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Tuarascáil don Oireachtas
Tá Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman á cur faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid agat 
de bhuna Alt 6(7) d’Acht Ombudsman 1980 (leasú). Is í seo an 36ú Tuarascáil Bhliantúil atá 
curtha faoi bhráid i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó bunaíodh an oifig in 1984.

Peter Tyndall 
Ombudsman 
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Elaine Cassidy 
Ardstiúrthóir
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Caibidil 1: Réamhrá an Ombudsman

Réamhrá
Is é an ról atá m’Oifig gearáin a dhéanann daoine a úsáideann seirbhísí poiblí a bhreithniú. Má 
rinneadh éagóir ar dhuine, is é an ról atá againn iarracht a dhéanamh rudaí a chur ina gceart. 
Uaireanta is féidir gearáin a réiteach go tapa, ach uaireanta eile teastaíonn breithniú níos 
cuimsithí. Uaireanta baineann imthosca gearáin le cás ar leith, agus is beag seans atá ann go 
dtarlóidh a leithéid arís.

I gcásanna áirithe, áfach, beidh sé soiléir i ndiaidh gearán a bhreithniú gur dócha go mbeidh 
tionchar ag na himthosca a bhí mar bhonn leis an éagóir ar dhaoine eile. Ar an gcuma 
chéanna, uaireanta nuair a bhíonn grúpa gearán faighte ag m’Oifig maidir leis an tsaincheist 
chéanna, is léir go bhfuil fadhb bhunúsach choiteann i gceist. Sna himthosca seo, déanfaimid 
iarracht a chinntiú go ndéileáiltear le cúis na faidhbe. Chomh maith leis sin, déanfaimid 
iarracht rudaí a chur ina gceart do na gearánaigh bhunaidh. Tá an téama seo le tabhairt faoi 
deara ar fud na tuarascála seo. Tá aird tarraingthe againn ar chásanna ina bhfuil seirbhísí 
poiblí feabhsaithe againn do gach úsáideoir trína chinntiú go bhfoghlaimíonn soláthraithe 
seirbhíse ó theipeanna aitheanta i ngearáin aonair atá faighte againn.

D’fhéadfadh go mbainfeadh na cúiseanna bunúsacha le: easpa oiliúna; ganntanas, 
nó drochnósanna imeachta; teip discréid a léiriú; neamhréir nó míchiall. Uaireanta, 
d’fhéadfadh go mbeadh an dlí agus nósanna imeachta a leanúint mar ba cheart mar bhonn 
le toradh leatromach nó éagórach. Áirítear sa tuarascáil seo samplaí de phróisis a bheith 
á n-athscríobh, samplaí de scéimeanna a bheith á n-athrú, agus samplaí de bhaill foirne a 
bheith á n-athoiliúint. Más é an dlí féin is cúis le torthaí leatromacha, iarrfaimid go ndéanfaí an 
dlí a athrú.
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Bhí bliain ghnóthach eile ag m’Oifig i 2019 agus tugadh méadú faoi deara sa líon gearán mar 
aon le méadú sa líon cásanna dúnta. Is fianaise é an méadú ar líon na gcásanna dúnta ar 
dhíograis na foirne, a rinne obair mhór ainneoin na ndúshlán suntasach a bhain le bogadh 
chuig ár n-oifigí nua ag Ardán Phort an Iarla agus ár gcórais TF nua a bheith tugtha isteach. 
Gabhaim buíochas leo as an obair iontach atá déanta acu. Gabhaim buíochas go háirithe 
do Elaine Cassidy a threoraigh an Oifig tríd an bpróiseas seo, i rith a céad bliana mar 
Ardstiúrthóir.

Mar aon leis an obair a bhaineann le gearáin a bhainistiú, leanamar ar aghaidh lenár gclár 
fairsing for-rochtana, go háirithe i ndáil le cóiríocht Soláthar Díreach d’iarrthóirí tearmainn 
agus do Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Chomh maith leis sin, bhíomar ag obair ar 
imscrúdú mór, féintionscanta, bunaithe ar chás daoine faoi 65 bliain d’aois atá ina gcónaí i 
dtithe altranais do dhaoine níos sine.

Ar deireadh, cúis áthais dom ba ea gur cheap an tUachtarán mé do théarma eile mar thoradh 
ar rún ó dhá Theach an Oireachtais. Is mór an phribhléid é a bheith ag obair mar Ombudsman, 
agus tá sé beartaithe agam mo théarma nua Oifige a úsáid lena chinntiú go gcuirfear feabhas 
go leanúnach ar sheirbhísí poiblí trí na ceachtanna atá le foghlaim ó ghearáin, agus go bhfuil 
rochtain ar cheartas ag daoine ar caitheadh go leatromach leo, nó nach raibh a gcearta á 
n-urramú.

Peter Tyndall 
Ombudsman
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Caibidil 2: Gearáin

2.1 Ról an Ombudsman
Is é an príomhról atá agam mar Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear ó 
dhaoine ar chaith soláthraithe seirbhíse poiblí áirithe go leatromach leo:

• ranna rialtais

• údaráis áitiúla

• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

• ospidéil phoiblí

• institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí

• tithe altranais poiblí agus príobháideacha, agus

• ionaid chóiríochta ‘soláthar díreach’.

Níl aon táille le híoc chun úsáid a bhaint as na seirbhísí atá á gcur ar fáil ag m’Oifig. Déanaimid 
scrúdú ar ghearáin ar bhealach cothrom, neamhspleách agus neamhchlaonta. Sula gcuirtear 
gearán faoi bhráid m’Oifig, ní mór de ghnáth go mbeadh iarracht déanta ag an duine a bhfuil 
dochar déanta dó/di an gearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse a bhfuil gearán déanta 
faoi/fúithi.

Nuair a fhaighimid gearáin, cuirimid na nithe seo a leanas san áireamh nuair a bhíonn an 
gníomh a ndearnadh gearán faoi á bhreithniú againn (cinneadh nó teip gníomh a dhéanamh, 
mar shampla):

• gan údarás cuí

• ar fhorais neamhábhartha

• ar bhealach neamartach nó míchúramach

• bunaithe ar fhaisnéis mhícheart nó neamhiomlán
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• ar bhealach a rinne idirdhealú míchuí in aghaidh an duine

• bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin nó

• ar bhealach nár léirigh riarachán cothrom nó fónta.

Glactar leis nach bhfuil aon teip cearta daonna an duine a urramú comhsheasmhach le 
riarachán cothrom nó fónta.

I gcleachtas, réitítear go leor gearán ar bhonn neamhfhoirmiúil i ndiaidh do m’Oifig aird an 
tsoláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann an gearán a tharraingt ar an ngearán. Má sheasaim 
le gearán déanfaidh mé moladh maidir leis an sásamh iomchuí. Chomh maith leis sin, 
d’fhéadfadh mé moltaí a dhéanamh a bhfuil sé mar aidhm leo an seans go dtarlóidh an rud 
céanna do dhaoine eile amach anseo a laghdú.

I mo ról mar Ombudsman, is féidir liom scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi Acht Míchumais 
2005 freisin. Baineann na gearáin seo le faisnéis agus seirbhísí a bheith á rochtain ag daoine 
faoi mhíchumas. Tá tuairisc maidir le gearáin faoin Acht Míchumais le fáil níos faide anonn sa 
Chaibidil seo.

Tá mé ceaptha ag an Uachtarán agus tuairiscím don Oireachtas amháin.

2.2 Gearáin faighte in 2019: Anailís
In 2019, bhí líon iomlán na ngearán a fuair m’Oifig faoi sholáthraithe seirbhíse laistigh de mo 
dhlínse cothrom le 3,664 i gcomparáid le 3,364 in 2018. Is ionann é seo agus méadú 9% agus 
tháinig sé sna sála ar mhéadú 11% an bhliain roimhe sin. I rith an ama seo, mhéadaigh líon na 
scrúduithe ar ghearáin a dhún m’Oifig 10%.

3,664
complaints

received 
in 2019 +9% 

increase 
on 2018
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Tá iarracht á déanamh go leanúnach ag m’Oifig ár seirbhísí agus nósanna imeachta a 
fheabhsú. Go háirithe, mar a tugadh faoi deara le blianta beaga anuas, spreagtar cásoibrithe 
chun cumarsáid a dhéanamh, nuair is féidir, trí ríomhphost agus teileafón chun próiseáil níos 
tapa a éascú. Ina theannta sin, tá baill foirne againn ar saineolaithe earnála iad sna réimsí 
seirbhíse is minice a ndéileálaimid leo go rialta, mar aon le foireann luath-idirghabhála 
chun cásanna a réiteach, nó a leithdháileadh níos tapa. Dá thoradh, in 2019, dúnadh 74% de 
chásanna laistigh de 3 mhí, 90% laistigh de 6 mhí, agus dúnadh 98.5% de chásanna laistigh de 
12 mhí, figiúirí atá mórán mar an gcéanna leis na blianta roimhe sin.

As an 1,818 cás laistigh de mo dhlínse a ndearnadh scrúdú suntasach orthu, seasadh go 
hiomlán nó i bpáirt le 30% de chásanna agus níor seasadh le 50% de chásanna. Tugadh 
cúnamh in 20% de na cásanna. Is éard atá i gceist anseo cás nár seasadh leis ach nach 
rabhamar in ann míniú nó deimhniú níos fearr a sholáthar lena aghaidh. 

Sula gcuireann gearánaigh a ngearáin faoi bhráid m’Oifig ní mór dóibh bearta réasúnacha 
a dhéanamh chun a ngearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann. I 
roinnt cásanna (850 in 2019) sholáthair m’Oifig comhairle agus cúnamh dóibh siúd a rinne 
gearán le m’oifig róluath, agus de ghnáth rinneadh iad a atreorú chuig an tseirbhís áitiúil, 
agus tugadh cuireadh dóibh teagmháil a dhéanamh le m’Oifig arís murar éirigh leis an 
ngearánach an cás a réiteach ag an leibhéal sin. 

Rinneadh 895 gearán breise a scor, a aistarraingt nó bhí siad lasmuigh de na téarmaí tagartha.  
Maidir le cásanna a bhí lasmuigh de na téarmaí tagartha, go ginearálta déanaimid iarracht 
sonraí teagmhála a chur ar fáil don chomhlacht cuí a bheidh in ann an gearán a bhreithniú. 

In 2019, ba iad ranna agus Oifigí rialtais, lena n-áirítear an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Shóisialach, foinse an líon is mó gearán a cuireadh faoi bhráid m’Oifig (32.4%), ansin 
Údaráis Áitiúla (27%), agus an earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialta (19.3%). Tá sé seo ag 
teacht den chuid is mó le figiúirí 2018 agus comhsheasmhach leis an líon idirghníomhaíochtaí 
a bhíonn ag na comhlachtaí seo le húsáideoirí seirbhíse. 

As an 1,186 gearán a rinneadh faoi ranna agus Oifigí rialtais, bhain 806 leis an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, bhain 106 leis na Coimisinéirí Ioncaim, bhain 84 leis 
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus bhain 52 leis an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais.

Bhain 125 den 990 gearán faoi údaráis áitiúla le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, bhain 
69 le Comhairle Contae Chorcaí, bhain 62 le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, bhain 
50 le Comhairle Contae Chill Mhantáin agus bhain 47 le Comhairle Contae Chill Dara. Bhain 
546 de na gearáin faoi údaráis áitiúla le tithíocht, agus astu sin bhain 226 gearán le leithdháiltí 
agus le haistrithe tithíochta, agus bhain 121 gearán le deisiú tithíochta.

Bhain 261 as an 708 gearán faoin earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialta le hospidéil, agus 
bhain 79 gearán le cártaí leighis agus cártaí dochtúra. Bhain 71 gearán le Cúram Príomhúil 
agus Pobail, agus bhain 73 gearán le Tusla.
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Fuarthas 219 gearán ar fad maidir leis an earnáil Oideachais a áirítear inti comhlachtaí 
oideachais tríú leibhéil a fhaigheann maoiniú poiblí. Bhain 51 gearán le Tacaíocht 
Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) agus bhain 49 gearán leis an Scéim HEAR/DARE 
(níor seasadh le haon cheann de na gearáin seo in 2019). 

Fuair mé le 160 gearán faoi chomhlachtaí rialála a áirítear ina measc 38 gearán faoin Údarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre, 35 gearán faoin Dlí-chumann agus 29 gearán faoin Údarás 
Náisiúnta Iompair. 

Fuair mé 219 gearán faoi raon soláthraithe seirbhíse poiblí eile. Bhain 73 de na gearáin seo le 
Bord Achomhairc Leighis na dTiománaithe faoi Mhíchumas. 

+10% 
increase 
on 2018

3,563
complaints 
completed 

in 2019

2.3 Gearáin faoi Sholáthar Díreach
In 2019 fuair m’Oifig 168 gearán ó nó thar ceann daoine atá ina gcónaí i gcóiríocht Soláthar 
Díreach, méadú 10.5% i gcomparáid leis an 152 gearán a fuarthas in 2018. Ní cúis ionaidh an 
méadú seo de bhrí gur mhéadaigh líon na ndaoine atá ina gcónaí i Soláthar Díreach 16.3% sa 
tréimhse chéanna.

Bhain formhór (112) na ngearán seo le comhlachtaí a bhfuil seirbhísí soláthar díreach á 
soláthar acu, lena n-áirítear na hionaid chóiríochta a bhfuil gníomhaireachtaí laistigh den 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i mbun maoirseacht a dhéanamh orthu. Astu seo, 
bhain 36 gearán le diúltú d’iarratais ó chónaitheoirí aistriú ó ionad cóiríochta amháin go dtí 
ionad cóiríochta eile, i gcomparáid le 32 gearán den chineál sin in 2018. Is fianaise é an méadú 
seo ar an méadú ar líon na ndaoine atá páirteach sa chóras, rud a chiallaigh go raibh níos 
mó deacrachtaí ag an Roinn iarratais aistrithe a éascú. Bhain sé ghearán le bia sna hionaid 
i gcomparáid le naoi ngearán den chineál sin in 2018. Is fianaise é seo ar threocht a thug 
m’fhoireann faoi deara i rith cuairteanna For-rochtana áit a bhfuil laghdú suntasach le tabhairt 
faoi deara chomh fada is a bhaineann le míshástacht na gcónaitheoirí faoi bhia mar thoradh ar 
áiseanna cócaireachta a bheith curtha ar fáil do na cónaitheoirí. 
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Chomh maith leis sin, fuair an fhoireann For-rochtana 25 gearán faoin Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), 15 ghearán faoin Earnáil Sláinte, agus 16 
ghearán faoi chomhlachtaí eile. As an 40 gearán faoi RGFCS agus faoin Earnáil Sláinte, bhain 
23 gearán le daoine a bhí in ionaid chóiríochta éigeandála a raibh deacrachtaí acu seirbhísí 
dochtúir teaghlaigh nó seirbhísí sláinte eile a rochtain, nó ar bhain moill le heisiúint a gcártaí 
leighis nó a nUimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí. D’oibrigh m’fhoireann For-rochtana 
le FSS agus leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar na ceisteanna seo, 
agus cúis áthais dom a fhógairt go bhfuil socruithe déanta anois chun aon mhoilleanna nó 
deacrachtaí a bhaineann leis na seirbhísí ábhartha a rochtain a laghdú. 

2.4 Gearáin faoi thithe altranais
In 2019 fuair mé 65 gearán maidir le tithe altranais príobháideacha, méadú beag ar fhigiúr 
2018. As na cásanna a dúnadh i rith na bliana, seasadh le naoi ngearán agus seasadh i bpáirt 
le dhá ghearán. 

D’ainneoin gur fhoilsigh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí treoirlínte le 
haghaidh conarthaí cúraim i dtithe altranais in 2019 tá roinnt ábhar imní ann fós atá mar 
bhonn le gearáin a dhéanamh le m’Oifig. 

Ábhar imní amháin dá leithéid é muirir bhreise. I gcás amháin, bhí soláthraí ag muirearú faoi 
dhó le haghaidh seirbhísí, ainneoin go sonraítear go soiléir sa Scéim Tacaíochta do Thithe 
Altranais na seirbhísí atá san áireamh sa scéim. I dom scrúdú a dhéanamh, d’aisíoc an 
soláthraí suim €3,500 leis an gcónaitheoir. (Mionsonraí i gCaibidil 4)

Ábhar imní eile é daingneacht tionachta. Tá scrúdú déanta agam ar roinnt cásanna inar 
bhagair soláthraithe conradh cónaitheora a fhoirceannadh mar gheall ar ghníomhartha 
nó iompar ball teaghlaigh. Níor bhain an fhadhb le hiompar na gcónaitheoirí féin. Tuigim 
go bhfuil sé de cheart ag teach altranais conradh a fhoirceannadh le haghaidh cúiseanna 
sonracha. Táim de tuairim, áfach, nár cheart go ndéanfar gníomhartha a g(a)olta dochar don 
chónaitheoir.

Le linn dom a bheith ag tabhairt faoi roinnt scrúduithe i mbliana, thug mé neamhréireanna 
faoi deara i ndáil le taifeadadh sonraí ar roinnt comhad. Creidim go rachaidh dea-chaidreamh 
oibre leanúnach idir m’Oifig féin agus HIQA chun tairbhe an réimse seo.  

“Ar an gcéad dul síos, go raibh maith agat as an oiread 
sin ama agus fuinnimh a chaitheamh ar an gcás seo. 
Táim fíorshásta go ndearnadh cinneadh ciallmhar i 
ndeireadh na dála. ”



15Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2019

2.5 Síneadh a chur le dlínse an Ombudsman: Príosúin
I rith na bliana, lean m’Oifig ag obair le Seirbhís Phríosúin na hÉireann (SPE) agus leis an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus é mar aidhm próiseas feabhsaithe chun déileáil 
le gearáin a bhunú laistigh de chóras na bpríosún. Mar chuid den ullmhúchán, chuaigh oifigigh 
ó m’Oifig i dteannta le baill foirne ó SPE ar cuairteanna chuig Seirbhís Phríosúin Thuaisceart 
Éireann agus Oifig Ombudsman na bPríosúnach Thuaisceart Éireann. Tá tús curtha ag an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais le hobair ar Ionstraim Reachtúil (SI) a dhréachtú 
a bheidh mar bhonn le hathruithe sa chóras nua gearán laistigh de SPE. Nuair a bheidh 
an córas áitiúil nua i bhfeidhm, beidh cead ag an Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe 
síneadh a chur le téarmaí tagartha m’Oifig chomh fada is a bhaineann le príosúin a údarú trí 
IR ar leith.

2.6 Gearáin faoin Acht Míchumais
Forchuireann Acht Míchumais 2005 oibleagáidí suntasacha ar ranna rialtais agus ar 
sholáthraithe seirbhíse poiblí eile obair réamhghníomhach a dhéanamh chun caighdeán 
saoil daoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Is féidir gearán a dhéanamh le m’Oifig faoi theip 
soláthar seirbhíse poiblí Cuid 3 den Acht Míchumais a chomhlíonadh. Go sonrach, is féidir le 
m’Oifig scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a bhaineann le rochtain daoine faoi mhíchumas ar 
fhoirgnimh, seirbhísí agus faisnéis phoiblí. 

Mar a thuairscigh mé roimhe seo, is cúis díomá é an líon íseal gearán faoi Chuid 3 den Acht 
Míchumais. Ní dhearnadh ach cúig ghearán in 2019. Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear daoine 
faoi mhíchumas ar an eolas faoina gcearta maidir le rochtain ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis 
agus go dtuigeann siad go bhfuil ceart agat dul ar iontaoibh an Ombudsman a dhéanfaidh 
scrúdú ar a gcuid gearán atá gan réiteach. Tá sé ríthábhachtach freisin go bhfuil daoine 
gairmiúla agus neamhghairmiúla a bhfuil baint acu leis an earnáil míchumais ar an eolas faoi 
Acht Míchumais 2005.

“Tá do chonclúidí agus moltaí maidir le: an cás 
thuasluaite, faighte agam. Go raibh maith agat as an 
dua a chaith tú le hathbhreithniú a dhéanamh ar an 
teagmhas seo.”



Caibidil 3

16 Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2019



17Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2019

Caibidil 3: Fadhbanna agus Tuarascálacha 
Córasacha

3.1 Fair Recovery: Ró-íocaíochtaí de chuid na Roinne 
Góthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 
I mí Iúil 2019, d’fhoilsigh mé tuarascáil dar teideal Fair Recovery ina sonraítear conas ar 
dhéileáil an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí leis na hábhair a bhí ag 
déanamh imní dom faoi aisghabháil ró-íocaíochtaí a rinneadh le daoine a bhfuil íocaíochtaí 
leasa shóisialaigh á bhfáil acu. Bhain na hábhair 
imní seo le nádúr agus líon na gcásanna dá leithéid a 
cuireadh faoi bhráid m’Oifig sa tréimhse idir 2015 agus 
2018.

Bhí cásanna curtha faoi mo bhráid, ina raibh ró-
íocaíocht déanta, agus ní raibh neart ar bith ag an 
bhfaighteoir air sin, agus sna cásanna seo a leanas:

• ní raibh aon fhianaise nó ní raibh ach fianaise 
dhoiciméadach ag an Roinn maidir leis an ró-
íocaíocht;

• bhí neamhréireanna le tabhairt faoi deara ar fud na 
tíre maidir le conas a rabhthas ag déileáil le ró-
íocaíochtaí;

• asbhaineadh ró-íocaíochtaí ó fhoinsí míchuí;

• ní raibh aon fhianaise ann go raibh imthosca an 
fhaighteora ‘bochtaineacht-dhíonta’ ag an Roinn 
sular cuireadh tús le hasbhaintí; agus

• ní raibh aon chumarsáid idir an Roinn agus roinnt faighteoirí ar feadh blianta i ndiaidh an 
ró-íocaíocht a thabhairt faoi deara.



18 Caibidil 3: Fadhbanna agus Tuarascálacha Córasacha

I mo thuarascáil, áfach, mhol mé an Roinn as rannpháirtíocht dhearfach le m’Oifig agus as 
bearta a chur i bhfeidhm chun déileáil leis na hábhair imní ar tarraingíodh aird orthu.

Áirítear i measc na mbeart atá curtha i bhfeidhm ag an Roinn i ndiaidh rannpháirtíochta le 
m’Oifig:

• treoir agus oiliúint a nuashonrú do bhaill foirne atá ag déileáil le ró-íocaíochtaí;

• athbhreithniú ar conas a dhéileáiltear le gearáin ar leibhéal áitiúil; 

• lárionad glaonna nua a bhunú chun déileáil le gearánaigh a bhfuil fiacha orthu; agus

• córas a bhunú chun meabhrúcháin a eisiúint do dhaoine a bhfuil fiacha orthu.

Is sampla maith é seo den obair is féidir le soláthraithe seirbhíse a dhéanamh i gcomhpháirt 
le m’Oifig chun gearáin aonair a réiteach agus, níos tábhachtaí fós fiú, próisis agus nósanna 
imeachta a fheabhsú ionas go laghdófar an seans go mbeidh deacrachtaí mórán mar an 
gcéanna ag daoine eile amach anseo.

3.2 Tráchtaireacht ar Sholáthar Díreach
I mí Márta d’fhoilsigh mé mo dara Tráchtaireacht 
bhliantúla ar an obair atá ar bun ag m’Oifig san earnáil 
Soláthar Díreach, Tráchtaireacht ina dtagraím do na 
príomhthéamaí ar dhéileáil m’fhoireann For-rochtana 
leo mar thoradh ar chlár 2019 de chuairteanna ar 
ionaid. Príomhthéama is ea níos mó úsáide a bheith á 
baint as cóiríocht éigeandála mar thoradh ar an méadú 
ar líon na ndaoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta á lorg 
acu agus, dá réir sin, atá ag baint tairbhe as Soláthar 
Díreach. Déanaim iniúchadh ar an moill a chruthaigh 
sé seo chomh fada is a bhain le rochtain a bheith á 
fáil ag cónaitheoirí ar sheirbhísí cuí, seirbhísí sláinte 
agus leasa go háirithe, agus conas ar oibrigh m’Oifig 
le na soláthraithe seirbhíse ábhartha chun an moill a 
laghdú. Téama eile é tús a bheith á chur ag an Roinn 
leis na Caighdeáin Náisiúnta don earnáil a rolladh 
amach, rud a chiallaíonn, go bunúsach, go bhfuil an 
earnáil tiomanta do chaighdeán sonracha seirbhíse a 
chur ar fáil do dhaoine a bhfuil tairbhe á baint acu ar 
an gcóras soláthar díreach. 
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Chomh maith leis sin, tagraím do rannpháirtíocht m’Oifig leis an gComhchoiste Oireachtais 
um Dlí agus Cirt agus Comhionannais, obair a bhí eolasach agus tairbheach. Mar thoradh ar 
an rannpháirtíocht sin, tá síneadh curtha ag an bhfoireann For-rochtana le chlár cuairteanna 
agus tá ionaid á gcur san áireamh anois chun roinnt cuairteanna gan fógra a chur san 
áireamh. Is léir gur cur chuige úsáideach é seo maidir le cásanna, mar gheall ar fhaisnéis 
contrártha a bheith ar fáil faoi shaincheisteanna cosúla, a mbaineann dúshlán lena réiteach trí 
ghnáthscrúdú deisce.

3.3 An tÚdarás Uchtála: Nuashonrú
In 2019, bhunaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige scéim ex-gratia chun íocaíocht a 
sholáthar d’iarchliaint Arc Adoption Ltd nach bhfuair aisíocaíocht de tháille chlárúcháin in-
aisíoctha nuair a chuaigh an Ghníomhaireacht, a chreidiúnaigh Údarás Uchtála na hÉireann, 
faoi leachtú in 2015. D’eascair an scéim ex-gratia as plé suntasach idir m’Oifig agus an Roinn 
maidir le gearán amháin a rinne lánúin a chaill a n-éarlais le m’Oifig. Cúis áthais dom a 
thuairisciú gur bhfuil an scéim ex-gratia tugtha i gcrích agus go bhfuil 69 d’iarchliaint Arc 
Adoption aisíocaíocht faoin Scéim, a raibh costas iomlán de €189,750 luaite léi. Cé nach 
bhfuair m’Oifig ach gearán amháin faoi neamhíocaíocht na héarlaise iníoctha, cúis áthais 
dom a thuairisciú gur bhain gach iarchliant de Arc ar tharla an rud céanna dóibh tairbhe as an 
Scéim ex-gratia. 

3.4 An earnáil talmhaíochta
In 2019 rinne m’Oifig cinneadh fabhrach maidir le dhá ghearán thábhachtacha, ach 
neamhbhainteach, a bhain leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Cé nach bhfuair mé ach 
gearán amháin, rachaidh an toradh fabhrach chun tairbhe gach iarrthóir cosúil. 

Chomhaontaigh an Roinn €12,500 a íoc le feirmeoir mar thoradh ar ghearán a rinneadh le 
m’Oifig. Bhain an gearán le foirceannadh scéim cúnaimh 20 bliain, scéim ar cuireadh tús 
léi in 1998. D’áitigh m’Oifig, nuair a chláraigh an feirmeoir don scéim cúnaimh fadtéarmach 
20 bliain don Chrios Bruachúinéara in 1998, faoi REPS 1 - ar Clár Cosanta Tuaithe é - nach 
raibh aon chlásal sa scéim cúnaimh ina sonraíodh go mbeadh ar an bhfeirmeoir an scéim a 
athnuachan gach cúig bliana. Ba í an argóint a bhí á déanamh againn gur scéim neamhspleách 
20 bliain a bhí ann. I ndiaidh go leor plé leis an Roinn, chomhaontaigh an Roinn €12,500 a 
íoc leis an bhfeirmeoir agus, ar iarratas uainn, aithníodh 109 cás cosúil eile, obair a raibh 
dliteanas measta de €855,000 dá toradh. 

I gcás neamhbhainteach eile, chomhaontaigh an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar a 
cinneadh gan cead a thabhairt d’fheirmeoir iarratas a dhéanamh ar Scéim Infheistíochta 
Caipitil na bhFeirmeoirí Óga (YFCIS) faoin Scéim Spriocdhírithe um Nuachóiriú Talmhaíochta 
(TAMS11). Chomhairligh an Roinn don fheirmeoir go raibh sí róshean chun a bheith incháilithe 
don scéim seo ar an mbonn go raibh sí níos sine ná 40 bliain d’aois.
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Scríobh m’Oifig chuig an Ombudsman Eorpach, a rinne teagmháil le Coimisiún na hEorpa, 
maidir leis an léiriú ceart ar ‘feirmeoir óg’. Dheimhnigh Coimisiún na hEorpa gurb éard atá i 
gceist le ‘feirmeoir óg’ duine nach bhfuil níos sine ná 40 bliain d’aois tráth déanta an iarratais 
agus nach mór an t-iarratas a chur isteach, ar a dhéanaí, ar an lá roimh an 41ú breithlá. Dúirt 
an Roinn gur bhain an soiléiriú a cuireadh i bhfeidhm le Beart 6 amháin agus nach ndéantar 
íocaíochtaí faoi Bheart 6 in Éirinn. Tharraing mé aird ar an bpointe gur bhain an sainmhíniú 
céanna le gach Bearta agus go raibh tionchar diúltach ag an gcinneadh gan cead a thabhairt 
di iarratas a dhéanamh ar an bhfeirmeoir. Rinne an Roinn athbhreithniú ar a cinneadh agus 
dheimhnigh sí go raibh an feirmeoir incháilithe. Chomh maith leis sin, chomhaontaigh an 
Roinn an cinneadh a chur i bhfeidhm i ndáil le gach feirmeoir incháilithe ón dáta ar eisigh 
Coimisiún na hEorpa soiléiriú do gach Ballstát ar an 25 Bealtaine 2016. 

3.5 Scéim na dTiománaithe faoi Mhíchumas agus 
Paisinéirí faoi Mhíchumas
Faigheann m’Oifig go leor gearán gach bliain a bhaineann leis na critéir cháilitheacha 
chun Teastas Míochaine Príomhúla a dheonú chun críche incháilitheachta faoi Scéim na 
dTiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas. Seo a leanas na figiúirí a 
bhaineann le gearáin a fuarthas le blianta beaga anuas:

2016 64

2017 70

2018 67

2019 73

Is iad ionadaithe poiblí a bhaineann le páirtithe polaitíochta éagsúla a dhéanann formhór na 
ngearán a fhaighim.

Is é Alt 92(2) d’Acht Airgeadais 1989, arna leasú le hAlt 17 d’Acht Airgeadais (Uimh. 2) 1992, 
an cúlra reachtach, a dhéanann foráil le haghaidh scéim a bhunú d’aisíocaíocht nó do loghadh 
cánacha éagsúla do dhaoine faoi mhíchumas a bhfuil míchumas trom agus buan orthu agus 
ar tiománaithe nó paisinéirí iad i bhfeithiclí áirithe. Foráiltear sa reachtaíocht le haghaidh 
Rialacháin éagsúla a bheith á ndéanamh ag an Aire Airgeadais, i ndiaidh comhairliúcháin leis 
an Aire Sláinte agus leis an Aire Comhshaoil, lena n-áirítear rialacháin le haghaidh na gcritéar 
leighis atá le sonrú maidir le daoine faoi mhíchumas a bhfuil sochar á lorg acu faoin scéim. 
Leagtar amach in Airteagal 3 d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 353 de 1994, na critéir leighis 
ábhartha le haghaidh incháilitheachta. Ní féidir liom toradh drochriaracháin a dhéanamh i 
ndáil le cinntí a dhéantar de réir an IR.
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Ábhar imní suntasach dom, áfach, nádúr na gcritéar incháilitheachta reatha. Tá siad an-chúng 
agus saintreorach. Ní cheadaíonn siad ach do mheasúnú ar iarratais ar shé fhoras leighis 
shonracha agus ní cheadaíonn siad do dhiscréid cinnteoirí cásanna a bhreithniú nach dtagann 
faoi scáth cúng na gcritéar. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil aon seans ag go leor iarrthóirí faoi 
mhíchumas trom agus buan cáiliú don scéim mar atá faoi láthair.

 Cuireadh tuarascáil dar teideal “Scéim na dTiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi 
Mhíchumas (Lamháltais Chánach) - Grúpa Idir-rannach Athbhreithnithe” faoi bhráid an Aire 
Airgeadais chomh fada siar le Meán Fómhair 2002. Páirteach sa Ghrúpa bhí oifigigh ón Roinn 
Airgeadais, na Coimisinéirí Ioncaim agus trí Roinn eile. Thug an Grúpa faoi deara go raibh 
sé léirithe i roinnt de na haighneachtaí a fuarthas (lena n-áirítear gairmithe a raibh baint 
acu le riaradh na scéime ag an am), mar gheall ar an mbealach a bhfuil na critéir á gcur i 
láthair go ndiúltaítear cead do dhaoine a bheith páirteach sa scéim atá chomh míchumasaithe 
lena chéile (ach ar bhealach difriúil) chomh fada is a bhaineann le soghluaisteacht. Ceann 
de na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe ba ea gur cheart do na 
forais incháilitheachta leighis déileáil leis na deacrachtaí soghluaisteachta seachas leis an 
míchumas per se. Is cosúil nach bhfuil aon cheann de na moltaí éagsúla atá déanta ag an 
nGrúpa Athbhreithnithe curtha i bhfeidhm.

 Le linn dom a bheith ag obair mar Ombudsman, tá aird Ranna agus Airí ábhartha tarraingthe 
agam ar an gceist seo, agus tá aird na gCoistí Oireachtais tarraingthe agam ar an gceist 
chomh maith. Chomh maith leis sin, in Eanáir 2020, nuair a reáchtáladh cruinniú speisialta 
inar leagadh béim ar dhaoine faoi mhíchumas, rinne mé an cinneadh gan fasach scríobh chuig 
an gComh-aireacht faoin gceist. Cúis díomá dom nach bhfuil aon ghníomh déanta fós chun 
déileáil leis an éagothroime fhollasach seo.

NUASHONRÚ MAIDIR LE HIMSCRÚDUITHE A 
RINNEADH LE DÉANAÍ
3.6 Opportunity Lost: Scéim um Cheartas Aisiríoch 
Magdalen
Áiríodh i dtuarascáil m’imscrúdaithe ar Scéim um Cheartas Aisiríoch Magdalene trí mholadh 
atá dírithe ar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais:

1. Incháilitheacht chun páirt a ghlacadh sa Scéim 
Sa chás go bhfuil fianaise ann gur oibrigh bean i gceann de na neachtlanna liostaithe ach 
go raibh sé taifeadta go hoifigiúil gur “glacadh léi” in ionad oiliúna nó scoil thionsclaíoch 
san fhoirgneamh céanna, ceangailte le nó suite ar thalamh ceann de na neachtlanna, 
ba cheart don Roinn breithniú a dhéanamh arís ar a hiarratas agus é mar aidhm cead a 
thabhairt di a bheith páirteach sa Scéim; 
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2. An Próiseas Iarratais 
Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar aon chás a raibh díospóid maidir leis an 
tréimhse fanachta i gceist leis. Ba cheart gach foinse fianaise agus faisnéise atá ar fáil a 
úsáid agus a bhreithniú chuige seo; 

3. Inniúlacht 
Ba cheart don Roinn oibriú i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna lena chinntiú 
go ndéantar iarratais choimircíochta maidir leis na mná a mheastar nach bhfuil sách 
inniúil a phróiseáil go tráthúil agus ba cheart tacaíocht phraiticiúil a sholáthar go 
réamhghníomhach do na daoine cuí lena chinntiú go ndéantar na hiarratais seo. 
 
Glacadh leis na moltaí seo. Ag eascairt ó mholadh 1 thuas, chinn an Rialtas gur cheart don 
Roinn an scéim a athfhógairt agus aguisín a chur leis an scéim bhunaidh. Ina theannta 
sin, cheap an Roinn Mary O’Toole SC, Uasal, chun cabhrú le moltaí 2 agus 3 a chur chun 
feidhme.  
 
I bhfianaise na gcastachtaí a bhaineann le cuid de na saincheisteanna, táim sásta leis an 
dul chun cinn atá déanta go dtí seo chomh fada is a bhaineann leis na moltaí seo a chur 
chun feidhme. 
 
Thug an Roinn le fios ar dtús nach raibh 17 n-iarrthóir rathúla in ann an sásamh a raibh 
siad i dteideal a fháil a fháil mar nach raibh an inniúlacht chuí acu chun na doiciméid dlí a 
shíniú. Tá na cásanna seo ar fad réitithe ag Mary O’Toole, Uasal, agus tá an méid a raibh 
siad i dteideal a fháil faighte ag na daoine ábhartha. I bhformhór na gcásanna, ní raibh sé 
riachtanach úsáid a bhaint as an iarratas coimircíochta. Is mian liom aitheantas a thabhairt 
do chúnamh luachmhar a thug Mary O’Toole, Uasal, chun na cásanna seo a réiteach. 
 
Maidir le moladh 2, sainaithin Mary O’Toole, Uasal, 215 cás a bhain leis an gcatagóir seo. 
Ag tús 2020, bhí íocaíochtaí breise tugtha do 80 cinn as na hiarratais seo. Maidir le 35 cás, 
cinneadh go raibh an cinneadh bunaidh ceart. D’aistarraing 22 iarrthóir eile a n-iarratais ar 
íocaíochtaí breise. Maidir le 75 cás, tá fiosrúcháin fós ar bun agus bhíothas ag fanacht chun 
déileáil leis na 3 chás fágtha. 
 
Maidir le moladh 1, measadh go mb’fhéidir go raibh 52 de na hiarrthóirí bunaidh ar 
diúltaíodh rochtain ar an Scéim dóibh ag an tús incháilithe faoi théarmaí an aguisín agus 
bhí siad le hathscrúdú. Ag tús 2020, bhí 63 iarratas breise faighte i ndiaidh athfhógairt na 
Scéime. As an 115 cás ar fad, fuair 82 iarrthóir a n-íocaíocht ex gratia agus fuair triúr eile 
tairiscintí ar íocaíocht, bhí cás amháin faoi réir fiosrúchán, measadh nach raibh 24 cás 
incháilithe agus bhí iarrthóir amháin imithe ar shlí na fírinne. Aistarraingíodh ceann de na 
hiarratais agus cuireadh trí iarratas eile ar fionraí mar nach raibh freagraí ar fhiosrúcháin 
faighte. 
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Ar an iomlán, tá €31.484m ar fad íoctha le 791 iarrthóir go dtí seo. 
 
Rinne mé an ceathrú moladh freisin, mar seo a leanas, nach raibh dírithe ar an Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais. 

4. Scéimeanna a fhorbairt amach anseo 
D’fhonn a chinntiú go mbaineann aon scéimeanna um cheartas aisiríoch nó aon 
scéimeanna sásaimh tairbhe as an méid atá foghlamtha ón oibríocht seo agus ó 
scéimeanna eile, ba cheart treoir a chur i dtoll a chéile maidir le forbairt agus oibriú a 
leithéid sin de scéimeanna go ginearálta. Ba cheart a leithéid sin de threoir a fhorbairt 
ar bhonn lárnach agus ba cheart go mbeadh an treoir ar fáil do gach roinn rialtais agus 
comhlacht poiblí.  
 
Tuigim go bhfuil an Roinn Chaitheachais Phoiblí agus Athchóirithe ag glacadh páirte i 
bpróiseas comhairliúcháin maidir le dréachtdoiciméad polasaí dar teideal Guidance on 
Redress Schemes for Government Departments and Offices. Tá tuairimí maidir leis an dréacht 
curtha faoi bhráid na Roinne ag m’Oifig. Beidh an Roinn ag cur an doiciméid faoi bhráid an 
Rialtais lena cheadú in am trátha.

 
3.7 A Good Death: End of life care

I dTuarascáil Bhliantúil 2018 (leathanach 20 agus 21) sholáthair mé achoimre ar go leor de na 
tionscnaimh dhearfacha atá forbartha do chúram deireadh saoil inár gcuid ospidéal a leagadh 
amach sa tuarascáil a foilsíodh in 2018 dar teideal A Good Death: Progress Report on End of Life 
Care in Irish Hospitals.

Cúis áthais dom go bhfuil obair ar siúl go leanúnach sa réimse seo. Tá go leor den obair seo 
á déanamh ag Comhghrúpa Maoirseachta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/Fhoras 
Ospíse na hÉireann (FOE). Is ball den Ghrúpa Maoirseachta é Imscrúdaitheoir ó m’Oifig, atá 
faoi chathaoirleacht an Ollaimh Cillian Twomey (Geiriatraí Comhairleach ar scor, FSS an 
Deiscirt). 

Áirítear i measc na bhforbairtí is déanaí in 2019:

• Final Journeys, a forbraíodh ar dtús in 2010 mar chuid den Chlár HFH, ceardlann lae do 
gach ball foirne in ospidéil ghéarmhíochaine. Tá sé mar aidhm leis an gceardlann an 
cúram deireadh saoil a chuirtear ar fáil a fheabhsú trí chultúr feasachta agus cumhachtú 
pearsanta a chur chun cinn. In 2019, athbhreithníodh agus nuashonraíodh an clár oiliúna 
Final Journeys – oileadh 73 éascaitheoir nua in 2019 ionas go mbeadh ar a gcumas an 
cheardlann oideachais seo a reáchtáil ina gcuid ospidéal. Táthar ag leanúint leis an oiliúint 
in 2020; 
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• Design & Dignity - clár comhpháirtíochta idir FOE agus FSS a bhfuil sé mar aidhm leis an 
bealach a dheartar ospidéil a athrú agus dínit othar agus teaghlaigh a chosaint ag deireadh 
a saoil. Osclaíodh trí sheomra nua Dearadh & Dínit in 2019 agus tá 19 dtionscadal eile ar 
siúl;

• Soláthar faisnéise faoi gach gné de dheireadh an tsaoil a sholáthar d’othair agus dá 
dteaghlaigh. Tá breis is 8,000 cóip de leabhrán faisnéise poiblí FSS/Ospidéil Ospís-
Chairdiúla: ‘When someone you care about is dying in hospital – What to expect’ dáilte ar fud 
chóras na n-ospidéal géarmhíochaine agus tá ardmholadh faighte aige ó bhaill foirne agus 
ó theaghlaigh;

• I mí na Nollag 2018, d’fhógair Rannán Ospidéil Ghéarmhíochaine FSS maoiniú le sé phost 
nua do Chomhordaitheoirí Deireadh Saoil. Ciallaíonn na sé phost nua i dteannta leis an 
seachtar comhordaitheoirí deireadh saoil atá ann cheana go mbeidh ball foirne amháin 
i ngach grúpa ospidéal agus gach ospidéal teagaisc mhóir in Éirinn a bheith tiomanta do 
chúram deireadh saoil a fheabhsú go leanúnach. 

 
Seachas an obair a bhfuil maoirseacht déanta ag an gComhghrúpa Oibre uirthi, tá roinnt 
tionscnamh inmholta eile curtha i gcrích, lena n-áirítear:

• Tá sraith leabhrán foilsithe ag an FOE chun tacú le daoine a bhfuil tinneas fadtéarmach 
orthu pleananna a dhéanamh don todhchaí (lena n-áirítear teip croí, COPD, néaltrú agus 
tinnis néareolaíocha); 

• Lean FOE ag tacú le Pleanáil Ardchúraim trí pháirt a ghlacadh in ullmhúchán cód cleachtais 
don Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) le FSS; 

• Tá Clár CEOL (Deireadh Saoil Atruach) FOE do thithe altranais agus d’ionaid cúram 
cónaithe gníomhach i mbreis is 50 teach altranais (príobháideach agus poiblí). Cuireann 
Clár CEOL ar chumas ball foirne athbhreithniú, machnamh agus feabhsú leanúnach 
a dhéanamh ar an gcúram deireadh saoil a chuireann siad ar fáil do chónaitheoirí, a 
dteaghlaigh agus na baill foirne iad féin. Áirítear sa chlár seo cur chuige maidir le feabhas 
leanúnach cáilíochta agus tá sé bunaithe ar riachtanais an duine aonair, agus bíonn an 
cónaitheoir ag croílár gach cinnidh; 

• Tacaíonn Líonraí Réigiúnacha CEOL le forbairt leanúnach ghairmiúil agus phearsanta i 
gcúram deireadh saoil agus i réimsí gaolmhara cleachtais do gach Gairmí Sláinte & Cúraim 
Shóisialta atá ag obair in agus le tithe altranais.  

“Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a 
ghabháil leat féin agus le foireann na hoifige as 
cabhrú liom an deis a fháil an t-athbhreithniú seo a 
dhéanamh ... Murach gur ann d’oifig an Ombudsman, 
ní bheadh an t-athbhreithniú seo curtha i gcrích. ”
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3.8 Foghlaim ar Son Feabhais: Imscrúdú ar an dóigh a 
ndéanann Ospidéil Gearáin a Láimhseáil
I dTuarascáil Bhliantúil 2018 (leathanach 19) sholáthair mé achoimre ar mo Thuarascáil 
ar Dhul Chun Cinn maidir le cur chun feidhme an 36 moladh a rinne mé i dtuarascáil 
imscrúdaithe chórasaigh 2015 ‘Foghlaim ar Son Feabhais’ (FSF).

In 2019 rollaigh FSS amach pleananna gníomhaíochta Foghlaim ar Son Feabhais agus 
rinneadh é a mhodhnú chun gach réimse de FSS a chur san áireamh (Ospidéil agus CHOanna).  
Sholáthair FSS uirlisí iniúchta féinmheasúnaithe chun cabhrú leis na réimsí monatóireacht a 
dhéanamh ar a gcomhlíontacht leis na pleananna gníomhaíochta agus moltaí seo. Chuir an 
Bhuíon Náisiúnta Foghlama um Rialachas Gearán (BNFRG) na pleananna gníomhaíochta le 
haghaidh gach réimse i dtoll a chéile ar bhonn lárnach. Nuair a bhíonn na tuairisceáin seo 
faighte ag m’Oifig, tá sé beartaithe agam cásleabhar speisialta a fhoilsiú in 2020 ina n-áireofar 
gearáin FSS agus tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis na gníomhartha atá curtha i gcrích 
faoi gach ceann de na moltaí i mo thuarascáil.

I measc cuid de na gníomhartha is suntasaí atá déanta ag FSS mar thoradh ar FSF tá 
pleananna gníomhartha a bhunú le haghaidh gach réimse; méadú ar thuairisciú agus ar 
thaifeadadh gearán faightear ar an gCóras Bainistíochta Gearán; an oiliúint a cuireadh ar gach 
ball foirne ábhartha; an tsraith straitéisí féinmheasúnaithe; foilsiú na gcásleabhar ráithiúil 
agus torthaí agus foghlaim a roinnt. Beidh iniúchadh á reáchtáil ag BNFRG i rith 2020 chun na 
tuairisceáin féinmheasúnaithe a bhailíochtú. 

3.9 Scéimeanna an Liúntais Luaineachta agus an 
Deontais Mótariompair
I dTuarascáil Bhliantúil 2018 (leathanach 25) tharraing mé aird an athuair ar an moill fhada a 
bhain le reachtaíocht a bhunú do scéim nua aontaithe reachtúil chun teacht in áit Scéimeanna 
an Liúntais Luaineachta agus an Deontais Mótariompair nach bhfuil ag glacadh le hiarratais ó 
iarrthóir nua ó 2013 mar thoradh ar chinneadh a rinne an Roinn Sláinte.

Ainneoin roinnt mhaith gealltanas reachtaíocht nua a thabhairt isteach níl aon fhianaise ann 
go bhfuil aon dul chun cinn déanta ar an gceist seo. Scríobh mé chuig ceannairí na bpáirtithe 
polaitíochta ar fad maidir le roinnt nithe roimh thoghchán ginearálta 2020. Ag an am céanna, 
d’iarr mé go ndéanfaí gníomh práinneach chun an éagóir seo a chur ina cheart. 

“Go raibh míle maith agat as cabhrú liom. Ní bheadh 
an méid seo déanta gan an chabhair a thug tú. Guím 
gach rath ort.”



Caibidil 4
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Caibidil 4: Cás-staidéir
Rinne mé trácht i gCaibidil 2 ar ghearáin a fuair m’Oifig in 2019. Sheas mé leis an ngearán 
nó sheas mé leis an ngearán go páirteach in aghaidh an tsoláthraí seirbhíse in 30% de na 
cásanna. Cuirim achoimrí i láthair sa chaibidil seo ar chuid de na gearáin ar sheas mé leo.

4.1 Íocann an Roinn €12,500 le feirmeoir i ndiaidh 
díospóide faoi scéim comhshaoil 20 bliain
Cúlra
Rinne Seán, feirmeoir ó Shligeach, gearán leis an Ombudsman nuair a chuir an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara stop lena íocaíochtaí faoin Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil 
faoin Tuath (REPS). Glacadh le Seán chun páirt a ghlacadh sa scéim i 1998. Mar chuid den 
scéim, bhí stráice talún le cur i leataobh taobh le habhainn (Crios Bruachánach) ar feadh 20 
bliain. Úsáideadh an talamh chun gnáthóga fiadhúlra a spreagadh. Rinne Seán acmhainní 
suntasacha a infheistiú i gcrainn a chur taobh leis an abhainn agus chreid sé go bhfaigheadh 
sé íocaíochtaí ar feadh na 20 bliain go léir. Chuir an Roinn deireadh lena íocaíochtaí i ndiaidh 
13 bliana in 2011, áfach.

Scrúdú
Bhí sraith REPS á hoibriú idir 1998 agus 2013. Bhain critéir agus teidlíochtaí éagsúla le gach 
REPS, agus bhí rannpháirtithe in ann aistriú ó scéim cúig bliana amháin go scéim cúig bliana 
eile. Sa chás seo, ghlac Seán páirt i dtrí REPS éagsúla i gcaitheamh na tréimhse (REPS 1, 2 
agus 3).

Nuair a tháinig deireadh lena rannpháirtíocht in REPS 3 (in 2012), ní fhéadfadh sé aistriú go dtí 
scéim REPS 4 mar gheall go raibh an spriocdháta d’iarratais in Iúil 2009. D’iontráil Seán scéim 
éagsúil (an Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta) in 2013 agus níor sholáthair an 
scéim seo íocaíochtaí do Chriosanna Bruachánacha. Chuir an Roinn deireadh lena íocaíochtaí 
do Chrios Bruachánach mar gheall go ndúirt an Roinn nach bhféadfadh sé íocaíocht a fháil 
mura raibh páirt á glacadh aige i REPS. 
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Dúirt Seán nach raibh aon chlásal sa scéim a d’iarr air chun an conradh REPS a athnuachan 
gach cúig bliana. Rinne sé crainn bheithe, learóige, fearnóige agus fuinseoige a chur taobh leis 
‘na Criosanna Bruachánacha’ ar chostas mór agus ghlac sé roinnt mhaith ama ar na crainn 
chun aibíocht a bhaint amach. 

Foráiltear an méid seo a leanas sa choinníoll ábhartha in REPS:

“déanfar an íocaíocht €724.50 in aghaidh an heicteáir ar feadh 20 bliain …”.

Ghlac an tOmbudsman leis gur chomhaontaigh Seán leis chun a thalamh a chur i leataobh 
ar feadh 20 bliain mar gheall gur thuig sé go bhfaigheadh sé íocaíochtaí bliantúla ar feadh na 
tréimhse 20 bliain. Shásaigh Seán gach ceann de choinníollacha na scéime, ina theannta sin. 

Toradh 
Rinne an Roinn a cinneadh a athbhreithniú agus rinneadh an cinneadh chun €12,500 a íoc 
le Seán chun an cás a réiteach. Shainaithin an Roinn 109 cás eile atá cosúil leis an gcás seo 
freisin ina bhfuil dliteanas féideartha €855,000. 

4.2 Cuireadh feabhas ar bhainistíocht taifead i ndiaidh 
go raibh mearbhall i gceist maidir le comhad leighis 
mhná
Cúlra
Rinne Deirdre gearán leis an Ombudsman i ndiaidh go ndearna dochtúir ag Ospidéal Ollscoile 
Leitir Ceanainn plé ar a stair leighis léi ach chonacthas di nár léi an taifead. Tháinig sí, ina 
dhiaidh sin, ar litir ina comhad ar le hothar eile í, othar ag a bhfuil an t-ainm céanna léi. 

D’fhreastail Deirdre ar an ospidéal chun tabhairt faoi ghnáthamh máinliachta, ach chuir sí an 
gnáthamh ar ceal i ndiaidh go ndearnadh na botúin. Rinne Deirdre gearán leis an ospidéal ach 
bhí sí míshásta leis an mbealach a d’fhreagair sé dá gearán.

Scrúdú
Luaigh an dochtúir an stair leighis mhícheart mar gheall gur léigh sé an stair ó thaifead othair 
eile, a cuireadh sa chomhad mícheart ar chairt leighis Dheirdre. 

Níor líonadh foirm ‘Theagmhas Ginearálta/Neasteagmhas’, faoi mar ba chóir a dhéanamh, 
díreach i ndiaidh an teagmhais go dtí go ndearna Deirdre gearán leis an ospidéal. Anuas air 
sin, ní raibh na sonraí ar an bhfoirm go hiomlán cruinn.

Bhí roinnt mearbhaill ann, chomh maith, maidir leis ‘an réamh-mheasúnú’ sular fhreastail 
Deirdre ar an rannóg Seirbhísí Lae chun tabhairt faoina gnáthamh máinliachta. Dúirt FSS nár 
shínigh Deirdre an fhoirm ‘réamh-mheasúnú’ mar gheall gur tugadh faoin réamh-mheasúnú 
ar an nguthán, ar gnáthchleachtas é seo. 
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Toradh 
Ghabh Bainisteoir Ginearálta an ospidéil leithscéal le Deirdre as an suaitheadh a raibh sí thíos 
leis.

Chun tarlú teagmhais dá mhacasamhail a sheachaint, rinne an t-ospidéal an méid seo a 
leanas:

• oiliúint athnuachana a chur ar fhoireann an ospidéil ar chomhdú ceart cáipéisí i gcairteacha 
taifead leighis

• athbhreithniú ar a bheartais maidir le taifid leighis a bhainistiú, agus 

• oiliúint a sholáthar ar na beartais don fhoireann. 
 
Déanfaidh an tOmbudsman teagmháil leis an ospidéal arís eile i lár 2020.

4.3 Ní fhéadfadh córas cláraithe an láthair cheart a 
chur i dtaifead inar thug bean leanbh ar an saol sa 
bhaile 
Cúlra
Rinne Máire, a bheartaigh chun leanbh a thabhairt ar an saol sa bhaile, gearán leis 
Ombudsman nuair nár chuir an tSeirbhís um Chlárú Shibhialta a baile i dtaifead mar ‘áit 
bhreithe’ a hiníne.

Thug Máire leanbh ar an saol sa bhaile i láthair a muintire. Ní raibh aon chnáimhseach ná 
gairmí eile leighis i láthair na breithe, áfach. Chuir an tSeirbhís um Chlárú Shibhialta an áit 
bhreithe i dtaifead mar ‘breith roimh theacht i láthair’ ag an ospidéal.

Scrúdú
Thug Máire a hiníon chuig a hospidéal áitiúil an lá i ndiaidh gur rugadh uirthi. Líon an 
chnáimhseach Foirm Fógra Breithe. Cuirtear trí rogha ar fáil i dtreoirlínte FSS maidir le ‘áit 
bhreithe’:

1. breith in ospidéal

2. ‘breith roimh theacht i láthair’ in ospidéal, nach breith bheartaithe sa bhaile atá  
i gceist leis seo

3. breith a thit amach sa bhaile; breith sa bhaile ar ar fhreastail cnáimhseach.

Mar gheall nár fhreastail aon chnáimhseach ar bhreith an linbh, chuir an t-ospidéal an áit 
bhreithe i dtaifead mar ‘breith roimh theacht i láthair’. Dá thoradh sin, chuir an tSeirbhís um 
Chlárú Shibhialta (an SCS) áit bhreithe an linbh i dtaifead mar ‘breith roimh theacht i láthair’, 
seachas ‘breith sa bhaile’.
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Ní raibh Máire sásta mar gheall gur mhian léi go mbeadh láthair cheart bhreithe a hiníne 
curtha i dtaifead ar an taifead oifigiúil. 

Dhiúltaigh an SCS chun a thaifid a leasú. Dúirt siad go ndéantar an Fhoirm Fógra Breithe a 
líonadh go huathoibríoch ar an scáileán cláraithe breitheanna ar líne. Baintear an t-eolas faoi 
theastas breithe an linbh ansin ón scáileán seo. Níl catagóir i lámhleabhar treorach FSS ina 
ndéantar cur síos ar an gcás ina dtugann bean leanbh ar an saol sa bhaile gan chúnamh agus 
é sin beartaithe aici.

Toradh 
Nuair a chuir an tOmbudsman an cás ar aird an SCS, ghabh sé leithscéal le Máire láithreach. 
D’athraigh sé áit bhreithe an linbh ar a teastas breithe go dtí ‘breith sa bhaile’.

Gheall sé freisin chun a nósanna imeachta a leasú chun cásanna dá macasamhail seo a 
thabhairt san áireamh agus d’aisíoc sé na costais a raibh ar Mháire íoc astu chun tabhairt 
faoin gcás leis an SCS (€500).

4.4 Laghdaigh Comhairle deontas tithíochta fir aosta go 
mícheart
Cúlra
Rinne Nollaig gearán leis an Ombudsman nuair nach ndearna Comhairle Contae Mhaigh Eo 
ach €3,725 a dheonú dó faoin Scéim Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Aosta (SCTDA) in ainneoin 
go ndúirt an Chomhairle go raibh sé incháilithe don deontas iomlán.

Tá an scéim in ainm is an bhail a bhíonn ar theach duine aosta a fheabhsú. Go ginearálta, tá sé 
dírithe ar dhaoine atá níos sine ná 66 bliain d’aois a mhaireann faoi dhrochdhálaí tithíochta. Sa 
chás seo, theastaigh an deontas ó Nollaig chun tabhairt faoi dheisiúcháin bhunriachtanacha 
ar a theach agus chun a áiléar a insliú. Rinne sé iarratas ar an deontas in 2017. Rinne an 
Chomhairle an cinneadh, áfach, gan ach €3,725 a dheonú do Nollaig mar gheall go bhfuair sé 
deontas SCTDA €4,275 trí bliana roimhe sin.

Scrúdú
Rinneadh an cinneadh chun an méid deontais a laghdú, má fuair iarratasóir deontas roimhe 
sin faoin scéim, ag cruinniú na Comhairle in Aibreán 2015 (bliain i ndiaidh go bhfuair Nollaig 
an deontas tosaigh). Ní cheadaítear sa reachtaíocht agus sna treoirlínte a rialaíonn an scéim, 
áfach, Comhairle chun srian a chur ar an ráta íocaíochta i gcásanna inar deonaíodh méid 
roimhe seo. Anuas air sin, níor tugadh le fios ar fhoirm iarratais na Comhairle go laghdófaí an 
íocaíocht sin má fuair an t-iarratasóir deontas roimhe seo.

Toradh 
Chuir an tOmbudsman an cás ar aird na Comhairle agus na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil. Rinne an Chomhairle a cinneadh a thiontú agus d’fhaomh sí an deontas ina 
iomláine. Ina theannta sin, d’athraigh an Chomhairle an bealach a láimhseáil sé iarratais 
iolracha.
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4.5 Gearradh pionóis dhéanacha €3,900 ar bhean in 
ainneoin go ndearna sí iarracht chun an muirear ar Áit 
Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha a íoc in am
Cúlra 
Rinne Tomás gearán leis an Ombudsman nuair a gearradh €3,900 ar a mháthair aosta i ngeall 
ar an muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (ÁCPNP) a íoc go déanach dá 
réadmhaoin do na blianta 2009 agus 2010. D’íoc máthair Thomáis na muirir don réadmhaoin 
do na blianta 2011, 2012 agus 2013 in am, agus rinne sí iarracht chun na muirir a íoc do na 
blianta 2009 agus 2010 in am ach níor ghlac an Chomhairle lena híocaíocht. 

Níor tháinig Tomás ar an mbille ÁCPNP nár íocadh ach nuair a rinne sé teagmháil leis an 
gComhairle in 2018 chun roinnt den talamh a dhíol ar a raibh an réadmhaoin. Chreid sé gur 
íocadh muirir ÁCPNP a mháthar go hiomlán agus in am. Níor shoiléir an fáth nach mbeadh na 
muirir íoctha aici mar gheall gur íoc sí gach bliain eile in am agus gur íocadh gach muirear dá 
réadmhaoin eile go hiomlán gach bliain. 

Scrúdú
Rinne máthair Thomáis teagmháil leis an gComhairle in 2009 mar gheall go raibh mearbhall 
i gceist maidir le cibé acu an ndearnadh nó nach ndearnadh íocaíocht dhúblach don 
réadmhaoin chéanna. Scríobh sí freisin chuig an gComhairle in 2010 agus arís eile in 2011 
chun soiléiriú a lorg ar an méid a bhí le híoc chun go bhféadfaí íocaíocht a dhéanamh. Sheol sí 
seic ar luach €600 in 2010 chuig an gComhairle agus seoladh an seic ar ais agus é á chur in 
iúl nach bhféadfaí an réadmhaoin a aimsiú.  

Déantar pionóis ar íocaíocht dhéanach a ghearradh, go ginearálta, maidir le duine a bhfuil 
iarracht ghníomhach á déanamh acu chun íocaíocht cánach a sheachaint. Sa chás seo, ba 
shoiléir go raibh máthair Thomáis faoi dhliteanas na muirir ÁCPNP don bhliain 2009 agus 
2010 a íoc. Níor chóir táille ar íocaíocht dhéanach a ghearradh, áfach, mar gheall nach raibh 
aon iarrachtaí doiciméadaithe chun na muirir a íoc agus ar chomhairle ón gComhairle gan an 
réadmhaoin a chlárú.  

Toradh 
Faoi alt 76 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, tá lánrogha ag údaráis áitiúla chun 
dliteanais maidir le híocaíocht dhéanach a laghdú. D’iarr an tOmbudsman ar Chomhairle 
Contae Dhún na nGall a lánrogha a chur i bhfeidhm sa chás seo. Chomhaontaigh an 
Chomhairle chun glacadh leis an íocaíocht ÁCPNP don bhliain 2009 agus 2010 (€400) agus 
neamhaird a thabhairt ar an bpionóis i ngeall ar na pionóis €3,500 ar íocaíocht dhéanach.
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4.6 Dhiúltaigh an Chomhairle chun ús €28,000 a íoc ar 
bhannaí forbartha 15 bliana tógálaí
Cúlra
Rinne tógálaí gearán gur dhiúltaigh Comhairle Contae Loch Garman ús a íoc ar dhá bhanna 
airgid thirim a rinne sé a thaisceadh leis an gComhairle d’fhorbairtí tithíochta, ceann amháin 
in 2000 agus an ceann eile in 2001. B’ionann an dá bhanna, i dteannta a chéile, agus breis 
agus €175,000, ar an iomlán. Is é cuspóir banna airgid thirim chun gníomhú mar urrús chun 
forbairt tithíochta a chríochnú. Déantar bannaí airgid thirim a thaisceadh isteach i gcuntas 
bainc na Comhairle nuair is féidir leo ús a thuilleamh.

Scrúdú
D’aisíoc an Chomhairle bannaí airgid thirim go stairiúil, móide an t-ús carntha, le tógálaithe 
a luaithe a ghlac sí an t-eastát tithíochta i gcúram. Ó Aibreán 2015 ar aghaidh, áfach, rinne an 
Chomhairle an cinneadh chun stop a chur le hús a íoc ar bhannaí. Níor chuir sí aon tógálaithe 
ar an eolas, áfach, ar an athrú ar bheartas.

Ghlac an Chomhairle na heastáit tithíochta i gcúram in 2016. Thug sí na bannaí airgid thirim 
tosaigh ar ais don tógálaí gan ús a bhí carntha i rith tréimhse cúig bliana déag.

Chreid an tOmbudsman go raibh ionchas dlisteanach ag an tógálaí go bhfaigheadh sé na 
bannaí móide ús a fhad agus gur shásaigh sé na coinníollacha seo a leanas:

• shásaigh sé coinníollacha dheonú an cheada pleanála,

• chríochnaigh sé an t-eastát tithíochta chun sásaimh na Comhairle, agus

• ghlac an Chomhairle an t-eastát i gcúram.
 
Toradh 
Chomhaontaigh an Chomhairle chun an t-ús fabhraithe a íoc leis an tógálaí maidir leis an 
dá bhanna – arbh fhiú beagnach €28,000 é. D’iarr an tOmbudsman ar an gComhairle aon 
chásanna eile a shainaithint inar tháinig a mhacasamhail de chásanna aníos. Shainaithin an 
Chomhairle 24 cás eile ina raibh leas €68,000. 

Nuair a chuirtear an tsaincheist shistéamach fhéideartha atá i gceist, rinne an tOmbudsman 
teagmháil leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a scríobh ansin chuig gach 
údarás áitiúil agus a chuir ar an eolas iad nár cheart go n-imreodh aon athrú ar bheartas, 
roimhe seo nó amach anseo, tionchar aisghníomhach ar na bannaí siúd a taisceadh roimh 
dháta an athraithe ar bheartas.
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4.7 Cuireadh cistiú réamhscoile ar fáil arís i ndiaidh gur 
laghdaíodh deontas gan fhógra
Cúlra
Rinne Pádraigín, a raibh úinéireacht aici ar ghnólacht réamhscoile, gearán leis an 
Ombudsman nuair a laghdaigh Pobal cistiú a bhí á sholáthar di gan fhógra. Riarann Pobal 
cistiú Rialtais agus AE chun cabhrú le dul i ngleic le míbhuntáiste agus tacú le hionchuimsiú 
sóisialta. Deonaíodh cistiú €14,820 do Phádraigín chun cabhrú le tacú le leanaí a bhfuil 
riachtanais bhreise acu. D’fhostaigh Pádraigín triúr foirne bhreise agus thuig sí go mbeadh an 
méid iomlán á fháil aici. Bhí roinnt míonna imithe thart sular thug sí faoi deara gur laghdaigh 
Pobal an méid. 

Dúirt Pobal gur laghdaíodh an méid mar gheall go bhfuil cistiú á fháil ag Pádraigín ó fhoinse 
eile. Chuir Pádraigín Pobal ar an eolas ar an bhfoinse eile de chistiú, áfach, ag an tráth a 
rinne sí a hiarratas. Chreid sí go mbeadh an méid ní b’airde á fháil aici, agus bhí sí thíos le 
caillteanas mór airgeadais mar gheall go raibh uirthi seasamh le conarthaí fostaíochta na 
foirne breise.

Scrúdú
D’eisigh Pobal deimhniú an deontais agus an méid iomlán €14,820 i ríomhphost a seoladh 
chuig Pádraigín. Ní raibh sí ar an eolas, áfach, go raibh athbhreithniú á dhéanamh ar an méid. 
Mar gheall gur luaigh Pádraigín an cistiú breise ag tráth a hiarratais, thuig sí gur cuireadh an 
cistiú ar leith san áireamh sa mhéid a deonaíodh di. 

Scrúdaigh an tOmbudsman an fhaisnéis a cuireadh ar fáil do na hiarratasóirí don scéim (an 
tSamhail Rochtana agus Chuimsithe). Bhí buarthaí air faoin eolas a bhí á sholáthar. Bhí easpa 
soiléireachta ann maidir leis an nós imeachta athbhreithnithe, agus níor cuireadh iarratasóir a 
raibh deimhniú a ndeontais á fháil acu, ag an bpointe sin, ar an eolas faoi cibé acu an raibh nó 
nach raibh an méid á athbhreithniú.

Chreid an tOmbudsman freisin, mar gheall gur sholáthair Pádraigín an fhaisnéis ábhartha 
go léir, sonraí ina measc faoin gcistiú breise, bhí súil dhlisteanach aici leis gurbh é an méid a 
bronnadh an méid deiridh.

Toradh 
Rinne Pobal athbhreithniú ar chás Pádraigín agus chomhaontaigh sé chun méid iomlán an 
chistithe a aisíoc léi. I ndiaidh plé a dhéanamh leis an Ombudsman, rinne Pobal athbhreithniú 
ar a nósanna imeachta freisin. Tá nósanna imeachta nua á gcur i bhfeidhm aige chun 
soiléireacht níos fearr i gcumarsáid a chinntiú a bhaineann le hiarratais ar chistiú.
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4.8 Iarratas déanach ar dheontas oideachais a 
diúltaíodh in ainneoin cúinsí deacra pearsanta
Cúlra
Rinne Adam, mac léinn ó Phort Láirge, teagmháil leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh 
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) glacadh lena iarratas déanach ar 
Dheontas Ardoideachais 2018/19.

Bhí Adam ag cónaí lena leasathair ag an am agus rinne sé iarratas mar ‘cleithiúnach lena 
leasathair trí phróiseas iarratais ar líne SUSI. Bhí deacrachtaí teicniúla aige chun a iarratas a 
chomhlánú, agus réitigh SUSI é seo go tapa.  

Chreid Adam, áfach, gur theastaigh sonraí uaidh faoi ioncam a leasathar agus eolas a 
bhaineann le bás a mháthar, a fuair bás dhá bhliain roimhe sin, chun an t-iarratas a líonadh. 
Chruthaigh bás a mháthar go leor tráma dó.  Ní raibh teagmháil á déanamh le himeacht ama 
idir é féin agus a leasathair agus ní fhéadfadh sé na sonraí a fháil a cheap sé a theastaigh 
uaidh. Bhog Adam ó theach a leasathar chun cónaí le gaol. Bhog sé ina dhiaidh sin go dtí 
cóiríocht ar cíos. Anuas air sin, bhí diospraicse agus dúlagar ar Adam, agus bhí sé ag teacht as 
obráidí a bhain le siad ar chorda a dhromlaigh.

Rinne Adam a iarratas dhá mhí i ndiaidh an spriocdháta. D’iarr sé ar SUSI glacadh lena 
iarratas déanach agus thug sé le fios gurbh iad na cúinsí deacra a raibh sé thíos leo ba chúis 
leis an moill. Dúirt Adam gur theastaigh go géar uaidh chun a staidéar a chur i gcrích agus 
nach bhféadfadh sé leanúint ar aghaidh gan an deontas.  

Scrúdú
Luaitear in ‘critéir maidir le hiarratas déanach’ de chuid SUSI gur féidir le SUSI a lánrogha a 
úsáid chun iarratas a dheonú má bhí an t-iarratasóir “...thíos le himthosca maolaitheacha a d’imir 
drochthionchar ort agus ar do chumas chun iarratas a dhéanamh roimh an Dáta Deiridh ar Líne...”.

Ba shoiléir go raibh ar Adam déileáil le roinnt cúinsí tubaisteacha agus gur bheag tacaíocht 
teaghlaigh a tugadh dó i rith an ama seo. Mheas an tOmbudsman gur cheart do SUSI a 
chumhachtaí lánroghnacha a úsáid chun an t-iarratas déanach a dheonú.

Toradh 
Chuir SUSI an cheist faoi bhráid a Rannóige Oibríochtaí Deontais agus bhí siad sásta glacadh 
le hiarratas déanach ó Adam do bhliain acadúil 2018/19. 
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4.9 Baineann Comhairle líomhaintí faoi thionónta i 
ndiaidh go ndearnadh Tvuít faoi úinéir réadmhaoine 
béal dorais
Cúlra
Rinne Conchúr gearán leis an Ombudsman nuair a dúirt Comhairle Contae Chorcaí gur 
sháraigh sé a chomhaontú tionóntachta leis an gComhairle. Dúirt an Chomhairle gur úsáid 
Conchúr friotal drochídeach agus maslach i dTvuít a sheol sé faoi chás cúirte ina raibh úinéir 
ar réadmhaoin béal dorais bainteach, agus gur fhoilsigh sé grianghraf den úinéir, gan a toiliú, 
ar a bhlag. 

Dúirt Conchúr go raibh an Tvuít fíriciúil, agus nár fhoilsigh sé an grianghraf. Theastaigh ó 
Chonchúr go mbainfí na líomhaintí óna thaifead tionóntachta.

Scrúdú
Dúirt an Chomhairle go raibh roinnt saincheisteanna ann idir Conchúr agus úinéir na 
réadmhaoine, cás cúirte ina measc nár éirigh le Conchúr ann. I ndiaidh thoradh an cháis 
chúirte, chuir Conchúr nasc san áireamh le sonraí faoi chás éagsúil ina raibh an t-úinéir ina 
Thvuít bainteach. Dúirt an Chomhairle freisin go ndearnadh gearán léi gur fhoilsigh Conchúr 
pictiúr na mná ina bhlag, chomh maith le sonraí faoi faoin gcás cúirte. 

Chonacthas don Ombudsman nár cuireadh Conchúr ar an eolas ar na líomhaintí a bhain leis 
an Tvuít agus an blag chun go mbeadh an deis aige freagairt sula ndearna an Chomhairle an 
cinneadh gur sháraigh sé a chomhaontú tionóntachta. Bhí eolas sa Tvuít féin a bhí ar fáil san 
fhearann poiblí cheana féin. Anuas air sin, ní raibh Beartas Meán Sóisialta ag an gComhairle 
dá cuid tionóntaí, agus bhí an tagairt don Tvuít sa litir fógra maidir leis an tionóntacht 
éagórach dá bharr.

Chonacthas don Ombudsman nach raibh an blag á reáchtáil ag Conchubhair, agus go raibh 
sé míréasúnta go measfadh an Chomhairle go raibh Conchúr freagrach as an ngrianghraf a 
fhoilsiú. 

Toradh 
Rinne an Chomhairle athbhreithniú ar a cinneadh agus baineadh na líomhaintí ó thaifead 
tionóntachta Conchúr. Dúirt sí freisin go ndéanfadh sí breithniú ar Bheartas Meán Sóisialta a 
thabhairt isteach do thionóntaí. 
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4.10 Gearradh táillí níocháin €3,500 ar fhear i dteach 
altranais go héagórach
Cúlra
Rinne Liam gearán leis an Ombudsman faoi táille mhíosúil níocháin a d’íoc sé dá dheartháir, 
nach maireann, nuair a bhí sé i dteach altranais. Gearradh €50 sa mhí ar dheartháir Liam 
ar feadh beagnach seacht mbliana don tseirbhís anuas ar na táillí teach altranais. Chreid 
Liam nár cheart go raibh ar a dheartháir an táille a íoc. Dhiúltaigh an teach altranais chun 
aisíocaíocht a eisiúint, áfach. 

Scrúdú
Scrúdaigh an tOmbudsman an ‘conradh cúraim’ idir an teach altranais agus deartháir Liam. 
Chonacthas dó gur cuireadh na seirbhísí níocháin san áireamh sna táillí bliantúla teach 
altranais a d’íoc deartháir Liam. Dúirt an teach altranais, cé gur ghearr sé táille níocháin €50 
sa mhí, níor gearradh táille ar ghníomhaíochtaí eagraithe. Chuir sé €2,000 ar tairiscint do 
Liam, arbh ionann sin agus aisíocaíocht ar tháillí níocháin lúide méid do ghníomhaíochtaí.

Níor cuireadh an táille ghníomhaíochtaí san áireamh sa ‘conradh cúraim’, áfach. Chreid an 
tOmbudsman go raibh sé éagórach chun táille a ghearradh go siarghabhálach ar rud éigin 
nach ndearnadh comhaontú air idir an teach altranais agus deartháir Liam. 

Toradh 
D’iarr an tOmbudsman go gcuirfeadh an teach altranais aisíocaíocht iomlán ar fáil ar tháillí 
níocháin do Liam. Chomhaontaigh an teach altranais leis agus rinneadh €3,500 a aisíoc le 
Liam.

4.11 Diúltaíodh deontas oideachais d’fheirmeoir mac 
léinn i ndiaidh go ndearnadh ioncam a chomhaireamh 
faoi dhó
Cúlra 
Rinne Karen ó Chontae an Chláir teagmháil leis an Ombudsman i ndiaidh gur dhiúltaigh 
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) a hiarratas ar dheontas oideachais 
ar an ‘ráta speisialta’. Is deontas níos airde é an ‘ráta speisialta’ atá dírithe ar dhaoine a bhfuil 
ioncaim ísle acu. Dheimhnigh Karen go ndearna SUSI roinnt dá hioncam a chomhaireamh faoi 
dhó agus sháraigh a hioncam an tairseach dá bharr do dheontas ar ‘ráta speisialta’. 

Scrúdú
Rinne Karen iarratas ar SUSI ar dheontas do bhliain acadúil 2018/19 agus bronnadh deontas 
uirthi. Níor bronnadh an ‘ráta speisialta’ níos airde uirthi, áfach. Rinneadh a hioncam 
teaghlaigh a ríomh mícheart mar gheall gur suimíodh deontais feirme leis an ioncam. Bhí na 
deontais seo curtha san áireamh cheana féin sna cuntais feirmeoireachta agus níor cheart iad 
a shuimiú leis an ioncam. 
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Rinne Karen achomharc ar an gcinneadh le SUSI agus bronnadh an ‘ráta speisialta’ uirthi do 
bhliain acadúil 2018/19. Dheimhnigh sí gur tharla an earráid seo in dhá bhliain eile. Rinne 
Karen achomharc ar na cinntí seo a rinneadh ní ba luaithe. Diúltaíodh a hachomharc, áfach, 
mar gheall go raibh an teorainn ama chun achomharc a dhéanamh éagtha. 

Is é an teorainn ama chun achomharc a dhéanamh le SUSI 30 lá. Níor tháinig an earráid chun 
solais, áfach, ach nuair a bhí iarratas á dhéanamh ag Karen do bhliain acadúil 2018/19 agus ní 
raibh aon chúis aici dá bharr chun an cinneadh a achomharc ag an tráth sin. 

Toradh 
I ndiaidh plé leis an Ombudsman, rinne SUSI athbhreithniú ar na deontais a bronnadh ar 
Karen roimhe seo. Bronnadh an ‘ráta speisialta’ de dheontas ar Karen do bhliain acadúil 
2016/17 agus bronnadh íocaíocht bhreise €2,890 uirthi. 

4.12 Íoctar riaráistí beagnach €20,000 le bean i ndiaidh 
go raibh moill ar Liúntas Cúramóra a bhronnadh
Cúlra
Rinne Valerie gearán leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí a hiarratas ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (LFAO). Dúirt an 
Roinn go ndearna sí a hiarratas lasmuigh den teorainn ama chun iarratas a dhéanamh.

Scrúdú
Sula mbronnfar LFAO ar iarratasóir, caithfidh go bhfuil íocaíocht amháin as roinnt íocaíochtaí 
cáilitheacha a bheith á fáil acu. Rinne Valerie iarratas ar Liúntas Cúramóra, arb íocaíocht 
cháilitheach í, i mí na Nollag 2016. Níor fhaomh an Roinn a hiarratas go dtí Feabhra 2019, 
dhá bhliain ní ba dhéanaí. Rinne Valerie iarratas ansin ar íocaíocht shiarghabhálach LFAO. 
Diúltaíodh an íocaíocht seo, áfach. 

D’aithin an Roinn go raibh moilleanna ar an iarratas ar Liúntas Cúramóra Valerie a dheonú, 
ach nár cuireadh seo san áireamh nuair a bhí a hiarratas ar LFAO á mheas.

Thug an tOmbudsman le fios don Roinn gurbh í an chúis nach bhféadfadh Valerie iarratas a 
dhéanamh ar LFAO ná go raibh moill breis agus dhá bhliain ar a Liúntas Cúramóra a dheonú. 
D’iarr sé ar an Roinn chun athbhreithniú a dhéanamh ar cinneadh.

Toradh 
Chomhaontaigh an Roinn chun athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas agus leasaigh sí an 
cinneadh a rinne sí ní ba luaithe. Bronnadh Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas ar Valerie agus 
íocadh riaráistí €19,770 léi. 
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Caibidil 5: Rannpháirtíocht le Páirtithe 
Leasmhara

5.1 Cásleabhar an Ombudsman
Is féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí foghlaim ó na gearáin a fhaigheann siad agus ó na 
gearáin a dhéanann m’Oifig scrúdú orthu. Tá obair á déanamh agam chun an méid atá le 
foghlaim ó chásanna atá á mbreithniú ag m’Oifig a chur ar fáil ar bhonn níos forleithne.

Bealach amháin chun é seo a dhéanamh ba ea trí ‘Cásleabhar an Ombudsman’, foilseachán 
ráithiúil a fhoilsiú. Soláthraítear achoimre sa Chásleabhar ráithiúil ar na cásanna ar 
dhéileálamar leo san Oifig sna míonna roimhe sin. Déantar cur síos ann ar ghearáin a 
bhaineann leis na réimsí ar fad a bhfuil an Oifig ag déileáil leo, cosúil le Sláinte, Leas 
Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil, Talmhaíocht, Cánachas agus Tithe Altranais. Seoltar 
cóip leictreonach do bhreis is 1,800 oifigeach atá ag obair do sholáthraithe seirbhíse poiblí, 
baill den Oireachtas agus ionadaithe poiblí eile, agus grúpaí leasmhara eile. Tá sé ar fáil ar mo 
shuíomh gréasáin freisin, www.ombudsman.ie.

Cúis áthais dom a chur in iúl go bhfuil aiseolas dearfach á fháil faoin gCásleabhar agus go 
bhfuil líon na ndaoine a bhfuil síntiús acu ag méadú go leanúnach. 

Chomh maith leis sin, i rith 2019, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta den Chásleabhar, ‘Eagrán 
an Chláir’, ina ndéantar achoimre ar ghearáin atá faighte agam ón gcontae sin, d’fhonn teacht 
leis an imeacht For-rochtana a d’eagraíomar i gCo. an Chláir i Meán Fómhair 2019.
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5.2 Seirbhís an Ombudsman a thabhairt chomh fada leis 
na réigiúin
Cé gur féidir gearáin a dhéanamh le m’Oifig trí litir, ríomhphost, ar líne agus go pearsanta 
ag ár nOifig i mBaile Átha Cliath, tuigim gur mian le daoine cruinnithe pearsanta a bheith 
acu lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus go mb’fhéidir go mbeadh cabhair ag teastáil uathu 
lena ngearán. Chomh maith leis sin, is mian liom oibriú le hionadaithe poiblí agus leis na 
soláthraithe éagsúla seirbhísí poiblí ar fud na tíre.

Imeacht For-rochtana an Chláir 2019
Ar an 19 agus 20 Meán Fómhair 2019 d’eagraigh m’Oifig mór-imeacht for-rochtana in Inis,  
Co. an Chláir. Áiríodh roinnt tionscnamh san imeacht a reáchtáladh thar dhá lá:

• Seimineár: ‘Ag foghlaim ó ghearáin an Chláir : Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí 
an Chláir a fheabhsú’  
D’fhreastail soláthraithe seirbhíse poiblí i gCo. an Chláir cosúil le FSS, ospidéil agus 
údaráis áitiúla ar an seimineár leathlae seo. Chomh maith leis sin, d’fhreastail 40 ionadaí 
áitiúil, oifigigh i gcomhlachtaí poiblí áitiúla agus grúpaí leasmhara ar an seimineár. 
Rinneamar cur síos ar an gcineál gearán a fuaireamar ó phobal an Chláir. Mhíníomar an 
cuspóir a bhí le Cásleabhar ráithiúil an Ombudsman agus conas is féidir linn oibriú le chéile 
chun an mbealach a gcuirtear seirbhísí poiblí ar fáil a fheabhsú.  
 
Cuireadh críoch leis an gcomhdháil le seisiún dearfach Ceisteanna agus Freagraí a 
rachaidh chun tairbhe gach duine amach anseo. 

• Cruinnithe le soláthraithe seirbhíse poiblí áitiúla 
Le linn dom a bheith i gCo. an Chláir, bhuail mé le foireann bainistíochta sinsearach 
Chomhairle Contae an Chláir agus leis na Coimisinéirí Ioncaim. Chomh maith leis sin, 
bhuail mé leis an bhfoireann bainistíochta sinsearach in Ospidéal Réigiúnach Inse, agus 
phléamar na moltaí atá déanta i mo thuarascáil iniúchta – Foghlaim ar Son Feabhais. 
Thug mé cuairt ar ionad áitiúil ‘Soláthar Díreach’ agus bhuail mé le cónaitheoirí, lucht 
bainistíochta an ionaid agus ionadaithe ó chomhlachtaí deonacha áitiúla. 

• Seisiún oiliúna do bhaill foirne na nIonad um Fhaisnéis do Shaoránaigh (IFS) i gCo. an 
Chláir 
Soláthraíonn Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhís den scoth do dhaoine ar fud na 
tíre, lena n-áirítear comhairle agus cúnamh don phobal maidir le déileáil le soláthraithe 
seirbhíse poiblí atá ag teacht faoi mo dhlínse. I gCo. an Chláir, thugamar cur i láthair do 
bhaill foirne IFS áitiúil faoin gcineál gearán ar féidir linn déileáil leo, agus conas is féidir 
le baill foirne áitiúla glacadh le gearáin ón bpobal ar ár son. Bhí an t-imeacht seo an-
úsáideach agus táimid ag súil le bheith ag obair i gcomhpháirtí leis an IFSanna amach 
anseo chun tairbhe an phobail.
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Seirbhís don phobal chun glacadh le gearáin  
Reáchtáil foireann ó m’Oifig clinic lae in Inis, chun glacadh le gearáin ón bpobal agus chun 
cúnamh agus comhairle a chur ar fáil do dhaoine. Glacamar le 52 gearán ó bhaill den phobal 
ar an lá. Thagair cuairteoirí do na buntáistí a bhain le bheith in ann bualadh lenár mbaill foirne 
agus tairbhe a bhaint as na seirbhísí atá á gcur ar fáil againn. Cúis áthais dom a chur in iúl 
go bhfuaireamar aiseolas dearfach ó na daoine a casadh orainn agus tá sé beartaithe againn 
imeacht mórán mar an gcéanna a eagrú i gcuid eile den tír in 2020.

Sa phictiúr ag ár n-imeacht, For-Rochtain an Chláir, tá an tOmbudsman Peter Tyndall agus Kevin Heffernan, Alison 
Moore, Kathy Claire agus Fiona O’Carroll.

Clinicí gearán ag Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh (IFSanna)
Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, is féidir 
le baill foirne ó m’Oifig cuairt a thabhairt ar Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh (IFSanna) 
chun glacadh le gearáin ó bhaill den phobal. Tá na cuairteanna míosúla atá á dtabhairt ar 
Chorcaí, Luimneach agus Gaillimh ag soláthar seirbhís áitiúil atá luachmhar, agus ar furasta 
do dhaoine atá ina gcónaí sna ceantair sin a rochtain.

I rith 2019, bhí baill foirne an Ombudsman ar fáil 35 uair chun comhairle agus cúnamh a 
thabhairt agus chun glacadh le gearáin ón bpobal.

IFS Luimnigh in 2019   Glacadh le 54 Gearán 
IFS na Gaillimhe in 2019 Glacadh le 36 Gearán 
IFS Chorcaí in 2019   Glacadh le 64 Gearán
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Is deis iad na cuairteanna a thugaimid ar na IFSanna cúnamh a thabhairt do bheagnach 126 
duine eile nach raibh a ngearáin laistigh de na téarmaí tagartha, nó nach raibh an cheist pléite 
acu leis an soláthraí seirbhíse ar an gcéad dul síos.

Cuairteanna Soláthar Díreach i rith 2019
Chomh maith leis sin, tá clár For-rochtana á reáchtáil ag m’Oifig, clár ina dtugann baill foirne 
ó m’Oifig cuairt ar ionaid chóiríochta Soláthar Díreach, ionaid a bhfuil iarrthóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta ag fanacht iontu fad is atá a n-iarratais á bpróiseáil. Cabhraíonn na cuairteanna 
seo chun feasacht cónaitheoirí a ardú faoi na seirbhísí atá á soláthar ag m’Oifig agus tugtar 
deis do chónaitheoirí aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith acu maidir le conas a chaitear 
leo sna hionaid nó conas a chaitheann soláthraithe seirbhíse poiblí leo a phlé. In 2019, thug 
baill foirne ó m’Oifig cuairt ar 26 de na hionaid.

Rannpháirtíocht ag Taispeántais
Seónna 50PlusExpo i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh
Bíonn an-tóir ar na seónna 50PlusExpo agus freastalaíonn thart ar 23,000 duine ar fad ar na 
trí sheó. Bhí baill foirne i láthair ag seónna i mBaile Átha Cliath, Gaillimh agus Corcaigh chun 
ceisteanna faoi ról na hOifige a fhreagairt, agus comhairle agus cúnamh a chur ar fáil don 
phobal maidir leis an bpróiseas gearán.

5.3 Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
Comhdháil Dhomhanda Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman (IOI)
Is eagraíocht dhomhanda é IOI atá dírithe ar chomhar idir breis is 190 institiúidí seirbhísí 
poiblí neamhspleácha Ombudsman as níos mó ná 100 tír ar fud an domhain. Mar Uachtarán 
IOI, tá gliondar croí orm go gcuirfidh m’Oifig chéad chomhdháil IOI eile an domhain ar siúl i 
mBaile Átha Cliath. Bhí an chomhdháil le bheith ar siúl i mBealtaine 2020 ach cuireadh siar í 
go dtí dáta níos déanaí mar gheall ar phaindéim Covid-19. Táim ag súil go mbeidh breis is 250 
toscaire as thart ar 120 tír i láthair ag an gcomhdháil.

Is é “Deis cainte a thabhairt dóibh siúd atá gan deis cainte de ghnáth” téama na comhdhála. Is 
é atá mar aidhm leis an gcomhdháil an bealach a oibríonn Oifigí na nOmbudsman le grúpaí ar 
deacair teagmháil a dhéanamh leo. Áirítear ina measc, daoine faoi mhíchumas, dídeanaithe 
agus cainteoirí ar iarrthóirí tearmainn iad, daoine scothaosta, daoine ó mhionlaigh eitneacha 
agus príosúnaigh. Roinnfidh Oifigí na nOmbudsman ar cleachtóirí iad atá chun tosaigh ina 
réimsí féin a dtaithí féin ar iarracht a dhéanamh teagmháil a dhéanamh le agus oibriú leis na 
grúpaí seo.

Prionsabail na Veinéise
Mar Uachtarán IOI cúis áthais dom labhairt ag cruinniú Choimisiún na Veinéise ar an 15 Márta 
2019, cruinniú ag ar glacadh le “Prionsabail maidir le Cosaint agus Cur Chun Cinn Institiúid na 
nOmbudsman”, (“Prionsabail na Veinéise”).
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Is ionann 25 Prionsabal na Veinéise agus an chéad tacar caighdeán neamhspleách, 
idirnáisiúnta d’institiúid na nOmbudsman. Soláthraíonn siad caighdeáin chuimsitheacha agus 
a bhfuil glacadh idirnáisiúnta leo le haghaidh fheidhmiú agus neamhspleáchas cuí institiúidí 
na nOmbudsman ar fud an domhain.

Is príomhdhoiciméad chomh fada is a bhaineann le todhchaí oifigí na nOmbudsman é 
Prionsabail na Veinéise. Beidh ról lárnach aige in oifigí Ombudsman atá bunaithe cheana féin 
atá ag déileáil le bagairtí a chosaint; soláthróidh sé treoirlínte chun na hoifigí Ombudsman 
reatha a fheabhsú; agus leagfaidh sé síos teimpléad nua le haghaidh oifigí nua sa chás nach 
ann d’oifigí faoi láthair.

5.4 Treoir maidir leis an Ombudsman in Éirinn
I mí Bealtaine, sheol an Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl agus Rónán Ó Domhnaill, 
Cathaoirleach Líonra Ombudsman na hÉireann, treoirleabhar nua chun cabhrú le daoine 
an tOmbudsman ceart a aimsiú chun déileáil lena ngearán. Tá eolas le fáil sa treoirleabhar 
seo faoi seacht bpríomhoifig ‘Ombudsman’ mar aon le sonraí eagraíochtaí eile a dhéileálann 
le gearáin in Éirinn. Ba é an tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean a chur an 
treoirleabhar i dtoll a chéile agus in eagar agus tá sé le fáil ar shuíomhanna gréasáin oifigí 
na nOmbudsman ar fad. Is féidir cóipeanna crua a fháil trí theagmháil a dhéanamh le hoifig 
Ombudsman. 

Bhí an-tóir ag an bpobal ar an treoirleabhar seo agus tá sé úsáideach go háirithe nuair a 
bhíonn imeachtaí for-rochtana á reáchtáil.

   
Ag seoladh an leabhráin ‘Oifigí Ombudsman in Éirinn’. Clé go deas Ger Deering, Louise O’Meara, Rónán Ó 
Domhnaill, Seán Ó Fearghaíl, Bernie Grogan, Peter Tyndall, Nuala Ward agus Michael O’Flaherty
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5.5 Meabhráin Tuisceana: HIQA, Ombudsman Seirbhísí 
Poiblí Thuaisceart Éireann agus an Rialtóir Pleanála
In Aibreán 2019, shínigh mé Meabhrán Tuisceana (MOU) le Ombudsman Seirbhísí Poiblí 
Thuaisceart Éireann ag an am, Marie Anderson, Uasal. Is é an aidhm atá leis an Meabhrán 
Tuisceana comhar leanúnach a sholáthar maidir le gearáin faoi Chomhlachtaí Forfheidhmithe 
Thuaidh-Theas agus a chinntiú go ndéanann an tOmbudsman cuí scrúdú orthu.

I mí Iúil 2019, shínigh mé Meabhrán Tuisceana nuashonraithe leis an Údarás um Fhaisnéis 
agus Cáilíocht Sláinte a raibh sé mar aidhm leis comhar feabhsaithe a bhunú idir an dá Oifig 
chun cúram sláinte níos fearr agus níos sábháilte a chur ar fáil do chách.

I mí Dheireadh Fómhair 2019, chomhaontaigh mé Meabhrán Tuisceana le hOifig an 
Rialaitheora Pleanála. Is é an phríomhaidhm atá leis an Meabhrán Tuisceana sin a chinntiú 
go mbíonn faisnéis ábhartha a d’fhéadfadh a bheith ar fáil d’Oifig amháin agus a d’fhéadfadh 
cabhrú leis an Oifig eile a feidhmeanna a chur i gcrích, á roinnt idir an dá Oifig.

Roimhe seo bhunaigh m’Oifig Meabhrán Tuisceana le Comhairle na nDochtúirí Leighis agus 
tá Meabhrán Tuisceana ar leith comhaontaithe le hOifig an Ombudsman do Leanaí. Tá téacs 
iomlán gach Meabhrán Tuisceana le fáil ar shuíomh gréasáin m’Oifige. 

Marie Anderson, Ombudsman Seirbhísí Poiblí Thuaisceart Éireann i gcuideachta an Ombudsman Peter Tyndall.
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Caibidil 6: Ár Seirbhís a Fheabhsú

6.1 Plean Straitéiseach agus Luachanna 2019-2021
In 2019, d’fhorbair m’Oifig plean straitéiseach nua, ina leagadh amach na cuspóirí seo a 
leanas:

1. Dlús a chur faoi agus tionchar a imirt ar fheabhsúcháin sa tseirbhís phoiblí. 

2. An tseirbhís phoiblí a chumasú agus tacú léi caighdeáin dea-chleachtais a bhaint amach 
agus a chothabháil.

3. Acmhainn eagraíochtúil a threisiú chun seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil 
dár bpáirtithe leasmhara.

4. Cur leis an tuiscint atá ag an bpobal ar ár róil agus conas ár seirbhísí a rochtain chun an 
tionchar atá againn ar an tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú.

Mar is léir ónár gcuspóirí, tá an plean dírithe ar chustaiméirí agus ar sheirbhísí poiblí a 
fheabhsú. Cinntíonn m’Oifig go mbíonn an gearánach ag croílár gach uile rud a dhéanaimid 
agus go gcuirtear tacaíocht ar fáil de réir ár luachanna - cothroime, neamhspleáchas, 
nuálaíocht, béim ar an gcustaiméir agus comhbhá.

Tá m’Oifig ag leanúint le nuálaíocht a léiriú agus le hathruithe a chur i bhfeidhm le linn di a 
bheith ag déileáil le dúshláin agus deiseanna athraitheacha ag an am céanna. Tá neart oibre 
déanta ar fhorbairt agus ar sheachadadh córas faisnéise bainistíochta feabhsaithe. Tacóidh 
an fheidhmiúlacht bainistíochta faisnéise feabhsaithe le tuairisciú agus le cinnteoireacht. 
Cuirfidh sé sin le héifeachtacht agus le héifeachtúlacht ár bpróiseas. De réir mar atá méadú 
ag teacht ar théarmaí tagartha m’Oifige, tá méadú ag teacht ar na hacmhainní riachtanacha. 
Ag deireadh 2019, le tacaíocht ó Oifig na nOibreacha Poiblí, d’athlonnaíomar chuig suíomh 
lárnach oiriúnach ionas go mbeidh ar fáil dár bpáirtithe leasmhara ar fad. 

Cuireann an plean seo leis an méid atá bainte amach ag m’Oifig go dtí seo agus tacaíonn sé 
lenár bhfís cothroime, trédhearcacht, cuntasaíocht agus seirbhísí poiblí den chéad scoth a 
chur chun cinn.
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6.2 Suíomh gréasáin an Ombudsman
Thug an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) ardmholadh do shuíomh 
gréasáin m’Oifige i mí Feabhra 2019. Bronnadh an gradam sa chatagóir ‘Gnáth-Bhéarla sa 
saol digiteach’, mar gheall ar an teanga shimplí a úsáidtear ar an suíomh gréasáin chun 
tairbhe na n-úsáideoirí.

Ainmníodh an Oifig in dhá chatagóir ar fad. Ba é an chatagóir eile ‘An úsáid is fearr as Gnáth-
Bhéarla’ le haghaidh Chásleabhar an Ombudsman, agus na teanga atá in úsáid ann atá éasca 
le tuiscint.

I mí Lúnasa 2019, ainmníodh suíomh gréasáin m’Oifig le haghaidh Gradam Dearadh Uilíoch 
Ríomhsheirbhísí Rialtais. Tá catagóir an Dearaidh Uilíoch dírithe ar dhaoine a chumasaíonn 
dearadh timpeallachtaí ar féidir iad a rochtain, a thuiscint agus a úsáid beag beann ar aois, 
méid, cumas nó míchumas duine.

Tugann Gradaim Ríomhsheirbhísí Rialtais na hÉireann aitheantas do nuálaithe agus 
ceannródaithe atá ar thús cadhnaíochta chomh fada is a bhaineann le hathruithe a chur i 
bhfeidhm agus atá ag cabhrú le seirbhísí ar líne níos fearr a sholáthar ar oileán na hÉireann 
sa lá inniu ann.

6.3 Cáilíocht
Mar chuid dár bplean straitéiseach tá iarracht leanúnach á déanamh againn an leibhéal 
seirbhísí atá á gcur ar fáil againn a fheabhsú agus a chinntiú go gceadaíonn ár gcórais 
agus próisis dúinn ár gcuspóirí straitéiseacha a chur i gcrích. D’fhonn a chinntiú go mbeidh 
an modh atá againn chun déileáil le cásanna ar ardchaighdeán, bhunaíomar caighdeáin 
cháilíochta a shonraíonn cuspóirí le haghaidh cásoibre sna réimsí a bhaineann le nósanna 
imeachta, tráthúlacht, cumarsáide agus beachtas. 

D’fhonn a chinntiú go bhfuil ár gcaighdeáin cháilíochta á gcomhlíonadh againn tá próiseas 
measúnaithe fiúntais bunaithe againn. Gach mí scrúdaíonn ár bhFoireann Measúnaithe 
Fiúntais 15% de chásanna a dúnadh an mhí roimh ré agus déantar na cásanna a mheas 
i gcomparáid lenár gcaighdeáin cháilíochta. Sainaithnítear agus moltar réitigh ar aon 
saincheisteanna próisis a eascraíonn ó na hiniúchtaí cáilíochta míosúla agus soláthraítear 
aiseolas do chásoibrithe maidir le cásanna aonair.

I rith 2017, chabhraigh m’Oifig chun Creat na gCaighdeán Seirbhíse a fhorbairt a bheidh le 
húsáid ag gach ball de Chumann na nOmbudsman. Is líonra d’Oifigí Ombudsman Éireannacha 
agus Briotanacha de Chumann na nOmbudsman (OA). I ndiaidh comhairliúcháin phoiblí 
foilsíodh an creat i mBealtaine 2017 agus tá sé ar fáil ar www.ombudsmanassociation.org. 
In 2019 ghlac m’Oifig páirt i bplé maidir le conas dlús a chur faoin bpróiseas a chiallódh 
go mbeadh gach ball den OA ag glacadh leis an gcreat agus i mbun féinmheasúnaithe ar 
an gcreat. Tá na caighdeáin cháilíochta atá forbartha againn comhsheasmhach le Creat na 
gCaighdeán Seirbhíse. 
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6.4 Cearta Daonna – Dualgas na hEarnála Poiblí
Tugadh isteach le hAcht Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014 dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí féachaint go cuí ar shaincheisteanna a 
bhaineann le cearta an duine agus comhionannas. Tá m’Oifig tiomantas do sheirbhís a 
sholáthar do gach cliant a urramaíonn a gcearta daonna agus a gceart chun cóir chomhionann 
agus tá glactha ag m’Oifig le cur chuige réamhghníomhach chomh fada is a bhaineann leis an 
dualgas seo a chur chun feidhme. Tá ár bpríomhluachanna eagraíochtúla - neamhspleáchas, 
béim ar an gcustaiméir agus cothroime - mar bhonn lenár gcur chuige, agus tá fianaise ar 
an méid seo le tabhairt faoi deara i gcultúr na hoifige agus inár bpolasaithe agus nósanna 
imeachta inmheánacha. Nuair a bhíonn gearáin á meas, cinnteoimid go mbreithneofar aon 
teip cearta daonna a urramú.

In 2018 bhunaíomar grúpa oibre maidir lenár ndualgas don earnáil phoiblí. Rinne an grúpa 
measúnú ar na saincheisteanna a bhaineann le cearta daonna agus le comhionannas atá 
ábhartha dár bhfeidhmeanna agus atá rinneamar na polasaithe, pleananna agus gníomhartha 
atá riachtanach chun déileáil leo seo a shainaithint. De bhun seo bunaíodh Coiste um 
Dhualgas don Earnáil Phoiblí. I rith 2019, rinne an Coiste dul chun cinn suntasach maidir leis 
na gníomhartha atá leagtha amach a chur i gcrích. 

San áireamh anseo bhí iarracht a dhéanamh a chinntiú go raibh an chumarsáid ar fad a 
d’úsáid an Oifig inrochtana agus sothuigthe ag na húsáideoirí ar fad. Mar a luadh níos túisce, 
thug an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) ardmholadh dár suíomh gréasáin 
as ‘Gnáth-Bhéarla sa saol digiteach,’ agus ainmníodh an suíomh gréasáin le haghaidh gradam 
dearadh uilíoch ríomhsheirbhísí rialtais. 

D’fhonn tacú leis an bogadh Oifige, rinne obair mhór lena chinntiú go raibh rochtain ag ár 
bhfoireann an ár n-oifig agus go raibh rochtain ag cuairteoirí ar an oifig. Áiríodh ina measc 
seo straitéis cumarsáide inmheánach athbhreithnithe a fhorbairt a dhírigh ar a chinntiú 
gur thuig baill foirne infhaighteacht measúnuithe riachtanas agus na teicneolaíochtaí cúnta 
a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. Lena chois seo, bunaíodh modúl ríomhfhoghlama faoi 
chearta daonna agus comhionannas le haghaidh gach ball foirne nua. 

6.5 Foirgneamh nua
I mí na Nollag 2019, bhogamar chuig áitreabh nua ag 6 Ardán Phort an Iarla. Mar oifig phoiblí 
is mian linn go mbeimid inrochtana don phobal. Tá suíomh áisiúil i lár na cathrach coinnithe 
againn (trasna ón gCeoláras Náisiúnta) agus tá an foirgneamh inrochtana do chuairteoirí atá 
faoi mhíchumas fisiciúil. Ainneoin obair mhór a bheith ag baint le timpeallacht nua plean 
oscailte a fhorbairt agus le hathruithe suntasacha TFC, d’éirigh linn bogadh chuig an áitreabh 
nua gan cur isteach ach ar éigean ar na seirbhísí atá á gcur ar fáil againn.
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Ár n-oifigí nua ag 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

“Is mian liom buíochas a ghabháil leat as an gcabhair 
ar fad a thug tú agus as an méid ama a chaith tú i 
mbun cainte liom. Táim fíorbhuíoch.”
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Aguisín: 
Staitistic 2019
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TÁBLA 1 - Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019  

Gearáin Faighte in 2019 (soláthraithe seirbhíse laistigh den dlínse) 3664

Gearáin Réitithe in 2019 3563

Fiosrúcháin 2019 2170

Gearáin in aghaidh cuideachtaí lasmuigh den dlínse  
(bainc, cuideachtaí príobháideacha, mar shampla) a fuarthas in 2019 

883

 

TÁBLA 2 - Gearáin Faighte de réir na hEarnála
 

5
An tAcht 
Míchumais 2005

112
Soláthar Díreach

990
Údaráis Áitiúla

708
An Earnáil Sláinte 
agus Cúraim 
Shóisialta

27.0%

19.3%

0.1%

65
Tithe Altranais 
Príobháideacha

1186
Ranna/Oifigí 
Rialtais

32.4% 1.8%

3.1%

219
Soláthraithe 
Seirbhíse Poiblí Eile

219
An Earnáil 
Oideachais 

6.0% 6.0%

3664
Iomlán

160
Comhlachtaí 
Rialála

4.4%
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TÁBLA 3 - Gearáin Dúnta de réir an Toraidh  

353
Cúnamh 
Curtha ar Fáil

915
Níor 
Seasadh leis

506
Seasadh leis

44
Seasadh leis 
i bPáirt

27.8%

2.4%

19.4%

50.3%

1818
Iomlán

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana na nGearán Faighte 
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TABLE 5 - Complaints Received by County
 

Iomlán: 3664 
 

Ceatharlach
29

0.8%

Cill 
Mhantáin

108
2.9%

Loch 
Garman

99
2.7%

An Cabhán 
          53 

1.4%

An Clár
125

3.4%

Corcaigh 
352

9.6%

Dún na nGall
112

3.1% Lasmuigh den 
Phoblacht nó 
Neamhaithnid

323
8.8%

Baile Átha 
Cliath

875
23.9%

Gaillimh 
229

6.3%

Ciarraí
104

2.8%

Cill Dara
142

3.9%

Cill 
Chainnigh

40
1.1%

Laois 
81

2.2%

Liatroim
26

0.7%

Luimneach  
192

5.2%

An Longfort
34

0.9%

Lú
85

2.3%

Maigh Eo
108

2.9%

An Mhí
104

2.8%

Muineachán
61

1.7%

Uíbh Fhailí 
49

1.3%

Ros Comáin
66

1.8%

Sligeach
39

1.1%

Tiobraid 
Árann

85
2.3%

Port Láirge 
82

2.2%

An Iarmhí 
61

1.7%
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TÁBLA 6 - Ranna & Oifigí Rialtais

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce 
Shóisialach

806 121 4 88 110 259 168 22 772

Na Coimisinéirí 
Ioncaim

106 17 7 13 35 34 3 109

Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

84 10 4 6 12 42 6 80

Dlí agus Cirt agus 
Comhionannas

52 3 4 2 2 6 37 54

Oideachas agus 
Scileanna

33 1 1 4 1 1 24 32

Gnóthaí Eachtracha 
agus Trádáil

21 5 2 5 3 4 3 22

An Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí

12 1 3 3 7

An tÚdarás 
Clárúcháin Maoine

10 1 1 3 1 3 1 10

Oifig an Ard-
Chláraitheora

10 2 1 5 1 2 11

Tithíochta, Pleanáil 
agus Rialtas Áitiúil

8 2 2 3 3 10

Oifig na nOibreacha 
Poiblí

7 3 1 1 5

Sláinte 7 2 1 3 6

Iompar, Turasóireacht 
agus Spórt

6 1 1 2 4 1 9

An Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus 
Gaeltachta

5 1 1 1 3 6

Eile 19 4 1 1 4 1 12 23

Iomlán 1186 173 5 110 153 324 272 120 1156
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TÁBLA 6(a) - An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí  

Gearáin Faighte in 2019
Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus Máithreachais 205

Íocaíochtaí Dífhostaíochta 117

Pinsin Seanaoise & Scoir 96

Liúntas Leasa Forlíontach 68

Íocaíochtaí Cúramóra 67

ÁSPC 29

Scéim um Fhilleadh ar an Obair / Scéim Oideachais 28

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontuismitheora 26

Liúntas Breosla agus Scéimeanna Saor in Aisce 26

Íocaíocht Teaghlaigh i bhFostaíocht 22

Sochar Díobhálacha Ceirde 21

Liúntas Leanaí 18

Scéimeanna Oiliúna/Fostaíochta 3

Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2

Eile (Neamhíoc) 77

Eile (Íocaíochtaí) 1

Iomlán 806
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TÁBLA 6(b) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

Gearáin Faighte in 2019
Cáin Ioncaim 44

Cáin Chláraithe Feithiclí (VRT ) 13

Cáin Mhaoine Áitiúil 8

Cáin Bhreisluacha (CBL) 7

 Urghabháil Feithicle/Maoine 4

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil 3

Custaim & Mál 3

Cáin Fháltas Caipitiúil 1

Cáin Chorparáide 1

Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach) 1

Eile 21

Iomlán 106
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TÁBLA 6(c) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

Gearáin Faighte in 2019
Scéim Buníocaíochta 15

An Scéim Ghlas do Thimpeallacht na Talmhaíochta ar Bheagán Carbóin (GLAS) 15

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta (AEOS) 8

Scéim na nDeontas agus na bPréimheanna Foraoiseachta 6

An Cúlchiste Náisiúnta 4

Scéim Orgánach 4

Scéim Phíolótach Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (BEEP) 2

Scéim Leasa na gCaorach 2

Scéimeanna Spriocdhírithe um Nuachóiriú Talmhaíochta (TAMS) 2

Limistéir faoi Shrianta Nádúrtha (ANC) agus Limistéir faoi Shrianta Sonracha (ASC) 1

An Clár Géanómaíochta agus Sonraí Mairteola 1

Scéim Aimsir-Ghaolmhar um Chaillteanas Barr 1

Scéim Suiteála na bhFeirmeoirí Óga  1

Scéim Díothaithe Galair 1

Ceadúnú Iascaireacht Mhara/Dobharshaothraithe 1

Eile 20

Iomlán 84
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TÁBLA 7 - Údarás Áitiúil

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 

bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 

Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh 

Am

Níor 
Seasadh 

leis

Lasmuigh 
de na 

Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Comhairle Contae Cheatharlach 7 2 1 2 1 1 7

Comhairle Contae an Chabháin 10 1 1 1 1 4 8

Comhairle Contae an Chláir 29 6 5 3 5 6 4 29

Comhairle Contae Chorcaí 69 24 1 6 3 14 17 2 67

Comhairle Cathrach Chorcaí 43 10 1 6 2 5 11 3 38

Comhairle Contae Dhún na nGall 42 6 1 3 9 15 1 35
Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

125 21 1 8 20 38 29 6 123

Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin

37 3 1 5 3 12 8 3 35

Comhairle Contae Fhine Gall 40 10 5 3 6 10 2 36

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 42 9 6 3 11 10 2 41

Comhairle Contae na Gaillimhe 43 10 2 6 4 12 10 2 46

Comhairle Contae Chiarraí 25 5 3 2 7 11 28

Comhairle Contae Chill Dara 47 5 2 4 8 22 1 42

Comhairle Contae Chill Chainnigh 10 1 1 3 5 3 1 14

Comhairle Contae Laoise 24 3 2 4 4 5 1 19

Comhairle Contae Liatroma 4 1 2 1 4

Comhairle Cathrach & Contae 
Luimnigh 62 13 1 1 8 14 17 3 57

Comhairle Contae an Longfoirt 11 2 3 4 2 2 1 14

Comhairle Contae Lú 26 7 2 2 3 8 1 23

Comhairle Contae Mhaigh Eo 34 5 1 2 3 7 11 2 31

Comhairle Contae na Mí 33 6 1 2 4 5 10 3 31

Comhairle Contae Mhuineacháin 7 1 1 1 3 2 8
Comhairle Contae Uíbh Fhailí 9 1 1 4 2 2 1 11

Comhairle Contae Ros Comáin 16 2 3 2 4 1 12

Comhairle Contae Shligigh 7 3 1 4
Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas

37 10 1 5 4 5 10 35

Comhairle Contae Thiobraid 
Árann 27 6 2 1 5 10 1 25

Comhairle Cathrach & Contae 
Phort Láirge 30 6 1 4 7 4 2 24

Comhairle Contae na hIarmhí 15 2 4 3 5 1 15

Comhairle Contae Loch Garman 29 10 1 1 7 4 23

Comhairle Contae Chill Mhantáin 50 16 1 2 7 11 8 1 46

Iomlán 990 202 13 82 112 213 260 49 931
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TÁBLA 7(a) - Údarás Áitiúil 

Gearáin Faighte in 2019
Tithíocht 546

Leithdháiltí agus Aistrithe  226

Deisiúcháin   121

Tithíocht Ghinearálta  60

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP)  40

Iasachtaí agus Deontais   37

Iompraíocht Fhrithshóisialta   29

Cíosanna   14

Díolacháin   10

Scéim Cúnaimh Cíosa (RAS)  5

Measúnú Tithíochta  4

Pleanáil 157

Forfheidhmiú   105

Riarachán   52

Bóithre/Trácht   56

Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha 37

Seirbhísí Sláinte Comhshaoil 18

Páirceanna/Spásanna Oscailte   15

Trácht/Fíneálacha Páirceála 15

Truailliú 12

Mótarcháin & Ceadúnas Tiomána   11

Séarachas & Draenáil   9

Ionad Adhlactha 8

Diúscairt Dramhaíola   7

Bainistiú Eastáit 6

Fáil talún/ceart   5

Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta 5

Soláthar Uisce   3

Suíomhanna Tréigthe 2

Rátaí 1

Eile 77

Iomlán 990
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TÁBLA 8 - An Earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialta

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha 
ar Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh 
Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Cárta Leighis & 
Dochtúra   

79 10 15 16 23 22 2 88

Seirbhís Tacaíochta do 
Thithe Altranais

35 3 3 7 1 18 2 34

An tSeirbhís 
Otharcharranna

4 1 3 4

Cárta do Thinneas 
Fadtéarmach

3 2 2

Scéim Íocaíochta Drugaí 3 2 1 1 4

Eile 38 2 1 5 3 4 4 25 44

Sláinte & Cúram Sóisialta

Ospidéil - Ginearálta   261 23 14 22 29 64 38 83 273

Cúram Príomhúil & 
Pobail   

71 8 11 6 18 15 13 71

Ospidéil - Síciatrach   34 1 1 1 4 7 4 10 28

Seirbhísí do Dhaoine faoi 
Mhíchumas   

34 5 2 6 2 6 4 7 32

Treoir Thrasteorann 33 3 3 3 16 1 26

Seirbhísí Oibre Sóisialta   7 3 1 4

Seirbhísí Fiaclóireachta   6 1 2 2 1 6

Scéim um Chóireáil Thar 
Lear   

5 1 2 1 1 5

Tithe Altranais Phoiblí   4 2 1 1 4

Eile  18 1 1 1 6 2 7 18

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí & an Teaghlach

73 10 1 7 12 26 2 16 74

Iomlán 708 68 20 77 85 164 130 173 717
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TÁBLA 9 - An Earnáil Oideachais

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha 
ar Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chathair Bhaile 
Átha Cliath

3 1 2 3

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

6 2 1 1 4

Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan

3 2 1 3

HEAR/DARE 
(Bealach Rochtana ar 
Ardoideachas/Bealach 
Rochtana ar Oideachas 
do Dhaoine faoi 
Mhíchumas)

49 1 4 1 39 2 47

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Bhlainséir

3 1 1 2

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach

5 1 1 1 3

Institiúid Teicneolaíochta 
Shligigh

3 1 3 1 5

Institiúid Teicneolaíochta 
Luimnigh

4 1 1 1 1 1 5

Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann

4 2 1 1 4

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

3 1 2 1 2 6

Ollscoil na hÉireann, Má 
Nuad

3 1 1 2

Coimisiún na Scrúduithe 
Stáit

18 1 1 4 7 13

Tacaíocht Uilechoiteann 
do Mhic Léinn in Éirinn 
(SUSI)

51 5 1 2 3 16 16 43

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

4 1 1 2 1 5

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

9 1 2 1 2 7 1 14

Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh

6 1 1 3 5

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

18 1 6 2 6 15

Ollscoil Luimnigh 9 1 3 3 1 1 9

Comhlachtaí Eile 18 1 2 4 5 7 1 20

Iomlán 219 15 4 11 30 44 96 8 208
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TÁBLA 10 - Comhlachtaí Rialála

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

An Rialálaí Carthanas 5 1 2 2 2 7

An Coimisiún um 
Iomaíocht agus 
Cosaint Tomhaltóirí

2 1 1

CORU - Comhairle 
na nGairmithe 
Sláinte agus Cúraim 
Shóisialaigh

5 1 1 1 2 5

An tÚdarás Sláinte 
agus Sábháilteachta 
(*CF)

4 1 1 1 3

Iascach Intíre Éireann 3 1 1 3 5

Dlí-Chumann na 
hÉireann

35 2 1 4 5 4 10 26

An tÚdarás Rialála 
Seirbhísí Dlí

2 0

Comhairle na 
nDochtúirí Leighis 
(*CF)

17 2 15 17

An tÚdarás Náisiúnta 
Iompair

29 6 1 2 8 13 3 33

Bord Altranais agus 
Cnáimhseachais na 
hÉireann

8 1 1 2 4 8

An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre

38 4 3 7 12 9 2 37

An Chomhairle 
Mhúinteoireachta

3 1 1

Comhlachtaí Eile 9 1 1 1 5 8

Iomlán 160 16 0 5 18 31 37 44 151

* CF - 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 Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Bainc-Aontas na 
hÉireann

4 2 2 4

Caranua 7 1 3 1 2 7

An Bord um Fhaisnéis 
do Shaoránaigh

8 1 1 2 4 8

An tSeirbhís 
Chúirteanna (*CF)

15 1 2 12 15

Bord Achomhairc 
Leighis na 
dTiománaithe faoi 
Mhíchumas

73 1 2 2 69 3 77

An Bord um Chúnamh 
Dlíthiúil

22 1 2 2 11 3 1 20

Pobal 8 1 2 1 1 5

An Bord um 
Thionóntachtaí 
Cónaithe (*CF)

25 2 3 17 22

Solas 5 2 2 1 5

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann

19 3 3 5 4 1 16

Na Coimisinéirí um 
Achomhairc Chánach

11 5 6 1 1 1 14

Bonneagar Iompair 
Éireann

9 4 1 7

Uiscebhealaí Éireann 4 1 1 2 4

Comhlachtaí Eile 9 2 1 3 6

Iomlán 219 14013 16 34 87 46 210

* CF - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman

11
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TÁBLA 12 - Tithe Altranais Príobháideacha

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Cúram agus Cóireáil 28 1 6 13 3 23

Déileáil le Gearáin 9 1 1 1 1 2 3 1 10

Táillí Tithe Altranais 8 2 1 1 1 1 6

Gan Freagra a fháil ar 
Chomhfhreagras

6 4 2 1 7

Othair Isteach/Amach 2 2 2

Eile 12 2 1 1 2 3 4 5 18

Iomlán 65 9 2 6 10 22 11 6 66

TÁBLA 13 - An tAcht Míchumais

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Rochtain ar Sheirbhísí 
(S.26)

4 2 1 3

Rochtain ar Fhaisnéis 
(S.28)

1 1 0 1

Iomlán 5 1 0 2 1 0 0 0 4
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TÁBLA 14 - Soláthraithe Seirbhíse Soláthar Díreach* 

Gearáin Faighte agus Réitithe in 2019
Faighte Dúnta

Seasadh 
leis

Seasadh 
leis i 
bPáirt

Cúnamh 
Curtha ar 
Fáil

Scortha/ 
Aistarraingthe

Scortha 
Roimh Am

Níor 
Seasadh 
leis

Lasmuigh 
de na 
Téarmaí 
Tagartha

Iomlán

Seirbhís Chóiríochta 
Cosanta Idirnáisiúnta

82 6 31 16 14 16 1 84

Clár Cosanta do 
Dhídeanaithe na 
hÉireann

2 1 1 1 3

Ionaid Soláthar 
Díreach

25 1 13 5 3 5 2 29

Ionaid Éigeandála 
Fáiltithe & 
Ionduchtaithe

3 1 2 1 4

Iomlán 112 8 0 47 21 18 23 3 120

*Seachas gearáin déanta atá daoine atá i soláthar díreach in aghaidh comhlachtaí  
poiblí eile cosúil leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, FSS.
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