligigh

6

1

Comhairle Contae Átha Cliath
Theas

33

5

Comhairle Contae Thiobraid
Árann

24

3

3

Comhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge

34

7

3

Comhairle Contae na hIarmhí

1
1

4

3

2

6

3

7

1

2

2

6

1

10

9

2

32

9

4

1

20

5

11

9

2

37

9

1

1

1

1

4

Comhairle Contae Loch Garman

20

3

1

4

2

7

2

19

Comhairle Contae Chill Mhantáin

29

6

4

5

8

7

1

31

879

133

74

102

232

238

43

833

11

8
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TÁBLA 7(a) - Údarás Áitiúla - Gearáin a Fuarthas
sa bhliain 2018
Tithíocht

435
Leithdháiltí agus Aistrithe

189

Deisiúcháin

71

Cíosanna

17

Iasachtaí agus Deontais

22

Iompraíocht Fhrithshóisialta

30

Measúnú Tithíochta

6

Íocaíocht Cúnaimh Thithíochta

34

Díolacháin

3

An Scéim um Chúnamh Cíosa

2

Saincheisteanna Ginearálta Tithíochta

61

Pleanáil

123
Forfheidhmiú

75

Riarachán

48

Bóithre/Trácht

52

Íocaíochtaí i leith Áiteanna Cónaithe Príobháideacha
Neamhphríomha

46

Fíneálacha Tráchta/Páirceála

27

Mótarcháin agus Ceadúnais Tiomána

15

Truailliú

10

Fíneálacha - Eile (e.g. Bruscar, etc.)

9

Páirceanna/Spásanna Oscailte

9

Cabhair Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

8

Bainistíocht Eastáit

7

Clár na dToghthóirí

6

Soláthar Uisce

6

Ionaid Adhlactha

6

Séarachas agus Draenáil

5

Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil

5

Diúscairt Dramhaíola

3

Láithreáin Thréigthe

3

Glacadh talún/ceart

2

Rátaí

2

Eile

100

Iomlán

879

59

60

Aguisín: Staitisticí 2018

TÁBLA 8 - An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim
Shóisialta
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
go
páirteach
leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir
leis an
ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den
ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

12

15

26

11

2

1

7

15

30

2

4

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Cárta Liachta
agus Cárta Cuairte
Liachleachtóra
Ghinearálta

94

18

An Scéim Tacaíochta
do Thithe Altranais

31

4

An Scéim Íocaíochta
Drugaí

4

1

An tSeirbhís
Otharcharranna

3

An Cárta Breoiteachta
Fadtéarmaí

2

Eile

77

1

1
1

1

1
2

3

85

2
1

2

8

8

16

6

29

69

Cúram Sláinte agus Cúram Sóisialta
Ospidéil - Ginearálta

242

24

8

32

19

46

39

67

235

Cúram Príomhúil agus
Cúram Pobail

65

8

1

10

8

13

11

16

67

Seirbhísí do Dhaoine
faoi Mhíchumas

22

3

5

3

3

2

6

22

An Treoir maidir
le Cúram Sláinte
Trasteorann

20

1

2

2

1

4

Ospidéil - Síciatrach

16

8

1

3

4

17

1

3

1

4

2

12

1

3

1

2

Seirbhísí Oibre
Sóisialta

9

Treatment Abroad
Scheme

8

An Scéim Cóireála
Thar Lear

4

Seirbhísí
Fiaclóireachta

3

Eile

67

1
1

1

1

2

10

7
3

5

2

4

1

1

2

3

21

10

17

55

9

6

19

5

17

67

87

81

157

115

166

693

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Iomlán

63

11

730

76

11

61
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TÁBLA 9 - An Earnáil Oideachais
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh go
leis an
páirteach
ngearán leis an
ngearán

Tacaíocht
Chomhchoiteann do
Mhic Léinn in Éirinn
(SUSI)

60

HEAR/DARE

27

Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath

10

4

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den
ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
Iomlán
gearán
lasmuigh dár
sainchúram

2

7

20

24

57

1

7

15

2

26

3

2

2

2

10

2

4

1

8

1

1

2

5

1

1

4

6

5

2

8

1
1

Coimisiún na
Scrúduithe Stáit

8

Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath

8

Institiúid
Teicneolaíochta
Shligigh

7

Coláiste Náisiúnta na
hÉireann

7

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

5

Bord Oideachais agus
Oiliúna na GaillimheRos Comáin

4

Institiúid
Teicneolaíochta Thrá Lí

4

2

Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

4

2

An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath

4

Bord Oideachais agus
Oiliúna Chathair Bhaile
Átha Cliath

3

Institiúid
Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Mhaigh Eo

3

An tÚdarás um ArdOideachas

3

1

2

3

Institiúid
Teicneolaíochta Phort
Láirge

3

1

2

3

27

2

0

1

1

7

8

7

26

187

12

2

7

16

55

67

17

176

Eile
Fo-iomlán

1
1

1
1

1
3

1

1
2

2
4

2

4
3

5

3

4

1

3

1

1

2

62

Aguisín: Staitisticí 2018

TÁBLA 10 - Comhlachtaí Rialála
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh go
leis an
páirteach
ngearán leis an
ngearán

An tÚdarás um
Shábháilteacht ar
Bhóithre

45

Dlí-Chumann na
hÉireann

26

An tÚdarás Náisiúnta
Iompair

22

3

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán
1

Scoireadh
Scoireadh
den ghearán/ den ghearán
Tarraingíodh roimh am
siar é
1

1
2

1

5

Níor
seasadh
leis an
ngearán

19

13

3

40

5

30

3

39

6

3

1

18

1

9

10

1

1

9

1

4

Comhairle na
nDochtúirí Leighis
(*FÁ)

9

An Chomhairle
Mhúinteoireachta

9

Iascach Intíre
Éireann

7

CORU - An
Chomhairle um
Ghairmithe Sláinte
agus Cúraim
Shóisialaigh (*FÁ)

6

An tÚdarás Rialála
Seirbhísí Maoine
(*FÁ)

5

An tÚdarás Rialála
Carthanas

3

An tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta
(*FÁ)

2

An tÚdarás um
Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte
(HIQA)

2

An Chomhairle um
Chúram Éigeandála
Réamhospidéil

2

Eile

7

0

1

1

1

0

145

6

2

3

14

41

Fo-iomlán

4

3
3

2

1

Bhí an
Iomlán
gearán
lasmuigh dár
sainchúram

3

5

1

5

7

1

1

1

2

1

2

2

2

2

4

9

50

32

148

1

1

* FÁ - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman
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TÁBLA 11 - Soláthraithe Seirbhíse Poiblí Eile
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
go
páirteach
leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den
ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

An Bord Bia

1

1

1

Bord Iascaigh Mhara

1

1

1

Caranua

8

An Bord um Fhaisnéis do
Shaoránaigh

6

An tSeirbhís Chúirteanna (*FÁ)
An Oifig um Athbhreithniú
Creidmheasa
An Bord Achomharc Míochaine
um Thiománaithe Míchumasaithe

16

67
1

Seirbhís Fuilaistriúcháin na
hÉireann

1

Cros Dhearg na hÉireann

2

An Chomhairle Spóirt

1

Sábháilteacht Uisce na hÉireann

1

3

4

1

1

3

1

Pobal

1

An Bord um Réiteach Piríte

1

1

17
1

13

64

1

1
1

1

2
1

4

5

1
6

1

19

1
1

1

1
1

3

14

17
0

SOLAS (ar ar tugadh FÁS roimhe
seo)

1

Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann

6

2

Na Coimisinéirí um Achomhairc
Chánach

6

2

Teagasc

4

2

12

177

8

1

18

1

5

1

Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann

Uiscebhealaí Éireann

2

1

1

1

43

1

1

Údarás na Gaeltachta

4

8

1

An Chartlann Náisiúnta

Fo-iomlán

1

2

1

3

Bonneagar Iompair Éireann

1
1

19

An Bord um Thionóntachtaí
Cónaithe Príobháideacha (*FÁ)

4

0

An tÚdarás Forbartha Tionscail

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

1

2

2

3

7

1

3

2

2

1

5

4

2

2

10

1

1
0

12

2

2

11

25

65

52

169

* FÁ - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman
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TÁBLA 12 - Tithe Altranais Príobháideacha
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
go
páirteach
leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Cúram agus Cóireáil

7

1

Láimhseáil Gearán

6

1

Táillí Tithe Altranais

5

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán
3

2

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

1

Iomlán

5

1

4

1

1

Eile

43

5

5

9

12

11

7

6

55

Iomlán

61

5

7

9

14

16

8

6

65

TÁBLA 13 - An tAcht um Míchumas
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Rochtain ar Sheirbhísí
(alt 26)

2

Iomlán

2

Seasadh
go
páirteach
leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den ghearán
roimh am

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

2
0

0

0

0

2

Iomlán

2
0

0

2

65
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TÁBLA 14 - Soláthraithe Seirbhíse Soláthair Dhírigh*
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích sa bhliain 2018
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh
leis an
go
ngearán páirteach
leis an
ngearán

Clár Cosanta Dídeanaithe
na hÉireann

18

An Ghníomhaireacht
Fáiltithe agus Imeasctha

60

12

Ionaid Soláthair Dhírigh

39

1

1

2

118*

15

Ionaid Éigeandála Fáiltithe
agus Ionduchtaithe
Fo-iomlán

0

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Scoireadh
den ghearán/
Tarraingíodh
siar é

Scoireadh
den
ghearán
roimh am

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

15

1

1

7

7

10

11

1

48

16

2

8

5

0

32

1
0

Níor
seasadh
leis an
ngearán

38

11

17

1
18

18

4
1

*Fuarthas 34 ghearán eile ó dhaoine a bhí ina gcónaí i gcóiríocht soláthair dhírigh. Tá na gearáin sin ar áireamh sna figiúirí don Roinn
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, don earnáil sláinte agus do chomhlachtaí eile.
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