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Tuarascáil don Oireachtas
Cuirim leis seo Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid
de bhun fhorálacha alt 6(7) den Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú). Is í seo an 34ú Tuarascáil
Bhliantúil a cuireadh isteach i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó bunaíodh an Oifig sa bhliain
1984.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Meitheamh 2018
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Ms Jacqui McCrum
An tArd-Stiúrthóir
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Caibidil 1:
Réamhrá ón Ombudsman – Seirbhísí Poiblí
a Fheabhsú
1.1 Réamhrá
Bliain an-táirgiúil amach is amach don Oifig seo ba ea an bhliain 2017. B’ionann, tríd is tríd, an
líon gearán a fuarthas sa bhliain agus an líon sin a fuarthas sa bhliain 2016. B’amhlaidh, áfach,
gurbh airde ná i mbliain ar bith riamh an líon imscrúduithe sistéamacha agus féintionscnaimh
ar thugamar fúthu sa bhliain.
Is le gearáin aonair a bhaineann an chuid is mó dár gcuid oibre. Is minic is féidir linn iad a
réiteach go luath gan aon ghá a bheith ann le scrúdú foirmiúil. In amanna, is leor glao gutháin
ón Oifig seo chun rud a chuaigh mícheart a chur ina cheart. In amanna eile, tagann sé chun
solais go measartha tapa nach bhfuil éagóir ar bith déanta ag an gcomhlacht a ndearnadh
gearán faoi. Is féidir linn míniú níos fearr a thabhairt don duine aonair, mar aon le hathdhearbhú
nach ndeachaigh cinntí éagothroma nó míchuí chun dochair dóibh. I gcásanna ina n-aimsímid
go bhfuil locht ann ar an reachtaíocht nó ar an bpróiseas, téimid i mbun birt chun rudaí a chur
ina gceart. Is minic gur faoi shaincheisteanna aonair a bhíonn gearáin nach mór tuilleadh
breithnithe a dhéanamh orthu. Mar sin féin, is féidir go nochtar iontu ó am go chéile fadhbanna
ar dóigh dóibh dul i bhfeidhm ar roinnt mhaith daoine eile. Dá réir sin, is féidir leis na gearáin
sin imscrúduithe níos leithne a spreagadh chun a fháil amach an ndeachthas i bhfeidhm ar
dhaoine eile nó nach ndeachthas. Más amhlaidh go ndeachthas, ní mór dúinn a bhreithniú cé
na bearta a theastaíonn chun rudaí a chur ina gceart do na daoine a rinne gearán leis an Oifig
seo agus do gach duine a ndeachthas i bhfeidhm orthu. Ní mór dúinn a chinntiú nach rachaidh
na saincheisteanna sin i bhfeidhm ar dhaoine eile sa todhchaí. Uaireanta, feicimid roinnt
gearán a bhfuil téama comhchoiteann acu, rud a spreagann sinn freisin breithniú níos leithne a
dhéanamh ar na saincheisteanna taobh thiar díobh.
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‘Deis Chaillte’ – Imscrúdú ar an Scéim um Cheartas
Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana
Sa doiciméad seo, feicfidh tú tráchtas ar roinnt imscrúduithe tábhachtacha a rinneadh sa
bhliain. An t-imscrúdú ba shuntasaí díobh sin ba ea an t-imscrúdú a rinneadh ar an dóigh ar riar
an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an Scéim um Cheartas Aisiríoch i leith Neachtlanna
Mhaigdiléana. Sa tuarascáil ionraic sin, leagadh béim ar an bhfíric gur eisiadh ón scéim roinnt
ban a d’oibrigh sna neachtlanna agus a chónaí sna clochair ina raibh na neachtlanna lonnaithe.
Leagadh béim inti freisin ar an bhfíric nár tugadh rochtain ar an scéim do mhná a bhí incháilithe
le haghaidh na scéime ach ar measadh go raibh easpa inniúlachta acu. Cé gur glacadh leis an
gcuid is mó de na moltaí go tapa, thóg sé níos mó ama teacht ar réiteach faoin tsaincheist um
rochtain ar an scéim. Táim muiníneach, áfach, go gcuirfear na moltaí go léir chun feidhme sa
deireadh agus leanfaidh mé le mo dhícheall a dhéanamh aon mhoill bhreise a sheachaint.

An t-imscrúdú ar an Scéim um Chailliúint ar Muir
Tá roinnt daoine den tuairim gur beag seans ann go mbeidh an Oifig éifeachtach mar nach féidir
leis an Ombudsman ach moltaí a dhéanamh agus nach bhfuil cumhachtaí ceangailteacha aige.
Ní hamhlaidh atá i ndáiríre. Sa tréimhse níos mó ná 30 bliain atá an Oifig i mbun feidhme in
Éirinn, níor diúltaíodh amach is amach ach do mholadh amháin. Bhain sé sin leis an tuarascáil
ar an Scéim um Chailliúint ar Muir. Tá ríméad orm a rá gur cuireadh moltaí na tuarascála sin
chun feidhme sa deireadh tar éis roinnt mhaith blianta. Táim ríbhuíoch den Rialtas as an éagóir
stairiúil sin a chur ina ceart sa deireadh.
Bhain an tuarascáil leis an gcinneadh ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a bhí ann ag an am
diúltú d’íocaíocht a dhéanamh le teaghlach faoin Scéim um Chailliúint ar Muir. Cuireadh an scéim
ar bun sa bhliain 2001 chun cabhrú le húinéirí báid a raibh traidisiún iascaireachta mara acu trí
acmhainn iascaireachta a athsholáthar i leith bád a bádh idir an bhliain 1980 agus an bhliain 1989.

Imscrúdú ar an Deontas Mótariompair/an Liúntas
Soghluaisteachta
Tríd is tríd, bhí mé in ann go dtí seo fionnachtana agus moltaí a chomhaontú roimh ré leis an
gcomhlacht a ndearna mé imscrúdú air. Bhí mé in ann déanamh amhlaidh le Tusla agus le FSS
nuair a d’fhoilsigh mé mo thuarascálacha imscrúdaithe le linn na bliana. Tá áthas orm go bhfuil
bearta á ndéanamh ag an dá chomhlacht chun na hathruithe a theastaíonn a chur i bhfeidhm.
Mar sin féin, ba mhaith liom aird a tharraingt ar an mainneachtain tograí nua a chur ar aghaidh
chun freastal ar na riachtanais soghluaisteachta a bhíonn ag daoine faoi mhíchumas. Scoireadh
den Deontas Mótariompair agus den Liúntas Soghluaisteachta nuair a chinn Emily O’Reilly, mo
réamhtheachtaí, go raibh siad ina sárú ar an reachtaíocht um Stádas Comhionann. Tá sé thar
am an scéim chomharba a gealladh roinnt mhaith blianta ó shin a thabhairt isteach. Géaraítear
ar an bhfadhb sin de dheasca na fírice go bhfuil critéir rochtana atá cúng agus neamhchabhrach
ag an Scéim maidir le Tiománaithe agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a chuireann lamháltais
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chánach ar fáil. Ceapaim gurb amhlaidh anois go bhfuil uiríll faoin scéim faighte agam ó gheall
le gach comhalta den Oireachtas thar ceann toghthóirí faoi mhíchumas. Ní mór do dhaoine faoi
mhíchumas bheith in ann taisteal chun páirt iomlán a ghlacadh i saol ár bpobal. Beidh mé ag
déanamh tuilleadh uiríoll chun féachaint le teacht ar réiteach ar an staid reatha atá do-ghlactha
ar fad.

Gearáin ó dhaoine atá in ionaid chóiríochta d’iarrthóirí
tearmainn/ó dhídeanaithe
Rud an-dearfach, tá áthas orm aird a tharraingt ar an bhfíric go n-áirítear le mo dhlínse scrúdú a
dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine atá ina gcónaí in ionaid chóiríochta d’iarrthóirí tearmainn agus do
dhídeanaithe (ar a dtugtar ionaid ‘Soláthair Dhírigh’ in amanna). Céim thábhachtach ar aghaidh ba
ea an obair a rinne foireann na hOifige seo ar chuairt a thabhairt ar gach ionad agus ar dhul i ngleic
le fadhbanna de réir mar a tháinig siad chun cinn, anuas ar dhéileáil le gearáin fhoirmiúla. Tá eagla
ar an-chuid cónaitheoirí roimh na húdaráis. Tá faitíos orthu go rachfaí i bhfeidhm ar a n-iarratas
ar thearmann dá ndéanfadh siad gearán. Chomh maith leis sin, níl Béarla mar chéad teanga acu.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le hoifigigh na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais as an
gcabhair a thug siad chun déileáil leis na fadhbanna de réir mar a tháinig siad chun cinn.

An todhchaí
Sa bhliain 2018, beidh an Oifig seo ag déanamh imscrúduithe leantacha ar ghearáin sláinte
agus ar chúram deireadh saoil chun a chinntiú gur cuireadh chun feidhme na moltaí a rinneadh
inár dtuarascálacha dar teideal “Foghlaim ar son Feabhais” agus “Bás Maith” agus go bhfuil
na feabhsuithe a theastaíonn á soláthar dá mbarr. Tá foireann na hOifige seo ag obair leis na
daoine sin sa tseirbhís sláinte atá freagrach as na moltaí sin a chur chun feidhme. Is eol dom go
ndearnadh an-chuid dul chun cinn ar an obair sin go dtí seo. Tá sé beartaithe againn tús a chur
níos moille i mbliana le himscrúdú mór ar an soláthar chun a chinntiú go bhféadfar tacaíocht
chuí a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas intleachta chun go mbeidh siad in ann saol sásúil
gníomhach a bheith acu ina bpobal.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na baill foirne ar fad den Oifig as an
tiomantas agus an dúthracht a léirigh siad fud fad na bliana. Ba mhaith liom buíochas ar leith a
ghabháil le Sean Garvey agus le Tom Morgan, ár nImscrúdaitheoirí Sinsearacha, agus le Jacqui
McCrum, Ard-Stiúrthóir na hOifige.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Meitheamh 2018
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Caibidil 2:
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú trí ghearáin
Sa Chaibidil seo, leagaim amach mo ról, déanaim anailís ar na gearáin a fuaireamar sa bhliain
2017 agus leagaim béim ar roinnt de na saincheisteanna a tháinig chun cinn sa bhliain.

2.1 Ról an Ombudsman
Mar Ombudsman is é an príomhról atá agam imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine a
mheasann nár thug soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí cothrom na féinne dóibh, lena n-áirítear:
• ranna Rialtais
• údaráis áitiúla
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
• ospidéil phoiblí
• institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí
• tithe altranais
Deimhníodh sa bhliain 2017 go bhféadaim scrúdú a dhéanamh ar ghearáin áirithe a fhaightear
ó na daoine sin atá ina gcónaí i gcóiríocht ‘soláthair dhírigh’. Is forbairt í sin ar chuir mé fearadh
na fáilte roimpi.
Cuirtear seirbhísí na hOifige seo ar fáil saor in aisce. Déanaimid scrúdú ar ghearáin ar bhealach
cóir, neamhspleách agus neamhchlaonta. Roimh ghearán a thabhairt chuig an Oifig seo,
caithfidh an duine a raibh drochthionchar air iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach leis an
soláthraí seirbhíse lena mbaineann an gearán.
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Agus gearáin á mbreithniú againn, measfaimid an ndearnadh an gníomh lena mbaineann an
gearán, mar shampla, cinneadh nó teip gníomhú:
• gan údarás cuí
• ar fhoras neamhábhartha
• ar bhealach faillíoch nó míchúramach
• bunaithe ar eolas earráideach nó easpach
• ar bhealach a rinne leithcheal míchuí ar dhuine
• bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin, nó
• ar bhealach nár léirigh riarachán cóir ná fónta
Dáiríre, is iondúil a réitítear an chuid is mó de ghearáin go neamhfhoirmiúil tar éis don oifig seo
an gearán a chur in iúl don soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann.
Má sheasaim le gearán, molfaidh mé an sásamh cuí. Chomh maith leis sin, féadfaidh mé moltaí
arb é is aidhm dóibh an dóchúlacht go rachfar i bhfeidhm ar dhaoine eile ar an mbealach céanna
sa todhchaí a laghdú.
Mar Ombudsman, is féidir liom gearáin a scrúdú faoin Acht um Míchumas 2005. Baineann na
gearáin sin le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas. Tuairiscím ar
ghearáin faoin Acht um Míchumas níos faide anonn sa Chaibidil seo.
Cheap an tUachtarán mé agus is don Oireachtas a thuairiscím.

“Is an-mhór againn an cúnamh a fuaireamar ón Ombudsman
agus an t-ábhar seo á réiteach aige, agus ba mhór an pléisiúr
dúinn déileáil leat go pearsanta.”
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2.2 Gearáin a fuarthas agus a cuireadh i gcrích: Anailís
Sa bhliain 2017, b’ionann líon iomlán na ngearán a fuair an Oifig seo faoi sholáthraithe seirbhíse
faoi mo dhlínse agus 3,021.
Dúnadh 79% de chásanna laistigh de 3 mhí, dúnadh 91% díobh laistigh de shé mhí agus dúnadh
98% díobh laistigh de 12 mhí.
Maidir leis an 1,542 chás a tháinig faoi mo dhlínse agus a ndearnadh scrúdú substainteach
orthu, seasadh go hiomlán le 27% díobh; seasadh go páirteach le 3% díobh; cuireadh cúnamh
ar fáil i 14% díobh; agus níor seasadh le 56% díobh. Tríd is tríd, tharla sé i 44% de chásanna gur
bhain daoine den phobal tairbhe dhíreach as dul i dteagmháil leis an Oifig seo. Fiú amháin sna
cásanna nach seastar le gearáin iontu, is minic a bhímid ábalta míniú nó athdhearbhú a chur ar
fáil.
Bhí 1,518 ngearán eile ann ar scoireadh díobh, a tarraingíodh siar nó nár tháinig faoi
shainchúram na hOifige. I bhformhór na gcásanna sin, ní dhearna an gearánach bearta go
fóill chun an gearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse poiblí. Iarraimid ar an ngearánach
dul i dteagmháil leis an tseirbhís áitiúil chun an próiseas gearán a chur i gcrích agus tugaimid
cuireadh dó teagmháil a dhéanamh linn an athuair murar thángthas ar réiteach ar an gcás.
Mura dtagann gearán faoinár sainchúram, déanaimid iarracht sonraí teagmhála a chur ar fáil
don chomhlacht cuí ar féidir leis an gearán sin a bhreithniú.
Ba í an earnáil Ranna/Oifigí Rialtais an fhoinse is mó gearán (lenar bhain 31.5% de na gearáin
a fuarthas, i gcomparáid le 38.4% sa bhliain 2016). Ba iad na príomhfhoinsí is mó gearán ina
dhiaidh sin ná Údaráis Áitiúla (lenar bhain 28.2% de ghearáin, i gcomparáid le 27.6%) agus an
Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta (lenar bhain 20.1% de ghearáin, i gcomparáid
le 19.7%). (Tagann sé sin den chuid is mó leis an líon idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag na
comhlachtaí sin le húsáideoirí seirbhíse).
Maidir leis na 953 ghearán a rinneadh in aghaidh Ranna/Oifigí Rialtais, rinneadh 655 cinn in
aghaidh na Roinne Coimirce Sóisialaí (an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
anois); rinneadh 87 gcinn in aghaidh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara; rinneadh 65 cinn in
aghaidh na gCoimisinéirí Ioncaim; agus rinneadh 32 cheann in aghaidh na Roinne Dlí agus Cirt
agus Comhionannais.
Den 852 ghearán a rinneadh faoi Údaráis Áitiúla, rinneadh 109 gcinn faoi Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, rinneadh 72 cheann faoi Chomhairle Contae Chorcaí, rinneadh 66 cinn
faoi Chomhairle Cathrach Chorcaí, rinneadh 59 gcinn faoi Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh, rinneadh 48 gcinn faoi Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus rinneadh 46 cinn faoi
Chomhairle Contae na Gaillimhe. Is aisiompú é sin ar an treocht a bhí ann sa bhliain 2016, ar
lena linn a bhí an líon gearán a fuarthas faoi Chomhairle Cathrach Chorcaí ní b’airde ná an líon a
fuarthas faoi Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
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San earnáil Sláinte/Cúraim Shóisialta, rinneadh 538 ngearán faoi FSS (nó faoi chomhlachtaí a
bhí ag gníomhú thar a ceann). Ba faoi ospidéil a bhí 246 cinn de na gearáin sin. Bhain 59 ngearán
le cártaí liachta nó le cártaí liachleachtóirí ginearálta agus bhain 55 ghearán le Cúram Príomhúil
agus Pobail. Bhí 70 gearán ann a bhain le Tusla.
Fuarthas 120 gearán san iomlán faoi Chomhlachtaí Rialála. Díobh sin, rinneadh 44 cinn faoin
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus rinneadh 35 cinn faoi Dhlí-Chumann na hÉireann.
Fuaireamar 202 ghearán faoi chomhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí
amhail ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta (lena n-áirítear 72 ghearán faoi Thacaíocht
Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn) agus fuaireamar 24 ghearán faoi scéimeanna rochtana
HEAR/DARE a n-oibríonn institiúidí san earnáil iad. Tá áthas orm a thuairisciú go raibh laghdú
75% ann sa líon gearán a rinneadh faoi Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Fuarthas 14 ghearán sa
bhliain 2017, i gcomparáid leis na 57 ngearán a fuarthas sa bhliain 2016. Tháinig an laghdú sin
sna sála ar an teagmháil atá ar bun le fada idir an Oifig seo agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit i
dtaca leis an bpróiseas achomhairc torthaí scrúdaithe go háirithe.
Fuaireamar 140 gearán faoi sholáthraithe seirbhíse poiblí eile a tháinig faoi mo dhlínse den
chéad uair i mí na Bealtaine 2013.
Chuir an Oifig seo 47 gcinn de na 63 ghearán a fuarthas faoi thithe altranais príobháideacha i gcrích
le linn na bliana 2017. Ba é sin an dara bliain iomlán ina raibh siad faoi réir scrúdú. De na 47 ngearán
sin, níor seasadh le 4 cinn, seasadh le 8 gcinn, seasadh go páirteach le 3 cinn agus cuireadh cúnamh
ar fáil in 2 chás. Maidir leis na gearáin eile, tarraingíodh siar iad nó scoireadh díobh.
I mí Aibreáin 2017, deimhníodh go bhféadaim scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear ó
iarrthóirí tearmainn agus ó dhídeanaithe atá ina gcónaí in ionaid chóiríochta arna soláthar ag an
Stát agus in Ionaid Éigeandála Fáiltithe agus Ionduchtaithe. Leagtar amach sa tábla thíos na torthaí
ar 115 ghearán den sórt sin a fuair mé sa bhliain 2017. Cuimsítear sa tábla na gearáin ar fad a
fuarthas ó na daoine sin atá ina gcónaí in ionaid chóiríochta faoi sholáthraithe seirbhíse amhail an
Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha de chuid na Roinne (44 ghearán), na hIonaid Soláthair
Dhírigh (30 gearán), an Roinn Coimirce Sóisialaí (20 gearán), gearáin sláinte (10 ngearán) agus an
Bord um Chúnamh Dlíthiúil (3 ghearán). De 115 ghearán a fuarthas, seasadh le 9 gcinn agus níor
seasadh le 25 cinn. Chuireamar cúnamh ar fáil don ghearánach i 26 chás. Maidir leis na gearáin
eile, tarraingíodh siar iad nó scoireadh díobh. Chomh maith leis sin, réitigh foireann na hOifige seo
roinnt mhaith fadhbanna trí idirghabháil dhíreach agus iad ag tabhairt cuairt ar na hionaid.

“A Chara, a Dhuine Uasail,
Táim ag scríobh chugat chun buíochas a ghabháil leat as
sochar míchumais a áirithiú do mo chol ceathrair. Cé go raibh
a fhios agam go raibh sé ina theideal, chlis an córas air. Tá
sé ag déanamh go maith faoi láthair, ach is gá dó é a thógáil
go réidh. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leat an
athuair thar cheann mo choil cheathrair’.”

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

2.3 Fógraí a eisíodh chuig soláthraithe seirbhíse faoi alt 7
den Acht Ombudsman
Le halt 7 den Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú), tugtar cumhachtaí an-suntasach don
Ombudsman i ndáil le doiciméid agus le faisnéis a fháil atá riachtanach chun scrúdú nó
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin. Faoin Acht, cuirtear oibleagáid dhlíthiúil ar “aon phearsa
a bhfuil, i dtuairim an Ombudsman, eolas ina sheilbh aige, nó a bhfuil doiciméad nó ní faoina
chumhacht nó faoina rialú, a bhaineann leis an scrúdú nó leis an imscrúdú an t-eolas” an
t-ábhar sin a thabhairt don Ombudsman.
I mbeagnach gach cás, cuirfear an fhaisnéis a theastaíonn uaim ar fáil don Oifig seo gan aon ghá
le fógra alt 7 a eisiúint. Baintear úsáid as an Tuarascáil Bhliantúil uaim chun faisnéis a fhoilsiú
faoin líon cásanna inar eisigh mé fógra alt 7.
B’éigean don Oifig seo fógra alt 7 amháin a eisiúint le linn na bliana 2017. Bhain an fógra le
faisnéis a iarradh ó FSS maidir le hOspidéal Portiuncula. Tar éis an fógra a eisiúint, sholáthair
FSS an fhaisnéis a iarradh agus tugadh an gearán chun deiridh.

2.4 Gearáin ó iarrthóirí tearmainn/ó dhídeanaithe in
‘ionaid chóiríochta’
An 3 Aibreán 2017, deimhníodh go mbeadh
sé faoi shainchúram na hOifige seo
glacadh le gearáin áirithe a fhaightear ó
iarrthóirí tearmainn agus ó dhídeanaithe
atá ina gcónaí in ionaid chóiríochta arna
soláthar ag an Rialtas – rud ar a dtugtar
‘soláthar díreach’ ó am go chéile. Chun
feasacht a ardú ar mo ról sa réimse
sin, thug foireann na hOifige seo cuairt
ar 30 ceann den 32 ionad cóiríochta a
n-oibríonn an Ghníomhaireacht Fáiltithe
agus Imeasctha iad agus ar na trí Ionad
Éigeandála Fáiltithe agus Ionduchtaithe a
n-oibríonn Clár na hÉireann um Chosaint
Dídeanaithe iad. D’ullmhaigh mé bileog eolais ina mínítear mo shainchúram. Tá sí ar fáil ar mo
shuíomh Gréasáin sna 5 theanga is coitianta (Béarla, Fraincis, Urdúis, Araibis agus Rúisis) a
labhraíonn cónaitheoirí na n-ionad. I gcomhar le hOifig an Ombudsman do Leanaí, reáchtáladh
seisiúin faisnéise do bhainisteoirí na n-ionad, don Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha
agus do na heagraíochtaí deonacha atá ag obair le hiarrthóirí tearmainn agus le dídeanaithe. Go
luath sa bhliain 2018, d’fhoilsigh mé tráchtas (atá ar fáil ar mo shuíomh Gréasáin) ar an obair a
rinne an Oifig seo sa bhliain 2017 ar shásamh neamhspleách a chur ar fáil do dhídeanaithe agus
d’iarrthóirí tearmainn a raibh baint acu le cóiríocht agus seirbhísí arna soláthar ag an Stát.

15

16

Caibidil 2: Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú trí ghearáin

2.5 An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí:
Gearáin faoin aisghabháil ró-íocaíochtaí
Tar éis méadú ar an líon gearán a bhíothas ag déanamh faoin Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus
Coimirce Sóisialaí sa dá bhliain seo a chuaigh thart, d’oibrigh an Oifig seo leis an Roinn chun
scrúdú sistéamach a dhéanamh ar a beartas agus a cleachtas maidir le haisghabháil róíocaíochtaí.
Le linn an scrúdaithe sin, fuair an Oifig seo 95 ghearán. De na gearáin a scrúdaíodh agus a
dúnadh go dtí seo, cuireadh thart ar 60% i gcrích i bhfabhar an ghearánaigh.
Agus í imníoch faoin gcéatadán de ghearáin ar seasadh leo a bheith chomh hard sin, rud a
bhí mínormálta, roghnaigh an Oifig seo dhá cheann d’Ionaid Intreo go randamach le haghaidh
scrúdú sistéamach a dhéanamh ar cháschomhaid ró-íocaíochta áitiúla iontu. Ag teacht sna sála
ar an scrúdú sin agus ar na gearáin a fuarthas ó dhaoine aonair, shainaithin mé roinnt ábhar a
bhféadfadh go mbeadh cleachtas riaracháin neamhfhónta ón Roinn i gceist leo.
Bhí imní orm go príomha faoi chleachtais na Roinne i dtaca leis na nithe seo a leanas:
• ró-íocaíochtaí a rinneadh le custaiméirí mar gheall ar earráidí a rinne baill foirne na Roinne
• fiachas neamhthuillmheach ó oidhreacht – go háirithe ró-íocaíochtaí níos sine i gcás nach
ndearna an Roinn aon chumarsáid leis an gcustaiméir le roinnt mhaith blianta anuas ann
• moill mhíchuí ar an Roinn gníomhú de réir na faisnéise a bhí ina seilbh
• easpa fianaise ar ró-íocaíocht – lena n-áirítear na doiciméid chuí agus na taifid chuí
• promhadh bochtaineachta – chun a chinntiú nach mbeidh asbhaintí éigeantacha ó ioncam na
gcustaiméirí mar chúis le cruatan dian dóibh nó dá dteaghlach
• aonfhoirmeacht – chun a chinntiú gur comhsheasmhach ar fud na tíre a bheidh cinntí ar
fhiachas a bhailiú agus aisghabháil a shaothrú
• cloí le prionsabail an cheartais nádúrtha
Ó thaobh cúrsaí níos leithne de, rinne mé aighneacht leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe lena cur san áireamh in athbhreithniú na Roinne ar a treoir dea-chleachtais do
chomhlachtaí poiblí maidir le bailiú fiachais.
Tá foireann na hOifige seo ag glacadh páirt i gcruinnithe rialta le Láraonad Bainistíochta
Fiachais na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun aghaidh a thabhairt ar
ghearáin aonair agus ar na saincheisteanna sistéamacha a sainaithníodh. Tá an Roinn ag ullmhú
treoirlíne athbhreithnithe maidir leis an mbeartas bainistíochta ró-íocaíochtaí agus aisghabhála
fiachais. Tá sé beartaithe aici an treoirlíne a chur i bhfeidhm a luaithe atá sí curtha i gcrích.
Táim sásta leis an gcur chuige dearfach atá á ghlacadh ag an Roinn i leith aghaidh a thabhairt ar
m’údair imní agus leis an gcomhar atá á chur ar fáil aici. Táthar ag súil go dtiocfaidh an próiseas
rannpháirtíochta idir an Oifig seo agus an Roinn chun deiridh sa bhliain 2018.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

2.6 Gearáin faoin Acht um Míchumas 2005
Cuirtear leis an Acht um Míchumas 2005 oibleagáidí suntasacha ar Ranna Rialtais agus ar
sholáthraithe eile seirbhíse poiblí obair go réamhghníomhach ar mhaithe le cáilíocht beatha
a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas. Féadfar gearán a dhéanamh chuig an Oifig seo i ndáil
le mainneachtain soláthraí seirbhíse poiblí cloí le Cuid 3 den Acht um Míchumas. Go sonrach,
féadfaidh an Oifig seo imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine faoi mhíchumas faoi
rochtain ar fhoirgnimh phoiblí, ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis.
Mar a thuairiscigh mé i mblianta roimhe seo, is cúis mhór díomá é an líon íseal gearán maidir
le Cuid 3 den Acht um Míchumas a fhaightear (fuarthas 2 cheann sa bhliain 2017). Tá sé
ríthábhachtach go gcuirfear daoine faoi mhíchumas ar an eolas faoi na cearta atá acu chun
rochtain a fháil ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go mbeidh siad eolach ar an gceart atá
acu chun dul ar m’iontaoibh mar Ombudsman chun iniúchadh a dhéanamh ar a ngearáin
neamhréitithe. D’fhoilsigh an Oifig seo leabhrán faisnéise faoi mo ról sa réimse sin. Tá sé thar a
bheith tábhachtach freisin go mbeidh gairmithe agus daoine nach gairmithe iad araon a bhíonn
ag déileáil leis an earnáil míchumais eolach ar an Acht um Míchumas 2005.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do ríomhphost
agus as an dóigh chúirtéiseach éifeachtúil ar chaith tú agus
foireann oifig an Ombudsman le mo ghearán’.”
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Caibidil 3:
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú trí
imscrúduithe
Is go tapa agus go neamhfhoirmiúil a réitítear formhór mór na ngearán a scrúdaímid. Is
amhlaidh, áfach, go mbíonn orm ó am go chéile imscrúdú a thionscnamh ar ghearán nó
ar ghrúpa gearán. Le linn na bliana 2017, d’fhoilsigh mé an toradh ar na himscrúduithe
sistéamacha seo a leanas.

3.1 Deis Chaillte: Imscrúdú ar an Scéim um Cheartas
Aisiríoch i leith Neachtlanna Mhaigdiléana a riar
I mí na Samhna 2017, foilsíodh ‘Deis Chaillte’ – an tuarascáil ar an imscrúdú a rinne mé ar an
dóigh ar riar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an Scéim um Cheartas Aisiríoch i leith
Neachtlanna Mhaigdiléana. Ba ar thrí shaincheist phríomha a leagadh díriú san imscrúdú:
• incháilitheacht do ghlacadh isteach sa scéim
• an próiseas ar tugadh faoi chun iarratais ar
ghlacadh isteach sa scéim a mheasúnú
• an dóigh ar déileáladh le mná ar measadh go
raibh easpa inniúlachta acu a ngnóthaí féin a
bhainistiú.
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Mar thoradh ar an imscrúdú sin, rinne mé ceithre mholadh. Bhí trí cinn díobh dírithe ar an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Tá na trí mholadh sin mar seo a leanas:
• i gcás go bhfuil fianaise ann gur oibrigh bean i gceann amháin de na neachtlanna atá
liostaithe ach gur taifeadadh go hoifigiúil gur “glacadh isteach” í in ionad oiliúna nó i scoil
saothair a bhí lonnaithe san fhoirgneamh céanna nó i bhfoirgneamh a bhí ceangailte le
neachtlann nó a bhí lonnaithe ar a tailte, ba cheart don Roinn iarratas a mheas go hiomlán an
athuair d’fhonn glacadh leo sa Scéim
• ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar aon chásanna ina bhfuil díospóid ann
maidir leis an tréimhse chónaithe. Chuige sin, ba cheart gach foinse fianaise agus faisnéise
atá ar fáil a shaothrú agus a bhreithniú
• ba cheart don Roinn obair i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna chun a chinntiú
gurb amhlaidh, maidir le hiarratais ar choimircíocht i leith na mban a meastar go bhfuil
easpa inniúlachta acu, go bpróiseálfar iad ar bhealach tráthúil réamhghníomhach agus ba
cheart dóibh tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do na daoine cuí chun a chinntiú go ndéanfar na
hiarratais sin.
Agus an méid seo á scríobh, bhí mé ag obair go gníomhach i gcomhar leis an Roinn d’fhonn na
moltaí a chur chun feidhme a luaithe is féidir. Tá súil agam go réiteofar an t-ábhar go sásúil agus
go hiomlán.
Ina theannta sin, rinne mé moladh ginearálta amháin nach raibh dírithe go sonrach ar an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Mhol mé gur cheart treoir a ullmhú go lárnach i leith forbairt
agus oibriú scéimeanna sásaimh nó ceartais aisiríoch go ginearálta agus gur cheart an treoir
a bheith infheidhme ar fud gach roinne rialtais agus comhlachta phoiblí. Is í sin an chéad uair
riamh a d’eisigh an Oifig seo moladh den chineál sin.

3.2 Súil Siar: Imscrúdú ar láimhseáil gearán ag an
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla)
I mí Iúil 2017, d’fhoilsigh mé tuarascáil imscrúdaithe théamach
ina ndearnadh iniúchadh ar an dóigh a ndéileálann an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) le gearáin
faoi na seirbhísí a chuireann sí ar fáil agus ar na saincheisteanna
is cuid d’ábhar na ngearán sin. Rinneadh iniúchadh inti go háirithe
ar an dóigh ar dhéileáil Tusla le gearáin faoin dóigh ar bainistíodh
líomhaintí iardhearcacha go ndearnadh mí-úsáid leanaí, ar an
dóigh a ndéileáiltear le líomhaintí reatha in aghaidh daoine fásta
agus ar an gcaidreamh idir Tusla agus cúramóirí altrama.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

Díríodh sa tuarascáil ar naoi ngearán a bhí tromchúiseach go háirithe a rinneadh leis an Oifig seo
sa tréimhse 2012-2016, ar gearáin iad ar seasadh leo nó ar seasadh go páirteach leo. Mar chuid den
phróiseas imscrúdaithe, athbhreithníodh 30 ceann de chomhaid inmheánacha ghearán Tusla chun a
scrúdú conas a láimhseáladh iad. Anuas air sin, rinne an Oifig seo óstáil ar cheardlann ar fhreastail
oifigigh ghearán a oibríonn ar leibhéal sinsearach i seirbhísí Tusla uirthi. Ba é aidhm na ceardlainne
éisteacht lena raibh le rá acu faoin bpróiseas gearán agus faoin dóigh ar cheart é a oibriú.
Cé nach ndéantar ach líon sách íseal gearán faoi Tusla leis an Oifig seo, ba shuntasach a bhí an
tionchar ar na daoine aonair a raibh baint acu leis na cásanna sin. Áiríodh leis an tionchar na
nithe seo a leanas:
• Thóg sé cúig bliana chun teacht ar an gconclúid nach raibh bunús ann le líomhaintí
iardhearcacha in aghaidh seanathar go raibh sé freagrach as mí-úsáid
• Níor comhdaíodh líomhaintí mí-úsáide i gceart, rud ba chúis le moill cúig mhí dhéag ar a
scrúdú ag oibrithe sóisialta
• Seoladh comhfhreagras íogair chuig an seoladh mícheart dhá uair
• Níor glacadh nótaí leordhóthanacha le linn an phróisis agallaimh
• Scriosadh nótaí agallaimh sular comhaontaíodh ábhar na nótaí sin leis an gcúisí
• Ní bhfuair an cúisí fógra i scríbhinn faoi na líomhaintí a rinneadh faoi
• Diúltaíodh deis a thabhairt d’iarratasóir ar altramú achomharc a dhéanamh in aghaidh
cinneadh a d’fhág nach mbeadh cead aici ach cúram faoisimh a thabhairt
• Níor tairgeadh comhairleoireacht ná tacaíocht a luaithe a tháinig deireadh neamhbheartaithe
le socrúchán altrama
Bhí moill mhíchuí ann i roinnt de chomhaid inmheánacha ghearán Tusla, áit ar léiríodh nár
fiosraíodh laistigh de thréimhse trí bliana na líomhaintí iardhearcacha a nochtadh i gcás amháin.
I gcás eile, fuair an duine a ndearnadh na líomhaintí faoi bás sula ndearna an t-oibrí sóisialta
sannta teagmháil leis an ngearánach.
Leagadh béim ar sheacht dtéama dhifriúla in “Súil Siar”, ba iad sin:
1. Moill mhíchuí ar dhéileáil le líomhaintí mí-úsáide
2. Ceart chun nósanna imeachta cothroma agus próiseas cuí
3. Glacadh Nótaí agus Coimeád Taifead
4. Cumarsáid
5. Tacaíocht agus oiliúint don fhoireann
6. Bainistiú agus taifeadadh gearán agus láimhseáil gearán
7. Treorú chuig an Ombudsman
Rinne mé roinnt fionnachtana agus moltaí faoi gach ceann de na téamaí sin agus ghlac Tusla le
gach ceann díobh. Cuireadh “Plean Gníomhaíochta” i bhfeidhm, rud a athbhreithneofar laistigh
de thréimhsí sonraithe.
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3.3 Cóireáil Thar Lear: Imscrúdú ar riar na Scéime Cóireála
Thar Lear ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
I mí Eanáir 2018, d’fhoilsigh mé mo thuarascáil imscrúdaithe ar an
dóigh ar riar Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an Scéim
Cóireála Thar Lear.
Tugadh an Scéim Cóireála Thar Lear isteach chun a chinntiú go
mbíonn rochtain ag gach othar ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh/an
Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, lena n-áirítear othair Éireannacha,
ar leibhéal comhchoiteann saineolas míochaine agus cóireálacha,
beag beann ar an Stát ina gcónaíonn siad. I gcás go mbeidh na
cóireálacha agus na leigheasanna a theastaíonn uathu ar fáil i
mballstáit an Aontais Eorpaigh/an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch
agus nach mbeidh siad ar fáil in Éirinn (nó nach mbeidh siad ar fáil in Éirinn laistigh de
thréimhse réasúnach), féadfaidh othair Éireannacha iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin Scéim
Cóireála Thar Lear chun taisteal le haghaidh na cóireála. Spreagadh an t-imscrúdú le gearáin a
fuarthas ó othair ar diúltaíodh dá n-iarratais ar chistiú faoin scéim.
Is an-íseal laistigh de chóras cúram sláinte na hÉireann atá an céatadán d’othair a dhéanann
iarratas ar chistiú faoin Scéim Cóireála Thar Lear. Léirítear ansin gurb amhlaidh, tríd is tríd, go
bhfuil na caighdeáin chúram sláinte is airde ar fáil sa tír seo. I gcás fhormhór mór na n-othar a
iarrann cóireáil thar lear faoin scéim, go n-éiríonn go geal leis an bpróiseas iarratais. Mar sin féin,
i gcás líon beag othar, bhí an t-eispéireas fíorstrusmhar agus chuir sé as dóibh gan aon ghá.
Is casta atá an Scéim Cóireála Thar Lear agus níl dóthain faisnéise ann d’othair chun tuiscint
a ghnóthú ar na coinníollacha nach mór a chomhlíonadh chun go bhformheasfaí cistiú. Sa
tuarascáil imscrúdaithe, atá ar fáil ar www.ombudsman.ie, leagtar amach 11 mholadh a bhfuil
mar phríomhaidhm leo • Deireadh a chur le diúltuithe pianmhara neamhriachtanacha d’othair ag deireadh an phróisis
iarratais ar chistiú. Is féidir é sin a bhaint amach trí chóras seiceála ‘réamh-atreoraithe’ a
thabhairt isteach chun go mbeidh na lianna comhairleacha atá i mbun atreorú a chinntiú go
gcomhlíonann a n-othar agus ‘an chóireáil thar lear’ na critéir incháilitheachta faoin scéim
sula n-iarrann siad ar othair iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin Scéim Cóireála Thar Lear.
• Cabhrú le lianna comhairleacha córas seiceála ‘réamh-atreoraithe’ a chur chun feidhme
trí threoir chuimsitheach maidir leis an Scéim Cóireála Thar Lear a fhorbairt do lianna
comhairleacha.
• Cabhrú le hothair a bhféadfadh go mbeadh teidlíochtaí acu faoin scéim trí fhaisnéis a chur ar
fáil atá soiléir, cuimsitheach agus sothuigthe.
• Feabhas a chur ar chóras achomhairc na Scéime Cóireála Thar Lear do dhaoine ar diúltaíodh
dá n-iarratas. Ba cheart an córas achomhairc a bheith neamhspleách ar an gcinnteoir
bunaidh agus ba cheart an saineolas míochaine a theastaíonn chun eadránú a dhéanamh ar
shaincheisteanna cliniciúla agus neamhchliniciúla a bheith ann.
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Tá áthas orm a thuairisciú gur ghlac FSS leis na moltaí go léir a rinne mé.

3.4 An Scéim um Thinneas Fadtéarmach - FSS
Fuair mé roinnt gearán faoin Scéim um Thinneas Fadtéarmach. Faoin scéim seo, tá daoine ar
diagnóisíodh go bhfuil tinneas fadtéarmach orthu in ann leas a bhaint saor in aisce as drugaí le
haghaidh cóireáil in aghaidh an reachta sin. Ina theannta sin, ní gá do shealbhóirí cárta leighis muirir
oidis a íoc as drugaí atá bainteach le tinnis fhadtéarmacha. Chuir gach duine de na gearánaigh in
iúl nár tugadh eolas dóibh faoin scéim tráth na diagnóise, rud a d’fhág gur thabhaigh siad costais
drugaí agus oidis gan ghá. Tar éis dóibh gearán a dhéanamh le FSS, d’aontaigh sí go n-aisíocfadh sí
na costais a thabhaigh siad go dtí an dáta a rinne siad iarratas ar Chárta Tinnis Fhadtéarmaigh. Dá
ainneoin sin, dhiúltaigh sí do chostais a tabhaíodh roimh an dáta sin a chúiteamh.
Phléigh mé na gearáin le FSS, á rá go raibh ceangal uirthi, ar mhaithe le dea-chleachtas
riaracháin a chomhlíonadh, faisnéis shoiléir a thabhairt faoi scéimeanna agus faoi theidlíochtaí
d’othair. Bhí áthas orm gur aontaigh FSS na costais a tabhaíodh a shiardhátú do gach gearánach,
suas go dtí uastréimhse ceithre bliana. I gcás iarratasóirí nua, d’aontaigh FSS go gceadófaí
tréimhse trí mhí chun críocha siardhátú. D’aithin sí gur léir gur neamh-leordhóthanach a bhí
an méid faisnéise a tugadh faoin scéim agus d’aontaigh sí go scaipfí paimfléid ar gach lialann
liachleachtóirí ginearálta, cógaslann agus ionad eolais do shaoránaigh chun go mbeadh othair
níos eolaí ar a dteidlíochtaí.

3.5 An Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas
Mótariompair – an tEolas is Deireanaí
I mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 (leathanach 21), thuairiscigh mé gurbh amhlaidh,
de réir Chlár Reachtach an Rialtais, go raibh an Bille Sláinte (Tacaíocht Iompair) le foilsiú
le linn Sheisiún an Earraigh/an tSamhraidh sa bhliain 2017. Is é aidhm an Bhille scéim
reachtúil aontaithe nua a thabhairt isteach chun an Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas
Mótariompair a ionadú. Dhún an Roinn Sláinte na scéimeanna sin d’iarratasóirí nua sa bhliain
2013. Aimsíodh le linn imscrúduithe a ndearna an Oifig seo iad go raibh na scéimeanna sin ag
sárú na reachtaíochta um Stádas Comhionann.
Is é cuspóir sonraithe na scéime nua soláthar a dhéanamh d’íocaíochtaí a dhéanfar mar
ranníocaíocht le haghaidh costais iompair do dhaoine faoi mhíchumas dian atá ar ioncam íseal
agus nach féidir leo iompar poiblí a rochtain. Is léir inti féin go bhfuil sé mar aidhm leis an scéim
nua tacaíocht a thairiscint do ghrúpa daoine atá faoi mhíbhuntáiste ar leith.
Is ábhar mór frustrachais agus díomá dom go bhfuil orm a thuairisciú go liostaítear an Bille an
athuair i gClár Reachtach an Rialtais do Sheisiún an Earraigh/an tSamhraidh sa bhliain 2018. Agus
an méid seo á scríobh, áfach, níor foilsíodh na Cinn Bhille go fóill. Ós rud é go bhfuil cúig bliana
imithe thart ó dúnadh na scéimeanna roimhe, is é mo thuairimse gur gá aird a tharraingt ar an
dréachtreachtaíocht gan mhoill. Ba mhaith liom fianaise ar an aird sin a fheiceáil sa bhliain 2018.
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Caibidil 4:
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú: Cás-Staidéir
I gCaibidil 2, rinne mé achoimre ar roinnt gearán a fuair an Oifig seo sa bhliain 2017. Sheas
mé go hiomlán nó go páirteach leis an ngearán in aghaidh an tsoláthraí seirbhíse i 30% de
chásanna. Sa Chaibidil seo, déanaim achoimre ar roinnt de na gearáin ar sheas mé leo.

TALMHAÍOCHT
4.1 Faigheann feirmeoir aisíocaíocht as pionós €27,550
mar nár cuireadh na nósanna imeachta cearta in iúl dó
Cúlra
Rinne fear gearán nuair a d’fhéach an Roinn le €27,550 a aisghabháil uaidh i dtaca le híocaíocht
faoin Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe (REPS 4). Is é aidhm na scéime luach saothair
a thabhairt d’fheirmeoirí as feirmeoireacht a dhéanamh ar bhealach atá neamhdhíobhálach don
timpeallacht. Ceann amháin de choinníollacha na scéime is ea eolas a thabhairt don Roinn faoi
aon athruithe ar úinéireacht talún. Sa bhliain 2012, d’athraigh sé úinéireacht tailte agus theip air
fógra a thabhairt don Roinn. D’iarr an Roinn ar an bhfear íocaíocht €27,550 a fuair sí faoin scéim
a aisíoc, rud a rinne sé. Chealaigh an Roinn an dá chéim deiridh den chonradh leis an bhfear
freisin.

Scrúdú
D’admhaigh an Roinn nár próiseáladh iarratas an fhir i gcomhréir leis an nós imeachta Oifige
Áitiúla agus nach bhfuair sé an fhaisnéis ar fad a raibh sé ina teideal. Theip ar an Oifig Áitiúil
freisin litir ‘Plean Choigeartaithe’ a eisiúint. Leagtar amach sa litir sin na hiarmhairtí a bheidh
ann mura gcuirtear plean coigeartaithe isteach chun eolas a thabhairt don Roinn faoi athrú ar
úinéireacht talún. Theip ar an Oifig Áitiúil fógra a thabhairt dó faoi fhoirceannadh a chonartha
freisin.
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Toradh
D’admhaigh an Roinn gur theip uirthi nós imeachta Oifige Áitiúla a leanúint agus d’atheisigh sí an
íocaíocht €27,550 a bhí íoctha ar ais leis an Roinn ag an bhfear. Phróiseáil an Roinn an dá chéim
deiridh dá chonradh freisin. Ba é an toradh a bhí air sin go bhfuair sé €13,651 don dá chéim
deiridh dá chonradh.

4.2 Diúltaíodh do dheontas talmhaíochta a thabhairt
d’fhear mar gur theip air tic a chur le bosca ar líne
Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman nuair a ghearr an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
pionós as a iarratas ar Íocaíocht Bhunúsach i mí Aibreáin 2016.
Ní raibh tic curtha aige leis an mbosca comhlíonta faoin ‘Limistéar Dírithe Éiceolaíoch’ ina
iarratas ar líne. Ba é sin ba chúis le pionós neamhchomhlíonta a bhí cothrom le €2,937.
Diúltaíodh don achomharc a rinne sé in aghaidh an chinnidh mar gur chuir an Roinn in iúl gur
cuireadh ar an eolas é faoin earráid ar a córas ar líne agus go raibh sé in ann an earráid a
cheartú.

Scrúdú
Tar éis don Ombudsman iarraidh ar an Roinn an t-iarratas a athbhreithniú, fuair an Roinn amach
nár cláraíodh an fear ar an gcóras le haghaidh ‘téacs fógra gnó’ nó foláirimh ríomhphoist a fháil.
Thabharfaí foláireamh don fhear leis an ‘bhfógra gnó’ dul ar ais chuig córas ar líne na Roinne
agus an earráid a cheartú.

Toradh
Seasadh leis an ngearán mar nach raibh an fear cláraithe do ‘théacsanna fógra gnó’ ná do
ríomhphoist. D’aontaigh an Roinn go dtarscaoilfeadh sí an pionós €2,937 agus go n-íocfadh
sí an chuid eile dá Íocaíocht Bhunúsach leis an bhfear. Rinneadh asbhaint chaighdeánach €74
faoi Scéim Cúlchistí Éigeandála Airgeadais an Aontais Eorpaigh agus, mar sin de, fuair an fear
€2,863. Tá foirm ‘fógra gnó’ na Roinne comhlánaithe ag an bhfear anois, rud a fhágann gur
ceadmhach don Roinn a shonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fógraí sa todhchaí.
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CÓIRÍOCHT D’IARRTHÓIRÍ TEARMAINN/DO
DHÍDEANAITHE
4.3 Tugadh rabhadh do chailín as cóiríocht tearmainn
faoin tuath a fhágáil chun a hoideachas a chríochnú i
mBaile Átha Cliath
Cúlra
Tháinig bean 18 mbliana d’aois go hÉirinn ina haonar, rinne sí iarratas ar thearmann mar
mhionaoiseach agus thosaigh sí sa chúigiú bliain ar scoil i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2016.
Ba í aintín léi, a bhí ina cónaí cóngarach do scoil na mná óige, an t-aon duine muinteartha a
bhí aici in Éirinn. Chónaigh sí leis an aintín léi ar an gcéad dul síos ach níorbh fhéidir leanúint
leis an socrú tar éis roinnt bheag míonna. I mí Aibreáin 2017, cuireadh í chuig ionad cóiríochta
réigiúnach d’iarrthóirí tearmainn agus do dhídeanaithe. Chabhraigh Bainisteoir an ionaid sin leis
an mbean óg taisteal go Baile Átha Cliath le haghaidh scoile le linn na seachtaine agus taisteal
ar ais go dtí an t-ionad réigiúnach don deireadh seachtaine go dtí gur chríochnaigh sí an cúigiú
bliain i mí na Bealtaine 2017. Ós rud é go raibh sí as láthair óna hionad ainmnithe ar laethanta
den tseachtain ar feadh roinnt seachtainí, d’eisigh an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha
(RIA) litir rabhaidh chuici faoi na neamhláithreachtaí sin.
Rinne an bhean óg gearán leis an Ombudsman faoin litir rabhaidh agus dheimhnigh sí gur
mhaith léi aistriú chuig ionad i mBaile Átha Cliath chun leanúint lena hoideachas.

Scrúdú
Níor aontaigh an Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha gur eisigh sí litir rabhaidh chuig
an mbean óg agus chuir sí in iúl don Ombudsman nach bhfuair sí iarraidh ar aistriú uaithi. Bhí
an bhean óg in ann cóip den litir rabhaidh ar eisigh an Ghníomhaireacht í a chur ar fáil don
Ombudsman. Tar éis di a fháil amach go raibh uirthi déanamh amhlaidh, chuir an bhean óg
iarraidh ar aistriú isteach. Dhiúltaigh an Ghníomhaireacht don iarraidh sin, áfach, ar an bhforas
nach raibh ‘cúinsí eisceachtúla’ ann ina cás.
Chonacthas don Ombudsman nach raibh cinneadh na Gníomhaireachta ag teacht lena beartas
um chónaitheoirí a choinneáil i gcóiríocht atá cóngarach do dhaoine muinteartha eile sa tír, a
mhéid is féidir, agus um leanúnachas oideachais a éascú.
Bhí an tOmbudsman den tuairim gurb amhlaidh, chun leanúnachas a hoideachais a choinneáil
ar bun, gur cheart deis a thabhairt di fanacht sa scoil sin ar fhreastail sí uirthi sa bhliain acadúil
roimhe. Dúirt an Ghníomhaireacht nach raibh ach acmhainn theoranta ann san ionad cóiríochta i
mBaile Átha Cliath a bhí ab oiriúnaí agus ba shorochtana do thaisteal chuig a scoil.
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Ba dheimhin leis an Ombudsman gur chúinsí eisceachtúla iad cúinsí na mná agus gur cheart
dianiarracht a dhéanamh ligean di a hArdteistiméireacht a chríochnú i scoil a raibh sí eolach
uirthi agus cóngarach do thacaíocht teaghlaigh na haintín léi. D’iarr an tOmbudsman ar an
nGníomhaireacht an cinneadh uaithi a athbhreithniú.

Toradh
D’athbhreithnigh an Ghníomhaireacht an cinneadh uaithi ar fhorais dhaonnúla agus dheonaigh sí
aistriú don bhean chuig ionad cóiríochta i mBaile Átha Cliath atá laistigh d’fhad comaitéireachta
óna scoil agus ón aintín léi.

OIDEACHAS
4.4 Tá mac léinn i dteideal deontais mar go bhfuil
deartháir leis i mbun oideachais lánaimseartha freisin
Cúlra
Rinne bean gearán faoi dhiúltú ó Thacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)
deontas a thabhairt di ar fhorais ioncaim, cé nár oibrigh sí ach líon an-bheag uaireanta ina post
páirtaimseartha. Luaigh an bhean gur formheasadh deontas €1,500 do dheartháir léi, a thosaigh
oideachas tríú leibhéal tamall gairid roimhe sin, cé gurbh ionann a gcúinsí, tríd is tríd.

Scrúdú
Fiú i gcás nach raibh an bhean ag obair ann, is amhlaidh fós go mbeadh a hioncam inríofa os
cionn na tairsí ioncaim do chistiú deontais. Mar sin féin, méadaítear an tairseach ioncaim inríofa
do mhac léinn i gcás go bhfuil duine muinteartha eile sa bhaile i mbun oideachas tríú leibhéal
ann. Dá mba rud é gur cuireadh an liúntas don deartháir leis an mbean ar áireamh sa ríomh,
thabharfaí í faoi bhun na tairsí ioncaim. Bheadh an bhean i dteideal deontas 50% a fháil i leith a
Muirir Ranníocaíochta Mac Léinn €3,000. Níor chuir an bhean in iúl ar an bhfoirm iarratais uaithi
go bhfuil deartháir nó deirfiúr aici atá i mbun oideachas tríú leibhéal. Nuair a rinne an bhean
achomharc ar fhorais ioncaim, áfach, luaigh sí go bhfuil deartháir léi i mbun oideachas tríú
leibhéal. Chuir SUSI in iúl nach ndearnadh an t-iarratas a chrostagairt ag an am agus, mar sin
de, nár fhéach sé ar shonraí an dearthár léi.

Toradh
D’athbhreithnigh SUSI an cinneadh uaidh agus d’aontaigh sé go rachadh sé i dteagmháil leis an
mbean chun iarraidh uirthi doiciméid a thabhairt á thaispeáint go bhfuil an deartháir léi i mbun
oideachas tríú leibhéal freisin. Fuair an bhean deontas 50% i leith a Muirir Ranníocaíochta Mac
Léinn €3,000.
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4.5 Gearradh an táille mhícheart ar mhac léinn mar
gheall ar mhearbhall faoina stádas inimirce
Cúlra
Rinne bean gearán faoi Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath mar gur chuir an Institiúid
Teicneolaíochta in iúl di go mbeadh uirthi táillí teagaisc a íoc ar aon dul lena Beartas Táillí. Ós
rud é gur fhormheas Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) í le haghaidh
deontas mac léinn, ní raibh an bhean in ann a thuiscint cén fáth nár cumhdaíodh an táille
teagaisc dá cúrsa freisin.

Scrúdú
Chuir an Institiúid Teicneolaíochta in iúl gurb é an tÚdarás um Ard-Oideachas a rialálann
na rátaí difriúla táillí a chuireann Institiúidí Ardoideachais i bhfeidhm agus gur bunaithe ar
threoirlínte arna n-eisiúint ag an Údarás um Ard-Oideachas atá a Beartas Táillí. Chuir an
Institiúid Teicneolaíochta in iúl nach raibh an bhean i dteideal táillí in aisce mar go raibh cead
Stampa 4 aici chun fanacht sa Stát, rud a d’fhág go raibh uirthi ráta táillí an Aontais Eorpaigh a
íoc.
D’iarr an tOmbudsman faisnéis ó SUSI, a luaigh gur mheas sé go bhfuil an bhean i dteideal táillí
teagaisc in aisce. Bunaithe ar an bhfaisnéis sin, chuaigh an tOmbudsman i dteagmháil leis an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun soiléiriú a fháil faoi stádas inimirce na mná, mar
gurbh fhéidir gur as léirithe difriúla ar stádas inimirce na mban a tháinig na cinntí a rinne an
Institiúid Teicneolaíochta agus SUSI. Shoiléirigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais go
raibh cead Stampa 4 ag an mbean chun fanacht in Éirinn, bunaithe ar bhreith gan díbirt faoi alt 3
den Acht Inimirce, 1999.
D’fhiosraigh an tOmbudsman an t-ábhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna ansin mar gur
ar an Roinn a bhí an fhreagracht fhoriomlán as ceanglais incháilitheachta cónaitheachta. Chuir
an Roinn Oideachais agus Scileanna in iúl go ndearna sí teagmháil leis an Údarás um ArdOideachas agus le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i dtaca leis an gcás agus gur
thug sí soiléiriú breise dóibh maidir le stádas inimirce na mná.

Toradh
Tar éis di na doiciméid a athbhreithniú, d’fhormheas an Institiúid Teicneolaíochta an bhean le
haghaidh táillí teagaisc in aisce. I bhfianaise an cháis seo, chuir an Institiúid Teicneolaíochta in
iúl don Ombudsman go bhfuil sé beartaithe aici nósanna imeachta nua a chur i bhfeidhm chun
a chinntiú nach dtiocfaidh aon chás den sórt sin chun cinn sa todhchaí. Ós rud é go raibh débhrí
áirithe ann i mBeartas Táillí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ó thaobh ceanglais
incháilitheachta de, d’iarr an tOmbudsman go n-athbhreithneodh an Institiúid Teicneolaíochta
an Beartas sin. D’athbhreithnigh an Institiúid Teicneolaíochta a Beartas Táillí chun soiléiriú a
thabhairt ar incháilitheacht táillí in aisce i dtaca leis an gcineál seo ceada chun fanacht sa Stát.
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SLÁINTE
4.6 Faigheann fear íocaíocht i dtaca le háiseanna
éisteachta ardsonraíochta
Cúlra
Rinne fear gearán faoi dhiúltú FSS do ranníocaíocht a dhéanamh i leith an chostais ar áiseanna
éisteachta a cheannaigh sé go príobháideach. Is sealbhóir cárta leighis é agus tá sé i dteideal
áiseanna éisteachta ‘taobh thiar den chluas’ a fháil ó FSS. Mar sin féin, b’airde sonraíocht na
n-áiseanna a cheannaigh sé go príobháideach ná sonraíocht na n-áiseanna a sholáthraíonn
FSS. Mheas sé nár cheart dó bheith thíos leis mar nár ghlac sé le háiseanna éisteachta a raibh
sonraíocht níos ísle acu agus gur cheart dó ranníocaíocht a fháil i leith na gcostas a thabhaigh
sé.

Scrúdú
Ar an gcéad dul síos, d’iarr an fear áiseanna éisteachta ‘sa chluas’ ar dhiúltaigh FSS dá soláthar.
Chuir FSS in iúl gur neamhiontaofa atá na háiseanna éisteachta sin agus go dteastaíonn níos
mó cothabhála uathu ná áiseanna éisteachta ‘taobh thiar den chluas’. Bhí an chuma air nár thuig
FSS gurbh áiseanna éisteachta taobh thiar den chluas iad na háiseanna éisteachta a cheannaigh
sé sa deireadh, cé gurbh airde a sonraíocht ná iad sin a sholáthraíonn FSS de ghnáth. Bhí
an fear in ann tuarascáil ó speisialtóir éisteachta a sholáthar don Ombudsman, a chuir an
tuarascáil ar aghaidh chuig FSS agus a d’iarr go n-athbhreithneofaí an cás.

Toradh
D’aontaigh FSS go ndéanfadh sí íocaíocht €2,000 i leith chostas a áiseanna éisteachta.

4.7 Bhí moill ar chóireáil a chur ar bhean dhiaibéiteach
mar gheall ar earráid ríomhaire
Cúlra
Rinne bean gearán faoi dheacrachtaí a bhí aici seirbhísí a rochtain le haghaidh seiceálacha
sláinte rialta ar a cosa. Tá diaibéiteas uirthi agus bheadh riosca ann go gcaithfí a ladhracha a
theascadh mura seiceálfaí a cosa go rialta. Tráth a rinne sí teagmháil leis an Ombudsman, bhí
sé mhí imithe thart ó bhí coinne aici. Dúirt sí go bhfuair sí litir inar cuireadh in iúl di nach dtairgfí
coinne di go ceann i bhfad.

Scrúdú
Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) in iúl gur mar thoradh ar mhainneachtain
taifead ríomhaire na mná a athrú chun dáta tar éis a measúnaithe dheireanaigh a coinníodh
a stádas mar othar ísealriosca, rud a d’fhág nach bhfaigheadh sí aon choinní eile. Tar éis don
Ombudsman teagmháil a dhéanamh le FSS, tugadh an earráid faoi deara agus athraíodh a
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leibhéal tosaíochta chun dáta. Shocraigh FSS go dtabharfaí coinne láithreach, leithscéal i
scríbhinn agus míniú ar an earráid don bhean. Chuir FSS in iúl don Ombudsman freisin gur
athbhreithníodh an teagmhas chun a chinntiú nach dtarlódh sé choíche.

Toradh
Bhí an tOmbudsman sásta gur thug FSS an tseirbhís ar ais don bhean agus gur ghabh sí
leithscéal léi as an earráid.

4.8 Diúltaíodh don chostas ar dhara babhta de chóireáil
Trasteorann a aisíoc le bean, cé gur ceadaíodh é ar an
gcéad dul síos
Cúlra
Rinne bean a raibh ailse phaincréasach uirthi gearán leis an Ombudsman tar éis do FSS suim i
leith dara babhta cóireála cosúla faoin Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann a aisíoc a bhí
níos ísle ná an tsuim a d’aisíoc FSS i leith an chéad bhabhta cóireála a tugadh di.
Leis an Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann, cuirtear ar chumas othar aisíocaíocht a
fháil as an gcostas a bhaineann le cóireáil thar lear, bunaithe ar chostas an chúraim phoiblí don
chóireáil in Éirinn nó ar an gcostas thar lear, cibé acu is ísle.
Sa chás seo, ceadaíodh an chéad iarratas a rinne an bhean ar obráid agus fuair sí aisíocaíocht
iomlán ar bhonn na faisnéise a chuir a lia comhairleach sa Ríocht Aontaithe ar fáil. D’iarr sí
aisíocaíocht den chineál céanna ina dhiaidh sin as obráid bhreise a bhí cosúil léi. Cheadaigh
FSS an dara hiarratas uaithi roimh an obráid ach dhiúltaigh FSS ina dhiaidh sin don tsuim
iomlán a aisíoc léi. Dúirt FSS gur mícheart a bhí an fhaisnéis a chuir lia comhairleach na mná
ar fáil agus tharchuir FSS taifid chliniciúla na mná chuig an Oifig Praghsála Cúram Sláinte in
Éirinn le haghaidh athbhreithniú neamhspleách. Dúirt an Oifig Praghsála Cúram Sláinte gur
cheart íocaíocht níos ísle a dhéanamh mar gurb amhlaidh, ar an meán, nach dteastaíonn ón
gcóireáil a bhí de dhíth uirthi an fad fanachta san ospidéal a cuireadh in iúl san fhaisnéis ón lia
comhairleach.
Mar thoradh air sin, agus í ag próiseáil an dara híocaíocht leis an mbean, d’asbhain FSS
an “ró-íocaíocht” ón gcéad iarratas agus chuir sí an ráta níos ísle i bhfeidhm maidir leis an
dara hiarratas ón mbean. D’fhág sé sin gur chaill an bhean a lán airgid (€8,821) mar go raibh
uirthi costais iomlána na cóireála a íoc roimh ré. Dúirt FSS léi an t-ábhar a réiteach lena lia
comhairleach sa Ríocht Aontaithe.

Scrúdú
Bhíothas ag súil go rachadh an bhean faoi chóireáil chomhionann ar an dá ócáid. Nuair a fuair sí
ceadú agus aisíocaíocht ar an gcéad ócáid, bhí an-údar aici lena chreidiúint go n-íocfaí an ráta
aisíocaíochta céanna ar an dara hócáid. Ceadaíodh an dara hiarratas uaithi roimh an gcóireáil

31

32

Caibidil 4: Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú: Cás-Staidéir

agus bhí sonraí faoin gcúram máinliachta beartaithe ar fáil do FSS. Níorbh é ach tar éis di dul
faoi obráid an dara huair agus iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht a rinne FSS agóid in aghaidh
chúram cliniciúil na mná agus a d’iarr sí comhairle ón Oifig Praghsála Cúram Sláinte. Mheas an
tOmbudsman gur ghníomhaigh FSS go héagórach tríd an íocaíocht níos ísle a chur i bhfeidhm
maidir leis an dá iarratas, tar éis di an íocaíocht níos airde a cheadú ar an gcéad dul síos.

Toradh
Chinn FSS gur bunaithe ar an tsuim níos airde a chúiteodh sí an bhean as an dá ghnáthamh.
D’fhág sé sin go bhfuair an bhean €8,821 chun an t-easnamh airgeadais a líonadh maidir leis an
dá iarratas uaithi. D’aontaigh FSS freisin go n-athbhreithneodh sí a nósanna imeachta maidir le
códú chun a chinntiú go mbíonn eolas ag iarratasóirí ar na leibhéil dhóchúla aisíocaíochta sula
ngnóthaíonn siad dliteanais airgeadais i leith cóireáil thar lear.

4.9 Bhí moilleanna ar fhear scothaosta a aistriú agus níor
cuireadh a theaghlach ar an eolas faoi theagmhais titime
Cúlra
Rinne fear gearán faoi mhoill 12 lá ar shocruithe a dhéanamh le haghaidh deartháir leis nach
maireann a aistriú ó Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn chuig Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh,
an t-ionad réigiúnach, le haghaidh athbhreithniú úireolaíochta. Chuaigh riocht an dearthár leis
chun donais sula ndéanfaí aistriú agus fuair sé bás ina dhiaidh sin. Bhí an fear den tuairim nach
ndearnadh dóthain oibre chun a chinntiú go ndéanfaí an t-aistriú. Anuas air sin, thit an deartháir
leis roinnt uaireanta agus é san ospidéal. Rinne daoine muinteartha gearán nár tugadh eolas
dóibh faoi gach uair a thit sé.

Scrúdú
Thit an fear ceithre huaire agus é san ospidéal. Fuair sé cóireáil tar éis gach titime agus
cuireadh banda oráiste ar a rosta chun a léiriú go raibh sé i mbaol titim. Mar sin féin, ní
dhearnadh aon bhearta ar leith chun a chinntiú nach dtitfeadh sé choíche, ba neamhiomlán a bhí
na doiciméid agus níor tugadh eolas don teaghlach faoi gach uair a thit sé.
Ghlac an fhoireann úireolaíochta san ionad réigiúnach leis an bhfear le haghaidh aistrithe. Dá
ainneoin sin, níor cuireadh a ainm leis an liosta bainistíochta leapacha san ionad réigiúnach ach
amháin 13 lá ina dhiaidh sin. Chuir an t-ospidéal áitiúil glao ar an bhfoireann sin an chuid is mó
de laethanta chun a fháil amach an raibh leaba ar fáil nó nach raibh agus scríobh sé ‘no bed’ nó
‘not on list’ sa logleabhar bainistíochta leapacha. Níorbh eol dó, go dtí gur chuir an tOmbudsman
a scrúdú i gcrích, nár cuireadh ainm an fhir ar an liosta.
Dúirt an fhoireann san ionad réigiúnach ag am amháin nach mbeadh an fear oiriúnach dá aistriú
go dtí go ndéanfaí tuilleadh trialacha. Ní raibh an teaghlach ar an eolas faoi sin.
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Ba léir nárbh ann d’aon phrótacal comhaontaithe lenar cumhdaíodh an nós imeachta le
haghaidh othair a aistriú idir an dá ospidéal. Ní raibh ach beagán rannpháirtíochta san aistriú
ag an lia comhairleach. Ba ar an teileafón a rinneadh an chuid is mó den phlé, rud ba chúis le
mórfhadhbanna cumarsáide.
Tar éis don teaghlach 12 lá a chaitheamh ag fanacht le haistriú, rinne sé gearán. Chuir an lia
comhairleach glao ar an ionad réigiúnach agus cuireadh ainm an fhir leis an liosta aistrithe
ansin. Faraor, d’éirigh an fear róthinn ina dhiaidh sin don aistriú.

Toradh
Thug an Grúpa Ospidéal air féin beartas um Shreabhadh Déthreoch Othar a thabhairt chun
críche le haghaidh an próiseas um othair a aistriú laistigh den ghrúpa ospidéal a chuíchóiriú. Bhí
sé lena chur ar áireamh in oiliúint ionduchtúcháin do dhochtúirí ospidéil cé chomh tábhachtach
is atá doiciméid shoiléire agus cumarsáid shoiléir le linn aistrithe a eagrú.
Chuir an t-ospidéal áitiúil beartas nua bainistíochta titime agus sainoiliúint ‘Laige’ ar bhonn
foirmiúil. Tá modúl ar thitim a chosc agus a bhainistiú ar áireamh sa tsainoiliúint. Cuireadh i
bhfeidhm í maidir leis an bhfoireann altranais ar fad san ospidéal áitiúil.
Scríobh Bainisteoirí Ginearálta an dá ospidéal chuig an teaghlach agus ghabh siad leithscéal
leis.

TITHE ALTRANAIS
4.10 Rinne teaghlach gearán tar éis do theach altranais
an muirear sóisialta a mhéadú faoi dhó
Cúlra
Rinne fear gearán thar ceann a thuismitheoirí faoi mhéadú suntasach sa mhuirear sóisialta sa
teach altranais ar chónaigh siad ann. Méadaíodh an muirear ar an gclár sóisialta ó €86 an duine
sa mhí go €173 an duine sa mhí. Rinne an fear gearán nár tugadh míniú ná miondealú ar bith ar
an muirear, nár tugadh aon rogha do chónaitheoirí faoin muirear agus nár cuireadh san áireamh
an cumas a bhí acu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí.

Scrúdú
Faoi Rialacháin an Achta Sláinte (Cúram agus Leas Cónaitheoirí i Lárionaid Ainmnithe do
Dhaoine Scothaosta) 2007, 2013, ceanglaítear ar thithe altranais saoráidí áineasa a chur ar fáil
do chónaitheoirí. Mar sin féin, ní chuirtear aon íocaíocht as na gníomhaíochtaí sin ar áireamh sa
Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (NHSS nó Scéim Chothrom na Féinne). Ceadaítear do thithe
altranais muirir ar sheirbhísí breise a thagann lasmuigh dá bhfuil cumhdaithe ag an Scéim a
chomhaontú le cónaitheoirí.
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Ceanglaítear leis na Rialacháin nach mór na seirbhísí breise agus na muirir a leagan amach
agus a chomhaontú faoi ‘chonradh cúraim’ idir an cónaitheoir agus an teach altranais. De bhreis
air sin, ba cheart do chónaitheoirí i dteach altranais bheith in ann a roghanna féin a dhéanamh a
mhéid is indéanta le réasún agus ba cheart a gcuid riachtanas agus sainroghanna pearsanta a
chur san áireamh le linn seirbhísí a phleanáil, a dhearadh agus a sholáthar.
Dúirt an teach altranais go raibh sé riachtanach an muirear a mhéadú faoi dhó mar gur fhulaing
an clár sóisialta caillteanas an bhliain roimhe agus chun go bhféadfaí na gníomhaíochtaí
sóisialta a mhéadú. Mar sin féin, níor liostaíodh sa chonradh cúraim ach muirear foriomlán as
‘siamsaíocht’ agus níor tugadh aon mhiondealú ann ar an muirear.
Bhí an tOmbudsman den tuairim gur cheart ábhar an chláir shóisialta a bheith liostaithe sa
chonradh cúraim chun trédhearcacht a chinntiú agus chun cloí leis na Rialacháin. Chuirfeadh sé
sin ar chumas an chónaitheora eolas a bheith aige/aici ó thosach ar a bhfuil sé/sí ag clárú ina
leith. Mheas an tOmbudsman gur cheart go ndeachthas i gcomhairle leis na cónaitheoirí maidir
leis an bhféidearthacht a bhain le gníomhaíochtaí méadaithe, go háirithe iad sin a bhfuil costas
gaolmhar ag gabháil leo. Mar chríoch, bhí an tOmbudsman den tuairim freisin nach raibh aon
rogha airgeadais ag cónaitheoir diúltú d’íoc as gné ar bith den chlár nár mhaith leis/léi leas a
bhaint aisti nó nach mbeadh sé/sí in ann leas a bhaint aisti.

Toradh
Mar thoradh ar an ngearán seo, tugadh conradh cúraim níos mionsonraithe isteach. Áirítear leis
miondealú ar an muirear sóisialta, rud a éascaíonn tuilleadh trédhearcachta do chónaitheoirí
reatha agus a chuireann ar chumas cónaitheoirí nua gach a bhfuil siad ag clárú dó a thuiscint
ar dhul isteach. Rud tábhachtach, ní ghearrfar ach táille ainmniúil ar chónaitheoirí nach bhfuil
an cumas acu páirt a ghlacadh sa chlár sóisialta. Gearrfar an táille iomlán fós, áfach, ar
chónaitheoirí atá in ann freastal ar gach gníomhaíocht shóisialta. Mar chríoch, iarrfar tuairimí
ó chónaitheoirí faoi ábhar agus dearadh an chláir shóisialta sa todhchaí, go háirithe i gcás go
ndéantar breithniú ann ar ghníomhaíochtaí a mhéadú (agus a bhfuil costas gaolmhar ag gabháil
leis).

ÚDARÁIS ÁITIÚLA
4.11 Gearradh táillí forbartha €10,950 ar bhean, cé gur
tharscaoil an chomhairle baile an muirear
Cúlra
Dúirt bean gurbh amhlaidh, tráth a díoladh réadmhaoin, gur íoc a haturnae €10,950 le
Comhairle Contae Chill Dara trí dhearmad agus go raibh an Chomhairle ag diúltú don tsuim
a aisíoc. Mhínigh sí gur chun críocha ranníocaíochtaí forbartha a bhí an t-airgead sin. Mar
sin féin, cuireadh in iúl di sa bhliain 2009 gur dhíscríobh Comhairle Baile an Náis cuid de na
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ranníocaíochtaí sin (€6,824) mar gur íoc forbróir roimhe iad cheana féin. Cé gur díscríobhadh
cuid de na ranníocaíochtaí sin sa bhliain 2009, d’íoc aturnae na mná an tsuim iomlán €10,950 trí
bhotún le Comhairle Contae Chill Dara (a raibh freagrachtaí Chomhairle Baile an Náis glactha
aici idir an dá linn) le linn an cead pleanála a thabhairt chun críche sa bhliain 2016.

Scrúdú
Bhí achomharc déanta chuig an mBord Pleanála ag an mbean in aghaidh cinneadh ón
gComhairle Baile sa bhliain 2007 maidir le coinníollacha áirithe cead pleanála. Ba é an cinneadh
ón mBord Pleanála sa bhliain 2008 go mbainfí coinníollacha áirithe agus go bhforchuirfí
coinníoll le haghaidh ranníocaíochtaí forbartha €10,950. Mar sin féin, bhí ordú déanta ag an
gComhairle Baile cheana féin lena mbainfí cuid de na ranníocaíochtaí sin mar gur measadh
gur dúbláil ar ranníocaíochtaí a rinneadh roimhe sin iad. Rinneadh an t-ordú sin agus an
t-achomharc á bhreithniú agus níor cuireadh in iúl é don Bhord Pleanála ar chor ar bith.
Ar an airgead a fháil ón aturnae sa bhliain 2016, dúirt an Chomhairle Baile ar an gcéad dul síos
go ndearna sí an beart ceart an íocaíocht a bhailiú de réir an chinnidh a rinne an Bord Pleanála.
Chinn sí go scrúdódh sí an comhad, áfach, mar gur ghlac sí na dualgais as an réimse seo tar
éis deireadh a chur le Comhairlí Baile. Chinn an Chomhairle Contae gurb amhlaidh, dá mba rud
é gur chuir an Comhairle Baile an modh a úsáideadh i bhfeidhm de réir na scéime cuí tráth a
ríomhadh na ranníocaíochtaí, gur cheart aon íocaíochtaí roimhe a bheith curtha san áireamh
agus asbhainte ón muirear foriomlán.

Toradh
Mhol an tOmbudsman don Chomhairle Contae gur cheart don duine bheith i dteideal aisíocaíocht
a fháil as an gcuid eile den tsuim a íocadh. D’aontaigh an Chomhairle leis agus chuir sí in iúl go
n-aisíocfadh sí an tsuim sin, a bhí cothrom le €6,824, leis an mbean.

4.12 Dhiúltaigh Comhairle do dheontas oidhreachta
iomlán a thabhairt mar nár úsáideadh tuí Éireannach
Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman faoin gcinneadh ó Chomhairle Contae Thiobraid Árann
gan ach leath an deontais a d’fhormheas an Chomhairle go sealadach faoin Scéim Infheistíochta
Oidhreachta Tógtha a íoc leis ar an bhforas nár comhlíonadh coinníoll sonrach á éileamh go
n-úsáidfí ábhair dhúchasacha Éireannacha. Dúirt an fear nár sonraíodh san fhoirm iarratais ná
sa chiorclán treorach a cuireadh ar fáil i dteannta na foirme iarratais nach mór na hábhair a
úsáidtear a bheith de bhunadh Éireannach. Níor tháinig sé ar an eolas faoin gcoinníoll sin ach
míonna tar éis dó a iarratas a chur isteach agus ag an am a tairgeadh an deontas sealadach.
Faoin am sin, d’fhoinsigh an fear na hábhair a bhí ag teastáil agus cuir sé tuíodóir in áirithe. Bhí
sé rómhall dó an méid giolcaí a bhí ag teastáil a fhoinsiú ó fhómhar Éireannach an gheimhridh
sin. Dá bhrí sin, bhí air leanúint le foinsiú na n-ábhar riachtanach ag a thuíodóir.
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Scrúdú
Ní raibh aon choinníoll sonrach ann san fhoirm iarratais, sna treoirlínte a bhí ag gabháil léi
ná sa leabhrán faisnéise faoin scéim á shonrú go sainráite nach mór ‘ábhair dhúchasacha
Éireannacha’ a úsáid. Ba dheimhin leis an Ombudsman gur chomhlíon an fear na ceanglais mar
a bhí siad leagtha amach sna doiciméid ábhartha tráth a chuir sé a iarratas isteach.

Toradh
Leasaigh an Chomhairle an cinneadh uaithi agus d’íoc sí an chuid eile den tsuim bhunaidh a
thairg sí dó, ar cuid í a bhí cothrom le €2,500.

COIMIRCE SHÓISIALACH
4.13 Siardhátaítear sochar leasa shóisialaigh do bhean
scothaosta tar éis bhás a fir chéile
Cúlra
Rinne bean gearán gur dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí dá híocaíocht faoin bPacáiste
Sochair Teaghlaigh a shiardhátú. Rinne an bhean iarratas ar an bpacáiste geall le bliain tar
éis bhás a fir chéile. Dámhadh an pacáiste ó dháta a hiarratais. Chreid an bhean gur cheart an
pacáiste a bheith siardhátaithe go dtí an t-am a dámhadh Pinsean Ranníocach Baintrí di bliain
amháin roimhe sin.

Scrúdú
Bhí teaghlach na mná ag fáil an Phacáiste Sochair Teaghlaigh in ainm a fir chéile agus níorbh
eol di go mbeadh uirthi iarratas a dhéanamh air an athuair laistigh de thréimhse shonrach tar
éis bhás a fir chéile. Dúirt sí gur gnách lena fear céile déileáil le gach ábhar teaghlaigh agus
nach raibh sé de nós aici plé leis na cuntais teaghlaigh. Dá mba rud é go raibh, b’fhéidir go
mbeadh aistarraingt an liúntais ar a bille fóntais tugtha faoi deara aici. Tharla sé sin tar éis
bhás a fir chéile nuair a bhí uirthi deimhniú báis, cóip den uacht agus deimhnithe pósta a chur
ar fáil chun go n-aistreofaí billí agus nithe eile isteach ina hainm. Bhí sí 82 bhliain d’aois tráth a
fuair a fear céile bás. Dúirt an Roinn gur chuir sí an bhean ar an eolas faoi theidlíochtaí breise
a d’fhéadfadh sí a fháil tráth a dámhadh an Pinsean Ranníocach Baintrí di. Dúirt an Roinn nach
raibh aon fhoráil ann don Phacáiste Sochair Teaghlaigh a shiardhátú i gcás nach ndéantar
iarratas air laistigh de shé mhí ón bpinsean a fhormheas.

Toradh
Cé gur chuir an Roinn ar an eolas í faoi theidlíochtaí breise a d’fhéadfadh a bheith aici i leith an
Phacáiste Sochair Teaghlaigh, leag an tOmbudsman béim ar an bhfíric nár chuir an Roinn in iúl
don bhean gur cheart di iarratas a dhéanamh air laistigh de shé mhí óna pinsean a fhormheas
chun go bhféadfaí é a shiardhátú go dtí an dáta sin. D’aontaigh an Roinn, sa chás seo amháin,

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

dámhachtain an Phacáiste Sochair Teaghlaigh a shiardhátú go dtí an uair a dámhadh Pinsean
Ranníocach Baintrí don bhean.

4.14 Faigheann fear €47,000 tar éis Liúntas Míchumais a
dhátú sé bliana siar
Cúlra
Rinne fear gearán gur dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí dá iarratas ar theidlíocht
shiarghabhálach i leith Liúntas Míchumais.
Dámhadh Liúntas Míchumais don fhear ar dtús sa bhliain 2008. Sa bhliain 2014, áfach, d’iarr sé
go siardhátódh an Roinn a íocaíocht go dtí an bhliain 2002, an uair a tháinig tinneas air. Mhaígh
sé gur chuir a chuntasóir comhairle mhícheart ar fáil dó faoina theidlíochtaí leasa shóisialaigh
le linn na tréimhse sin. Dúirt sé go raibh sé féinfhostaithe, faoi strus agus neamhábalta obair ag
an am sin. Dúirt sé nach ndearna sé teagmháil leis an Roinn idir an bhliain 2002 agus an bhliain
2008 mar go ndúirt a chuntasóir nach gcáileodh sé le haghaidh sochair ar bith. Chuir sé roinnt
fianaise leighis ar fáil chun tacú lena iarratas. Is amhlaidh, áfach, nach bhfaca an Measúnóir
Leighis fianaise á léiriú gurb ann do mhéid suntasach srianta a d’fhág go raibh sé cáilithe le
haghaidh Liúntas Míchumais a bheadh siardhátaithe go dtí an bhliain 2002 a fháil.

Scrúdú
Sholáthair an fear fianaise leighis bhreise don Ombudsman i riocht litreach óna
Ghaistreintreolaí Comhairleach inar leagadh amach go raibh gortú heipiteach, gortú inchinne
agus míchothú/droch-chothú dian air. Thacaigh an fhianaise nua le hiarratas ar theidlíocht
shiarghabhálach i leith Liúntas Míchumais idir an bhliain 2002 agus an bhliain 2008. D’iarr an
tOmbudsman ar an Roinn an cás a bhreithniú an athuair mar thoradh ar an bhfianaise nua.

Toradh
Mheasúnaigh an Roinn an fhianaise nua agus d’aontaigh sí go siardhátódh sí íocaíocht an fhir
don tréimhse idir an bhliain 2002 agus an bhliain 2008. Eisíodh riaráistí ab fhiú €47,808 chuig an
bhfear i leith na tréimhse sin.
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TUSLA
4.15 Laghdaítear na liúntais a fhaigheann máthair
altrama, cé go bhfuil na leanaí faoi mhíchumas intleachta
Cúlra
Rinne bean gearán faoin gcinneadh ó TUSLA gan siardhátú a dhéanamh ar athbhunú íocaíochtaí
a bhí sí ag fáil as leanaí a altramú tar éis dóibh 18 mbliana d’aois a bhaint amach. Thosaigh an
bhean ag altramú beirt leanaí sa bhliain 2004 tar éis taithí breis agus 30 bliain a ghnóthú ar
chúram altrama a chur ar fáil. Bhain an leanbh níos sine 18 mbliana d’aois amach sa bhliain
2012 agus bhain an leanbh níos óige 18 mbliana d’aois amach sa bhliain 2014. Ós rud é go raibh
an bheirt leanaí faoi mhíchumas intleachta, ní raibh siad in ann maireachtáil go neamhspleách
agus d’fhan siad faoi chúram na mná tar éis dóibh 18 mbliana d’aois a bhaint amach.
Idir an bhliain 2004 agus an bhliain 2012, bhí an bhean ag fáil Liúntas Cúram Altrama ab fhiú
€352 sa tseachtain agus Liúntas Cúram Baile ab fhiú €90 sa tseachtain chun na costais a
bhaineann le cúram na leanaí a chumhdach. Aistríodh an Liúntas Cúram Baile chuig Liúntas
Míchumais nuair a bhain na leanaí 16 bliana d’aois amach. Nuair a bhain na leanaí 18 mbliana
d’aois amach, laghdaíodh na híocaíochtaí Liúntas Cúram Altrama go €164. Chaith an bhean
roinnt blianta ag iarraidh ar TUSLA an íocaíocht iomlán a athbhunú mar go raibh sí ag tabhairt
an leibhéil chéanna chúraim do na leanaí is a bhí sí sular bhain siad 18 mbliana d’aois amach.
I mí Iúil 2015, thug TUSLA liúntas caighdeánaithe isteach le haghaidh iarchúraim. Ba é sin ba
chúis le laghdú breise ar an íocaíocht Liúntas Cúram Altrama a bhí an bhean ag fáil. Laghdaíodh
é go €112 sa tseachtain in aghaidh an linbh altrama. D’admhaigh TUSLA ag an am go bhféadfadh
sé sin cruatan airgeadais a chruthú don bhean, go háirithe i bhfianaise an chúraim bhreise
shonraigh a theastaíonn ó na leanaí de bharr a míchumais. I mí Dheireadh Fómhair 2015, chinn
TUSLA go bhfaigheadh an bhean €50 sa bhreis sa tseachtain in aghaidh an linbh altrama, rud a
d’fhág gurbh ionann an íocaíocht agus €162 an athuair, mar aon le híocaíocht bhliantúil aonuaire
€600 chun na costais a bhaineann le míchumas na leanaí a chumhdach.
Bhí an bhean míshásta nár athbhunaíodh an íocaíocht iomlán agus sheol sí tuilleadh iarrataí
chuig TUSLA ar an íocaíocht iomlán. I mí Iúil 2016, chinn TUSLA go méadódh sé a híocaíocht faoi
€100 sa bhreis in aghaidh an linbh altrama chun an leibhéal cúraim a bhí sí ag cur ar fáil a léiriú,
rud a d’fhág gurbh ionann an íocaíocht iomlán agus €262 sa tseachtain in aghaidh an linbh.
Siardhátaíodh an méadú sin go dtí an uair a méadaíodh an íocaíocht faoi €50 den chéad uair i mí
Dheireadh Fómhair 2015. D’iarr an bhean go siardhátófaí an méadú go dtí na dátaí faoi seach a
bhain na leanaí altrama 18 mbliana d’aois amach. Dhiúltaigh TUSLA don iarraidh sin.
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Scrúdú
Bhí sé soiléir go raibh an bhean ag tabhairt an leibhéil chéanna chúraim dá leanaí altrama an
t-am ar fad. Ní raibh sé soiléir cén fáth ar chinn TUSLA gur cheart di íocaíocht níos lú a fháil don
tréimhse idir na dátaí a bhain siad ocht mbliana déag d’aois amach agus mí Dheireadh Fómhair
2015. D’iarr an tOmbudsman go n-athbhreithneofaí íocaíocht na mná don tréimhse sin.

Toradh
D’athbhreithnigh TUSLA íocaíocht na mná agus d’aontaigh sí go siardhátódh sí an íocaíocht
sheachtainiúil mhéadaithe €262 don tréimhse idir na dátaí a bhain na leanaí ocht mbliana déag
d’aois amach agus mí Dheireadh Fómhair 2015. Fuair an bhean íocaíocht €28,600 ó TUSLA.
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Caibidil 5:
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú trí
rannpháirtíocht sheachtrach
Ceann amháin dár gcuspóirí straitéiseacha is ea feabhsuithe sa mhórsheirbhís phoiblí a bhrú
chun cinn. Déanaimid é sin ar roinnt bealaí. Má bhíonn ceacht le foghlaim ó na gearáin aonair
a scrúdaímid, cuirimid an méid sin in iúl don soláthraí seirbhíse lena mbaineann. In amanna, is
féidir le gearán aonair nó grúpa gearán béim a leagan ar shaincheist shistéamach. Má réitítear
an tsaincheist sin, d’fhéadfadh sé sin dul chun tairbhe do líon mór daoine atá ag déileáil leis
an soláthraí seirbhíse agus a chinntiú nach dtiocfadh gearáin chosúla chun cinn sa todhchaí.
Phléamar i gCaibidil 2 agus i gCaibidil 3 roinnt de na fadhbanna sistéamacha a d’aimsíomar sa
bhliain 2017. Comhroinnimid ar bhealaí eile freisin an fhoghlaim a ghnóthaímid ó ghearáin, mar
shampla trí Chásleabhar an Ombudsman, i gcruinnithe le soláthraithe seirbhíse áitiúla agus trí
threoir ghinearálta a eisiúint chuig soláthraithe seirbhíse.

“Ní leor buíochas amháin nuair a dhéanann duine difear
chomh dearfach sin do do shaol. Is mór an faoiseamh é sin
dom agus creidim gur féidir liom dul ar aghaidh sa saol
anois. Is é sin an bronntanas Nollag is fearr a d’fhéadfainn a
fháil.”
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5.1 Cásleabhar an Ombudsman
Is féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí foghlaim ó
na gearáin a fhaigheann siad agus ó na gearáin a
scrúdaíonn an Oifig seo araon. Táim ag obair ar son
an fhoghlaim ó chásanna a bhreithnigh an Oifig seo
a dhéanamh níos sorochtana.
Ceann de na bealaí a dhéanaim amhlaidh is ea trí
‘Cásleabhar an Ombudsman’. Is foilseachán ráithiúil
é.
Cuirtear achoimrí ar fáil sa Chásleabhar ráithiúil ar
chásanna ar dhéileálamar leo sna míonna roimhe
san Oifig. Déantar cur síos ann ar ghearáin ar fud
na réimsí go léir lena ndéileálann an Oifig, amhail
Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil,
Talmhaíocht, Cánachas agus Tithe Altranais.
Scaiptear é i bhformáid dhigiteach ar bhreis agus 2,500 oifigeach i soláthraithe seirbhíse poiblí,
ar chomhaltaí den Oireachtas agus ar ionadaithe poiblí eile. Tá sé ar fáil ar shuíomh Gréasáin na
hOifige seo freisin ag www.ombudsman.ie.
Tá áthas orm a rá go bhfuil an-ghlacadh ann fós i measc soláthraithe seirbhíse poiblí agus
ionadaithe poiblí leis an gCásleabhar. Bítear ag méadú ar an líon síntiúsóirí go fóill.
Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta Phort Láirge den Chásleabhar sa bhliain
2017. Cuirtear achoimrí ar fáil ann ar ghearáin a fuair an Oifig ón gcontae sin agus foilsíodh é i
gcomhthráth lenár nImeacht For-rochtana i bPort Láirge i mí Mheán Fómhair 2017.
I mí na Samhna 2017, d’ullmhaigh mé eagrán speisialta ‘Tithe Altranais’ den Chásleabhar. San
eagrán sin, rinne mé achoimre ar na gearáin a fhaighim faoin earnáil tithe altranais poiblí agus
faoin earnáil tithe altranais príobháideacha. Tháinig sé sin sna sála ar iarraidh a fuarthas ó
Chomhchoiste an Oireachtais um Achainíocha Poiblí. D’fhoilsigh mé an Cásleabhar sin ar mo
shuíomh Gréasáin sa bhliain 2018.
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5.2 Seirbhís an Ombudsman a thabhairt chuig na réigiúin
Cé gur féidir gearáin a dhéanamh leis an Oifig seo trí dhul i dteagmháil linn trí litir nó
ríomhphost, ar líne agus go pearsanta ag ár n-oifig i mBaile Átha Cliath, is eol dom go bhfuil
fonn ar roinnt mhaith daoine bualadh linn go pearsanta lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus
go dteastaíonn cabhair lena ngearán uathu. Tá fonn orm freisin dul i dteagmháil le hionadaithe
poiblí agus leis an iomad soláthraí seirbhíse poiblí atá lonnaithe timpeall na tíre.

Imeacht For-rochtana i bPort Láirge, 2017
Reáchtáil an Oifig seo mórimeacht for-rochtana i gCathair Phort Láirge an 14 Meán Fómhair
agus an 15 Meán Fómhair 2017. Bhí roinnt tionscnamh i gceist leis an imeacht thar an dá lá:
i. Comhdháil: ‘Foghlaim ó Ghearáin Phort Láirge: Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí
Phort Láirge a fheabhsú’
Ar na daoine a d’fhreastail ar an gcomhdháil leathlae seo bhí oifigigh thábhachtacha ó
sholáthraithe seirbhíse poiblí i bPort Láirge, amhail FSS, ospidéil agus údaráis áitiúla.
D’fhreastail roinnt TDanna áitiúla agus ionadaithe ó ghrúpaí deonacha uirthi freisin. Rinne
mise agus beirt de mo chuid oifigeach cur síos ar na cineálacha gearáin a fhaighimid
ó Phort Láirge. Mhíníomar cuspóir Chásleabhar an Ombudsman, rud is foilseachán
ráithiúil, agus dóigheanna ar féidir linn obair le chéile chun soláthar na seirbhísí poiblí a
fheabhsú.

Bhí seisiún an-dearfach ceisteanna is freagraí ar siúl ag deireadh na comhdhála. Ba
cheart go rachadh an seisiún sin chun tairbhe sa todhchaí do gach duine a bhí i láthair.
ii. Cruinnithe le soláthraithe seirbhíse poiblí áitiúla
Nuair a bhí mé i bPort Láirge, bhuail mé le Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach
agus Contae Phort Láirge. Chomh maith leis sin, bhuail mé leis an lucht ardbhainistíochta
in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, áit ar phléamar na moltaí in Foghlaim ar son
Feabhais, tuarascáil imscrúdaithe ón Oifig seo. Thug mé cuairt ar ionad áitiúil ‘Soláthair
Dhírigh’, áit ar bhuail mé le cónaitheoirí, le lucht bainistíochta an ionaid agus le
hionadaithe do chomhlachtaí deonacha áitiúla.
iii. Seisiún oiliúna don fhoireann in Ionaid Eolais do Shaoránaigh i bPort Láirge
Cuireann Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) seirbhís shármhaith do dhaoine ar fud
na tíre, lena n-áirítear comhairle agus cabhair a chur ar fáil do dhaoine den phobal agus
iad ag déileáil le soláthraithe seirbhíse poiblí faoi mo dhlínse. I bPort Láirge, thugamar
láithreacht do 41 bhall foirne ó CICanna áitiúla ar na cineálacha gearáin ar féidir linn
déileáil leo agus ar conas is féidir leo gearáin a ghlacadh ón bpobal thar ár gceann.
Thapaigh mé an deis labhairt leis an bhfoireann agus an lucht bainistíochta áitiúil le linn
na láithreoireachta. Imeacht rí-úsáideach a bhí san imeacht sin agus táimid ag súil le
hoibriú go dlúth leis na CICanna sa todhchaí le leas an phobail.
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iv. Seirbhís glactha gearán don phobal
Reáchtáil baill foirne ón Oifig seo clinic lae iomláin i bPort Láirge chun gearáin a
ghlacadh ón bpobal agus comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do ghlaoiteoirí.

Fuaireamar 61 ghearán ó dhaoine den phobal. Ba mhó an líon sin ná an 60 gearán a
fuaireamar ó Phort Láirge sa bhliain 2016 ina hiomláine. Bhí áthas orm go rabhamar in
ann cabhrú leis an líon sin daoine. Luaigh na cuairteoirí freisin na buntáistí a bhaineann
le bheith ábalta bualadh lenár bhfoireann agus leas a bhaint as ár gcuid seirbhísí.
Tá áthas orm a rá go bhfuaireamar aiseolas rídhearfach ó na daoine ar bhuaileamar
leo agus tá sé beartaithe againn imeacht den chineál céanna a eagrú in áit eile sa tír sa
bhliain 2018.

15/09/2017 Peter Tyndall, an tOmbudsman, in éineacht leo seo a leanas ó chlé ag deireadh an tseimineáir uaidh in
Óstán an Túir, Port Láirge: Liam Quirke, Bainisteoir Réigiúnach, an Rannóg um Ghnóthaí Tomhaltóirí, FSS; Fiachra
Ó Céilleachair, Oifigeach Cumarsáide, FSS; Josephine Helen, CH05, FSS; Joan Murphy, CH05, FSS; Aileen Colly,
Príomhoifigeach, CH05, FSS; Sharon Murphy, CH05, FSS; agus Michael Morrow, FSS. Grianghraf: Noel Browne

Clinicí Gearán ag Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna)
Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann baill
foirne ón Oifig seo cuairt ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) chun gearáin a fháil ó dhaoine
den phobal. Cuireann cuairteanna míosúla ar Chorcaigh, ar Luimneach agus ar Ghaillimh seirbhís
luachmhar áitiúil ar fáil, ar seirbhís í atá éasca le rochtain do dhaoine atá ina gcónaí ann.
Le linn na bliana 2017, bhí foireann an Ombudsman ar fáil ar 36 ócáid chun comhairle agus
cúnamh a sholáthar agus gearáin a fháil ón bpobal.
CIC Luimnigh sa bhliain 2017 - fuarthas 53 ghearán
CIC na Gaillimhe sa bhliain 2017 - fuarthas 64 ghearán
CIC Chorcaí sa bhliain 2017 - fuarthas 58 ngearán
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Thug ár gcuairteanna ar na CICanna deis dúinn chomh maith cúnamh a thabhairt do gheall le
177 nduine eile nach raibh a ngearáin laistigh dár sainchúram nó nár phléigh an tsaincheist leis
an soláthraí seirbhíse poiblí ar an gcéad dul síos.

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

5.3 Leathnú Dhlínse an Ombudsman: Príosúin
Chuir mé in iúl i mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 (leathanaigh 40-41) go bhfuiltear
ag súil go bhféadfaí leathnú dlínse a dheonú don Oifig seo chun go mbeimid in ann gearáin a
fháil faoi Sheirbhís Phríosúin na hÉireann. Is é an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a
dhéanfaidh an cinneadh sin sa deireadh tar éis próiseas comhairliúcháin a reáchtáil.
Sa bhliain 2017, lean an Oifig seo le cabhrú le Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus leis an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ollchóiriú a dhéanamh ar an gcóras láimhseála gearán
i Seirbhís Phríosúin na hÉireann. Chomh maith leis sin, tá Seirbhís Phríosúin na hÉireann
ag obair ar ríomhchóras nua a thabhairt isteach le haghaidh láimhseáil gearán. Le linn na
bliana, d’éascaigh an Oifig seo cuairt a thug oifigeach ó Sheirbhís Phríosúin na hÉireann ar
Oifig Ombudsman na bPríosúnach do Thuaisceart Éireann. Ba é príomhchuspóir na cuairte
forbhreathnú a fháil ar an mbaint atá ann idir Oifig Ombudsman na bPríosúnach agus na córais
áitiúla ghearán laistigh de Sheirbhís Phríosúin Thuaisceart Éireann.

5.4 Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
Tá Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman ar an aon eagraíocht dhomhanda amháin atá ann le
haghaidh comhair idir níos mó ná 180 institiúid neamhspleách Ombudsman as níos mó ná 90 tír
ar fud an domhain. Agus í ag iarraidh díriú a chur ar dhea-rialachas agus ar fhothú acmhainní,
tugann Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman tacaíocht dhíreach dá cuid ball ar thrí bhealach, is
iad sin, oiliúint, taighde, agus fóirdheontais réigiúnacha do thionscadail. Ba mhór an onóir dom gur
ceapadh mar Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman mé sa bhliain 2016. Sa bhliain
2017, bhí an Oifig seo i gceannas ar obair na hInstitiúide ar pháipéar dea-chleachtais dar teideal
‘Securing Effective Change’ a ullmhú. Baintear leas sa pháipéar as taithí na mball den Institiúid ó
áiteanna ar fud an domhain chun a chinntiú go nglacfar lena moltaí agus, rud ba thábhachtaí fós,
go gcuirfear chun feidhme iad go hiomlán. Sa bhliain 2017, cuireadh tús leis an obair ar an gcéad
pháipéar eile den tsraith dea-chleachtais seo a ullmhú. Tá an obair sin á comhordú ag an Oifig seo
agus ag The Office of the Ontario Ombudsman. Breithneofar sa pháipéar sin an dea-chleachtas a
bhaineann le himscrúduithe “féintionscnaimh” a sheoladh. Foilseofar é sa bhliain 2018.
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Caibidil 6:
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú trínár seirbhís
a fheabhsú
6.1 Plean Straitéiseach agus Luachanna 2016-2018
Rinne an Oifig seo dul chun cinn suntasach ar na spriocanna a leagtar amach sa Ráiteas
Straitéise 2016 –2018, atá mar seo a leanas, a chomhlíonadh:
• Brúfaimid feabhsuithe sa mhórsheirbhís phoiblí chun cinn
• Soláthróimid seirbhís atá dírithe ar chustaiméirí a léiríonn ár mbunluachanna agus na
luachanna sin ar féidir linn bheith bródúil astu
• Déanfaimid ár gcreataí bainistíochta agus riaracháin a fheabhsú agus a fhorbairt d’fhonn
tacú leis na cuspóirí atá againn feabhas a chur ar an mórsheirbhís phoiblí agus seirbhís
shármhaith atá dírithe ar an gcustaiméir a sholáthar
Cuid dhílis den dóigh a bhfeidhmímid atá i luachanna eagraíochta go fóill agus tá siad fite fuaite
inár gcleachtais agus inár gcórais. Thar thréimhse an Ráitis Straitéise, tá an Oifig seo ag obair i
gcomhpháirt le soláthraithe seirbhíse poiblí chun caighdeáin seirbhíse go ginearálta a mhéadú.
Chuir an Oifig seo acmhainní suntasacha isteach in ullmhúcháin a dhéanamh do leathnú an
tsainchúraim chuig gearáin Soláthair Dhírigh. D’fhreastail foireann thiomnaithe tionscadail
ar chruinnithe idirghníomhaireachta, reáchtáil sí seisiúin faisnéise agus thug sé cuairteanna
láithreáin chun bualadh le baill foirne agus le cónaitheoirí araon ar mhaithe le tuiscint níos fearr
a ghnóthú ar an gcineál saincheisteanna ar dóigh dóibh teacht chun cinn.

“Gabhaim buíochas ó chroí leat as an dóigh chineálta ar
chaith tú liom agus as an dea-obair a rinne tú thar mo
cheann. Ní féidir liom a mhíniú cé chomh buíoch is atáim
díot”
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Maidir leis an gcóras nua bainistíochta doiciméad, ar thasc nár bheag é, tá sé i mbun feidhme
anois. Chomh maith leis sin, rinneadh an-dul chun cinn ar an suíomh Gréasáin nuashonraithe
agus ar an gcóras bainistíochta cásanna de chuid na hOifige.
Táim ag súil leis na nithe seo a leanas a fheiceáil sa bhliain 2018:
• leanúint le hobair i gcomhpháirt le comhlachtaí faoinár sainchúram chun a chinntiú go
mbeidh córais éifeachtacha ghearán i bhfeidhm
• leas a bhaint as na buntáistí a ghabhann le faisnéis fheabhsaithe bainistíochta chun tacú le
cinntí gnó agus le hanailís treochtaí

6.2 Ár seirbhísí a sholáthar go héifeachtúil
Tá an Oifig seo tiomanta dá chinntiú go mbainimid an-leas as teicneolaíochtaí nua chun seirbhís
níos fearr do chustaiméirí agus bainistíocht eolais níos fearr a sholáthar. Chomh maith leis
sin, beifear in ann iad a úsáid chun saoráidí feabhsaithe a chur ar fáil le haghaidh foghlaim ó
ghearáin a aithint, rud a fhéadann feabhsuithe ar sheirbhísí poiblí a bhrú chun cinn. Sa bhliain
2017, chuireamar plean fairsing athnuachana agus feabhsúcháin TFC chun feidhme chun
bonneagar seanchaite TFC a athsholáthar ar mhaithe le déileáil le gearáin agus le caidreamh a
chothú le custaiméirí agus le geallsealbhóirí.
Le saoráid inlín laistigh den Oifig seo, tá ardán úsáideach ar fáil don fhoireann cheana féin chun
foghlaim a chomhroinnt go hinmheánach agus cumarsáid a fheabhsú ar fud na heagraíochta.
Sa bhliain 2017, chuireamar córas nua bainistíochta doiciméad i bhfeidhm chun bainistiú a
dhéanamh ar thaifid nach mbaineann le cásanna. Cuirfear ár gcóras nua bainistíochta cásanna
chun feidhme san oifig go luath sa bhliain 2018. Leis an dá chóras nua sin, beifear in ann
seirbhísí a dhigitiú nuair is cuí agus gnáth-thascanna a uathoibriú tuilleadh, rud lena dtacófar le
seirbhís níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a sholáthar.
Seolfaimid ár suíomh Gréasáin nua sa bhliain 2018 freisin. Leis an suíomh, soláthrófar seirbhísí
feabhsaithe ar líne do dhaoine den phobal agus do gheallsealbhóirí eile. Le linn dúinn ár suíomh
Gréasáin nua a fhorbairt, ba mhaith ab eol dúinn go mbíonn saoránaigh ag súil le heispéireas
úsáideora a bheith acu agus iad ag déileáil leis an tseirbhís phoiblí atá cosúil leis an eispéireas
úsáideora a bhíonn acu agus iad ag déileáil le seirbhísí eile, amhail an earnáil miondíola. Mar
thoradh air sin, dhíríomar ar shuíomh Gréasáin a sholáthar atá slán, iontaofa agus éasca le húsáid.
Tá tairseach ar líne ar áireamh sa suíomh lena dtugtar saoráid thapa éifeachtúil le haghaidh iarratais
ar athbhreithniú a chur isteach ar líne. Chomh maith leis sin, is saoráid thapa shábháilte í le haghaidh
sonraí agus doiciméid a sheoladh chugainn. Is acmhainn úsáideach í do ghearánaigh agus do
sholáthraithe seirbhíse poiblí araon. Rachaimid i dteagmháil lenár ngeallsealbhóirí chun a chinntiú
go leanfar ar aghaidh ag freastal ar a gcuid riachtanas lenár saoráidí ar líne.

“Go raibh maith agat as an tsárobair a rinneadh ar mo chás.
Ba cheart don Ombudsman bheith bródúil as a chuid oibrithe.”

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

6.3 An Próiseas Measúnaithe agus Athbhreithnithe
Cáilíochta
Mar chuid dár bplean straitéiseach, bímid ag feabhsú go leanúnach an leibhéil seirbhísí a
sholáthraímid agus ag cinntiú go gcuirfidh ár gcórais agus ár bpróisis ar ár gcumas ár gcuspóirí
straitéiseacha a bhaint amach. Chun cáilíocht ár n-oibre láimhseála cásanna a chinntiú,
thugamar caighdeáin cháilíochta isteach lenar socraíodh cuspóirí i dtaca le soláthar ár seirbhísí
ó thaobh nósanna imeachta, tráthúlachta, cumarsáide agus cruinnis de.
Tá próiseas Measúnaithe Cáilíochta i bhfeidhm againn chun a chinntiú go gcomhlíonaimid ár
gcaighdeáin cháilíochta. Gach mí, scrúdaíonn ár bhFoireann Measúnaithe Cáilíochta 15% de na
cásanna a dúnadh sa mhí roimhe. Chomh maith leis sin, déanann sí na nithe seo:
• cásanna a mheasúnú i gcomparáid lenár gcaighdeáin cháilíochta
• éitigh a shainaithint agus a mholadh ar aon fhadhbanna próisis a eascraíonn as iniúchtaí
míosúla cáilíochta
• aiseolas ar chásanna aonair a thabhairt do chásoibrithe.
Sa bhliain 2017, ghlacamar páirt freisin i gCreat um Chaighdeáin Seirbhíse a fhorbairt lena úsáid
ag na baill go léir de Chumann na nOmbudsman. Is é atá i gCumann na nOmbudsman ná líonra
d’oifigí Ombudsman in Éirinn agus sa Bhreatain. Foilsíodh an Creat i mí na Bealtaine 2017 tar
éis comhairliúchán poiblí. Tá ár gcaighdeáin cháilíochta ag teacht leis an gCreat um Chaighdeáin
Seirbhíse.

An Próiseas Athbhreithnithe
Ní féidir achomharc reachtúil a dhéanamh in aghaidh cinnidh ón Ombudsman. I gcúinsí áirithe,
d’fhéadfaimis athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh ar scrúdaíomar gearán. Is é oifigeach nach
raibh baint aige leis an gcinneadh bunaidh agus atá níos sinsearaí ná an t-oifigeach a scrúdaigh
an gearán a dhéanann an t-athbhreithniú. Ní mór iarraidh ar athbhreithniú a sheoladh chugainn
laistigh de mhí amháin ónár gcinneadh a fháil.
Sa bhliain 2017, fuaireamar 154 iarraidh ar athbhreithniú. Is ionann é sin agus 5% de na cásanna
go léir ar dhéileálamar leo. De na 154 iarraidh sin, seasadh le 14 cinn díobh agus rinneadh
tuilleadh scrúdaithe orthu siúd. Tuairiscímid ar athbhreithnithe go hinmheánach agus bainimid
úsáid as an bhfoghlaim ó athbhreithnithe chun soláthar ár seirbhíse a fheabhsú.

6.4 Dualgas dearfach aird a thabhairt ar
shaincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus
leis an gcomhionannas
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014,
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leagtar dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna
a bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas. Ghlac an Oifig seo cur chuige
réamhghníomhach i leith an dualgas sin a chur chun feidhme. Chuireamar grúpa oibre foirne
ar bun, a reáchtáil ceardlann ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas agus a bhuail le
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Tá an grúpa oibre ag obair
faoi láthair ar gach ceann d’fheidhmeanna na hOifige seo a shainaithint agus ar a mheasúnú cé
na saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas a thagann chun
cinn i dtaca leis na feidhmeanna sin. Sainaithneoidh sé freisin na beartais agus na nósanna
imeachta atá i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin. Ag teacht sna sála
air sin, molfaidh sé plean gníomhaíochta le haghaidh an dualgas a chur chun feidhme. Ba mhaith
liom a chinntiú go n-éireodh an dualgas earnála poiblí ina chuid dhílis den dóigh a n-oibríonn an
Oifig seo.
Tá an Oifig seo tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint go léir lena dtugtar aird ar a
gcearta daonna agus ar an gceart atá acu chun caitheamh cothrom. Baineann sé sin le hábhar
freisin maidir leis an dóigh a mbímid i mbun caidreamh lenár bhfoireann féin mar go bhfuil sé
bunriachtanach le haghaidh dea-thimpeallacht oibre a chothú ina gcuirtear rannpháirtíocht,
oscailteacht agus dínit chun cinn san áit oibre. Léirítear ár gcur chuige go soiléir lenár
mbunluachanna eagraíochta um neamhspleáchas, díriú ar chustaiméirí agus cothroime, nithe
atá le feiceáil i gcultúr na hOifige seo, inár mbeartais inmheánacha agus inár nósanna imeachta
inmheánacha. Tá obair réamhghníomhach déanta againn freisin maidir le hoiliúint a chur ar
ár mbaill foirne i gcearta an duine agus sa chomhionannas. Leis an oiliúint sin, spreagtar iad
dearcadh chearta an duine a chur san áireamh agus cásanna á mbreithniú acu.

6.5 An Meabhrán Tuisceana le Comhairle na nDochtúirí
Leighis

Meabhrán Tuisceana á shíniú le Comhairle na nDochtúirí Leighis:
Ó chlé go deas: Bill Prasifka, Príomhfheidhmeannach/Cláraitheoir; an tOllamh Freddie Wood, Uachtarán; Peter
Tyndall, an tOmbudsman; agus Jacqui McCrum, Ard-Stiúrthóir.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2017

An 23 Márta 2017, shínigh mé, thar ceann na hOifige seo, Meabhrán Tuisceana le Comhairle na
nDochtúirí Leighis. Leis an Meabhrán Tuisceana, éascófar malartú faisnéise agus gearán idir an
dá oifig. Rachaidh an Meabhrán Tuisceana chun tairbhe don phobal agus do sheirbhísí sláinte
araon. Chomh maith leis sin, bunóidh an comhaontú nósanna imeachta a chabhróidh le daoine
den phobal rochtain a fháil ar sheirbhísí an dá eagraíocht.
Cumhdaítear roinnt gníomhartha sonracha leis an gcomhaontú. Áirítear leo sin:
• Tarchuirfidh Comhairle na nDochtúirí Leighis gearáin chuig an Ombudsman go díreach nuair
is cuí.
• Tarchuirfidh an tOmbudsman gearáin ábhartha chuig Comhairle na nDochtúirí Leighis le
toiliú an ghearánaigh.
• Tabharfar faoi chomhthionscnaimh amhail tionscadail agus taighde maidir le cáilíocht agus
sábháilteacht an chúraim d’othair a fheabhsú.
I mí Lúnasa 2017, bhuail baill foirne ón Oifig seo le baill foirne ó Chomhairle na nDochtúirí
Leighis chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna éagsúla comhleasa. Tá sé beartaithe go
dtabharfaidh Comhairle na nDochtúirí Leighis láithreoireacht ar a cuid oibre d’fhoireann Oifig an
Ombudsman sa bhliain 2018.

“Ar an dea-uair, d’aontaigh tú ionadaíocht a dhéanamh do
*** agus tugadh áit sa chúrsa CAO dá rogha do *** dá bharr
sin. Bhí mé ag iarraidh a chur in iúl duit gur bhain *** céim
onóracha amach i -------------- agus go bhfuiltear tar éis
*** a ghlacadh isteach i gclár urraithe PhD. Agus sinn ag
ceiliúradh mar theaghlach inniu, ba mhór an náire dom gan
buíochas a ghabháil leat an athuair as do chúnamh agus as
cúnamh Oifig an Ombudsman.”
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Aguisín 1: Staitisticí
TÁBLA 1 - Iomláin
648

Gearáin a Tugadh ar Aghaidh ó 2016
Gearáin a Fuarthas in 2017 (soláthraithe seirbhíse laistigh dár ndlínse)

3021

Gearáin a Cuireadh i gCrích in 2017

3060
609

Gearáin a tugadh ar aghaidh go 2018

1675

Fiosruithe in 2017
Gearáin a fuarthas in 2017 in aghaidh comhlachtaí atá lasmuigh dár ndlínse (mar shampla, bainc, cuideachtaí
príobháideacha)

TÁBLA 2 - Gearáin a Fuarthas de réir Earnála
31.5%

20.1%

4.0%

953
Ranna/Oifigí
Rialtais
608
An Earnáil Cúram
Sláinte agus Cúraim
Shóisialta
120
Comhlachtaí Rialála

2.1%

63
Tithe Altranais
Príobháideacha

4.6%

140
Soláthraithe
Seirbhíse Poiblí Eile

0.1%

2
An tAcht um
Míchumas 2005
3021
Iomlán

28.2%

852
Údaráis Áitiúla

6.7%

202
An Earnáil
Oideachais

2.7%

81
Soláthar Díreach
(Ionaid Soláthair
Dhírigh/an
Ghníomhaireacht
Fáiltithe agus
Imeasctha/Clár Cosanta
Dídeanaithe na hÉireann
/Ionaid Fáiltithe agus
Treoshuímh Éigeandála do
Dhídeanaithe)

850

53

Aguisín 1: Staitisticí

TÁBLA 3 - Gearáin a Cuireadh i gCrích de réir Toraidh

27.3%

13.7%

421
Seasadh leis an
ngearán
212
Tugadh cúnamh
maidir leis an
ngearán

3.4%

55.6%

51
Seasadh go
páirteach leis
an ngearán
858
Níor seasadh
leis an ngearán

1542
Iomlán

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana maidir leis na Gearáin a
Fuarthas
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3000
2500
2000
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3,727

3,602

3,412
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3,535

3,641

3,067

3,021
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1000

2,787
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TÁBLA 5 - Gearáin a Fuarthas de réir Contae			

Iomlán: 3871*
*Áirítear leis an
bhfigiúr seo gearáin in
aghaidh comhlachtaí
lasmuigh dár ndlínse

Liatroim
22
0.6%

Lasmuigh den
Phoblacht nó Áit
Anaithnid
951
24.6%

Muineachán
30
An
0.8%
Cabhán
Lú
43
Ros Comáin
61
1.1%
Longfort
39
1.6%
40
1.0%
An Mhí
1.0%
91
Baile
An Iarmhí
2.4%
Átha
50
Cliath
1.3%
Gaillimh
683
303
Uíbh
Fhailí
17.6%
Cill
Dara
7.9%
44
109
1.1%
Cill
2.8%
Laois
Mhantáin
53
Ciarraí
72
1.4%
86
1.9%
2.2%
Ceatharlach
22
Tiobraid
0.6%
Árann
Cill
Luimneach
62
Chainnigh
Loch
224
1.6%
43
Garman
5.8%
1.1%
82
Port Láirge
2.1%
139
3.6%
Corcaigh
324
8.3%

Maigh Eo
93
2.4%

Ciarraí
85
2.2%

Dún na
nGall
79
2.0%

Sligeach
41
1.1%
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TÁBLA 6 - Ranna/Oifigí Rialtais
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017					
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh
Tugadh
Scoireadh
leis an
go
cúnamh den ghearán/
ngearán páirteach maidir leis Tarraingíodh
leis an an ngearán
siar é
ngearán

655

79

An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara

87

12

Na Coimisinéirí
Ioncaim

65

3

An Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais

32

6

An Roinn Oideachais
agus Scileanna

24

1

An Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála

23

8

An tÚdarás Clárúcháin
Maoine

15

6

An Roinn Caiteachais
Phoiblí agus
Athchóirithe

11

An Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus
Rialtais Áitiúil

7

5

1

An Roinn Sláinte

6

2

1

Oifig an ArdChláraitheora

5

1

An Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus
Gaeltachta

3

An Roinn Iompair,
Turasóireachta agus
Spóirt

3

Oifig na nOibreacha
Poiblí

2

Ranna/Oifigí Rialtais
Eile

15

2

953

126

An Roinn Coimirce
Sóisialaí

Iomlán

1

1

Scoireadh
Níor
den ghearán seasadh
roimh am
leis an
ngearán

Bhí an Iomlán
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

43

68

262

206

14

673

4

19

11

55

4

105

2

7

29

14

10

66

27

33

1

2

2

2

18

25

1

7

2

2

21

1

2

6

1

1

1
1

1

1

2

51

1

15

1

7

8

3

2

12

2

5

1

4

3

4

2

5

1

1

1

3

1

5

4

12

303

89

991

104

316
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TÁBLA 6(a) - An Roinn Coimirce Sóisialaí - Gearáin a
Fuarthas in 2017
Íocaíochtaí Dífhostaíochta

125

Liúntas Leasa Forlíontach

112

Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus Máithreachais

85

Pinsin Seanaoise agus Scoir

76

Íocaíochtaí Cúramóra

37

Scéimeanna um Fhilleadh ar an Obair/Oideachas

25

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontuismitheora

24

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

23

An Scéim Liúntais Bhreosla agus Scéimeanna Saor in Aisce

18

ÁSPC

17

Scéimeanna Oiliúna/Fostaíochta

17

Sochar Linbh

15

Sochar Díobhála Ceirde

11

Íocaíochtaí Ilghnéitheacha agus Íocaíochtaí Eile

70

Iomlán

655
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TÁBLA 6(b) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Gearáin a Fuarthas in 2017
An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta

12

Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí

10

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

8

Aoníocaíocht Feirme

7

An Scéim Phréimhe Foraoise

7

An Cúlchiste Náisiúnta

2

Ceadúnú Iascaireachta Mara agus Dobharshaothraithe

2

An Scéim um Dhíothú Galar

1

Cúnamh Limistéir

1

An Scéim Aitheanta Dáileachtaí Talún

1

Ceadúnais Mhuirí/Ceadúnais Imeall Trá

1

An Scéim Forbartha/Feabhsúcháin Feirme

1

Clár LEADER

1

Ilghnéitheach

33

Iomlán

87

TÁBLA 6(c) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin a
Fuarthas in 2017		
Cáin Ioncaim

15

Cáin Chláraithe Feithiclí

6

Cáin Mhaoine Áitiúil

5

Custam agus Mál

4

Urghabháil Feithicle/Maoine

3

Cáin Fáltas Caipitiúil

2

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil

1

Ilghnéitheach

29

Iomlán

65
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TÁBLA 7 - Údaráis Áitiúla
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

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

Comhairle Contae Cheatharlach

3

Comhairle Chontae an Chabháin

9

Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Níor
cúnamh
den
den seasadh
maidir
ghearán/
ghearán
leis an
leis an Tarraingíodh roimh am ngearán
ngearán
siar é

1

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

1

2

1

4

5

2

2

10

Comhairle Contae an Chláir

18

4

1

2

10

7

Comhairle Cathrach Chorcaí

66

13

7

10

21

12

4

67

Comhairle Contae Chorcaí

72

13

1

8

25

17

5

72

39

8

109

11

Comhairle Contae Dhún LaoghaireRáth an Dúin

25

7

Comhairle Contae Fhine Gall

20

2

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

48

12

Comhairle Contae na Gaillimhe

46

7

Comhairle Contae Dhún na nGall
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

3
1

2

3

6

13

3

35

6

18

40

35

11

122

6

10

1

26

2

1

2

1

5

13

2

25

2

8

13

11

2

49

4

3

14

9

8

45

Comhairle Contae Chiarraí

20

2

1

7

Comhairle Contae Chill Dara

28

5

2

2

Comhairle Contae Chill Chainnigh

15

2

Comhairle Chontae Laoise

23

3

Comhairle Contae Liatroma

7

Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh
Comhairle Contae an Longfoirt

59

19

7
15

Comhairle Contae Mhaigh Eo

20

3

Comhairle Chontae na Mí

31

10

4

2

12

4

31

2

4

4

25

2

4

4

1

13

6

4

6

1

21

3

2

3

5

18

9

2

14

1

8

1

Comhairle Contae Shligigh

4

61

2

1

1

5

4

7

1

19

1

3

3

5

15

1

4

6

8

29

1
1
1

8

4

3

Comhairle Chontae Ros Comáin

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

7

5
6

1

Comhairle Contae Lú

Comhairle Contae Mhuineacháin

1
1

24

1

1

2

5

5

1

2

11

2

3

1

9

3

2

5

Comhairle Contae Átha Cliath Theas

29

6

1

2

1

7

9

3

29

Comhairle Contae Thiobraid Árann

24

4

1

5

5

5

10

1

31

Comhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge

31

6

2

3

9

5

3

28

5

4

1

1

Comhairle Contae Loch Garman

28

4

2

5

10

9

3

33

Comhairle Contae Chill Mhantáin

25

2

3

3

7

3

2

20

852

155

64

111

243

231

67

883

Comhairle Contae na hIarmhí

Iomlán

12

6

60

Aguisín 1: Staitisticí

TÁBLA 7(a) - Údarás Áitiúla - Gearáin a Fuarthas in 2017
379

Tithíocht
Leithdháiltí agus Aistrithe

166

Deisiúcháin

87

Saincheisteanna Ginearálta Tithíochta

25

Iompraíocht Fhrithshóisialta

24

Iasachtaí agus Deontais

23

Íocaíocht Cúnaimh Thithíochta

18

Cíosanna

12

Measúnú Tithíochta

10

Díolacháin

8

An Scéim um Chúnamh Cíosa

6
153

Pleanáil
Forfheidhmiú

114

Riarachán

39

Bóithre/Trácht

60

Íocaíochtaí i leith Áiteanna Cónaithe Príobháideacha
Neamhphríomha

53

Fíneálacha Tráchta/Páirceála

27

Truailliú

18

Páirceanna/Spásanna Oscailte

14

Cabhair Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

11

Ionaid Adhlactha

10

Séarachas agus Draenáil

8

Mótarcháin

7

Diúscairt Dramhaíola

5

Soláthar Uisce

4

Láithreáin Thréigthe

3

Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil

3

Rátaí

3

Glacadh talún/ceart

2

Bainistíocht Eastáit

2

Eile
Iomlán

90
852
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TÁBLA 8 - An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim
Shóisialta
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
Tugadh
Scoireadh
go
cúnamh den ghearán/
páirteach maidir leis Tarraingíodh
leis an an ngearán
siar é
ngearán

Scoireadh
Níor
den ghearán seasadh
roimh am
leis an
ngearán

Bhí an Iomlán
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte
Cárta Liachta agus Cárta
Cuairte Liachleachtóra
Ghinearálta

59

An Scéim Tacaíochta do
Thithe Altranais

29

6

An Cárta Breoiteachta
Fadtéarmaí

5

10

An Scéim Íocaíochta Drugaí

3

2

An tSeirbhís Otharchairr
Eile

1

7

8

24

11

1

1

4

4

16

1

1

57

1

27
12

1

4

1

2

1

1

1

1

4

38

6

11

11

11

39

Cúram Sláinte agus
Cúram Sóisialta
246

37

17

31

33

48

34

48

248

Cúram Príomhúil agus
Cúram Pobail

55

10

1

7

6

11

7

10

52

Ospidéil - Síciatrach

20

1

7

5

2

4

19

Seirbhísí do Dhaoine faoi
Mhíchumas

17

3

5

4

3

3

1

19

An Treoir maidir le Cúram
Sláinte Trasteorann

12

1

6

1

10

Seirbhísí Oibre Sóisialta

9

1

Seirbhísí Fiaclóireachta

7

An Scéim Cóireála Thar
Lear

5

Tithe Altranais
Príobháideacha

1

Ospidéil - Ginearálta

1

3
2

2

1

1

1

7

1
2

30

3

TUSLA - An
Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach

70

5

608

80

5
4

1

1

1

Eile

Iomlán

2

4

3

6

6

11

33

4

2

7

25

4

16

63

25

63

86

141

103

106

604

62

Aguisín 1: Staitisticí

TÁBLA 9 - An Earnáil Oideachais		
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh
leis an
ngearán

Seasadh
Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Níor
Bhí an Iomlán
go
cúnamh
den
den seasadh
gearán
páirteach maidir leis
ghearán/
ghearán
leis an
lasmuigh
leis an an ngearán Tarraingíodh roimh am ngearán
dár
ngearán
siar é
sainchúram

Bord Oideachais agus Oiliúna
Bhaile Átha Cliath agus Dhún
Laoghaire

2

1

1

2

Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath

9

4

4

8

Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath

7

4

2

1

10

13

1

24

HEAR/DARE

1

24

Institiúid Teicneolaíochta
Cheatharlach

4

Institiúid Teicneolaíochta
Shligigh

6

Institiúid Teicneolaíochta
Thamhlachta

1

1

2

8

4

1

3

1

1

1

5

4

3

2

5

Bord Oideachais agus Oiliúna
Luimnigh agus an Chláir

3

1

Institiúid Teicneolaíochta
Luimnigh

2

1

Bord Oideachais agus Oiliúna
Lú agus na Mí

2

1

Coláiste Náisiúnta na
hÉireann

3

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

5

1

Ollscoil na hÉireann, Maigh
Nuad

4

1

1

14

Tacaíocht Chomhchoiteann
do Mhic Léinn in Éirinn
(SUSI)

72

3

Coláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath

9

4

Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

5

1

An Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath

9

1

Ollscoil Luimnigh

2

Iomlán

2

2

1

2

1

3

11

3

2

2

1

2

12

1

1

5

1

1

3

1

15

9
13

2
1

2

4

45

76

3

9

1
4

16
202

1

2

Coimisiún na Scrúduithe
Stáit

Eile

1

1

6

5

10

8

8

1

3

4

6

2

16

10

35

42

103

8

214

63
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TÁBLA 10 - Comhlachtaí Rialála		
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Níor
Bhí an Iomlán
leis an
go cúnamh
den
den seasadh
gearán
ngearán páirteach
maidir
ghearán/
ghearán
leis an
lasmuigh
leis an
leis an Tarraingíodh roimh am ngearán
dár
ngearán ngearán
siar é
sainchúram

An tÚdarás Uchtála

0

CORU - An Chomhairle um
Ghairmithe Sláinte agus
Cúraim Shóisialaigh

1

An tÚdarás Sláinte agus
Sábháilteachta (*FÁ)

2

An tÚdarás um Fhaisnéis
agus Cáilíocht Sláinte
(HIQA)

1

1

1

An tÚdarás Rialála Táirgí
Sláinte

2

2

2

Iascach Intíre Éireann

2

1

1

5

7

4

18

4

3

5

12

2

4

Dlí-Chumann na hÉireann

35

Comhairle na nDochtúirí
Leighis (*FÁ)

11

1

1

1

1

1

An tÚdarás Náisiúnta
Iompair

9

Bord Altranais agus
Cnáimhseachais na
hÉireann

5

Cumann Cógaiseoirí na
hÉireann (*FÁ)

1

An Chomhairle um Chúram
Éigeandála Réamhospidéil
(*FÁ)

1

1

An tÚdarás Rialála
Seirbhísí Maoine (*FÁ)

2

1

An tÚdarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre

44

1
4

1

1

2

2

7
6

1

1

2

Institiúid Ríoga Ailtirí na
hÉireann

1

An Chomhairle
Mhúinteoireachta

2

Comhairle Tréidlianna na
hÉireann (*FÁ)

1

1

120

9

Iomlán

1

1

2

11

1
1

2

1
16

19

1

1

1
1

51

3

2

1
2

2

15

33

38

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

13

112

64

Aguisín 1: Staitisticí

TÁBLA 11 - Soláthraithe Seirbhíse Poiblí Eile
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

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

An Chomhairle Ealaíon
Caranua

Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Níor
Bhí an Iomlán
cúnamh
den
den seasadh
gearán
maidir
ghearán/
ghearán
leis an
lasmuigh
leis an Tarraingíodh roimh am ngearán
dár
ngearán
siar é
sainchúram

1
10

2

2

3

Bord Fiontar Áitiúil
Chathair Chorcaí

0

An Oifig um Athbhreithniú
Creidmheasa

1

An tSeirbhís Chúirteanna
(*FÁ)

12

1

1

An Bord Achomharc
Míochaine um
Thiománaithe
Míchumasaithe

70

11

5

Seirbhís Fuilaistriúcháin
na hÉireann

1

1

Cros Dhearg na hÉireann

1

An Bord um Chúnamh
Dlíthiúil

14

An Bord Measúnaithe
Díobhálacha Pearsanta
(*FÁ)

3

An Bord um Réiteach
Piríte

1

An Bord um
Thionóntachtaí Cónaithe
Príobháideacha (*FÁ)

7

Solas

1

1

3

2

8

12

42

8

69

2

1
1

2

1

2

3

4

3

2

Teagasc

2

1

Bonneagar Iompair
Éireann

2

Údarás na Gaeltacht

1

1

2

1

4

7

1

1
12

7

3

1

1
"
24

3

4

15

16

3

1

1
2

1
16

4
3

Na Coimisinéirí um
Achomhairc Chánach

140

14

1

0

2

Iomlán

6

1

10

Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann

1

1

58

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

1

2

1

2

1

1

28

148
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TÁBLA 12 - Tithe Altranais Príobháideacha
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

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

Tugadh
Scoireadh Scoireadh
cúnamh
den
den
maidir
ghearán/
ghearán
leis an Tarraingíodh roimh am
ngearán
siar é

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an Iomlán
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Cúram agus Cóireáil

21

1

Níor tugadh freagra
ar chomhfhreagras/
Mainníodh faisnéis a
chur ar fáil

14

5

Táillí Tithe Altranais

6

Láimhseáil Gearán

5

1

1

2

Ligean isteach/
Scaoileadh amach

3

1

2

3

Eile

14

Iomlán

63

2

6

1

1

2

2

2

12

1

1

1

1

4

1
8

3

2

2

4

12

13

4

3

17

4

2

9

5

47

65

66

Aguisín 1: Staitisticí

TÁBLA 13 - Gearáin ó Iarrthóirí Tearmainn/ó Dhídeanaithe
in ‘Ionaid Chóiríochta’ Aibreán - Nollaig 2017
Gearáin ó Iarrthóirí Tearmainn/ó Dhídeanaithe in ‘Ionaid Chóiríochta’
Aibreán - Nollaig 2017
An Comhlacht a nDearnadh An Líon Seasadh Níor
Gearán ina Aghaidh
Gearán a leis an
seasadh
Fuarthas ngearán leis an
ngearán

Tugadh
cúnamh
maidir leis
an ngearán

Scoireadh
den ghearán,
tarraingíodh
siar é nó bhí
sé lasmuigh
dár ndlínse

Cuireadh
an gearán
i gcrích

An Ghníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha						
Aistrithe

38

2

13

7

4

26

Litreacha maidir le hOrduithe
Díbeartha

3

3

0

0

0

3

Eile

3

1

0

0

1

2

Ionaid Chóiríochta d’Iarrthóirí Tearmainn/do Dhídeanaithe						
Cóiríocht

13

0

1

6

4

11

Bia

7

0

2

0

3

5

Saoráidí

3

0

1

0

1

2

Gearán faoi Bhall Foirne

3

0

0

0

3

3

Eile

4

0

0

3

1

4

Clár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann						
Gearán faoi Bhall Foirne

2

0

0

0

0

0

Eile

2

0

0

0

0

0

Ionaid Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála						
Cóiríocht

1

0

0

0

0

0

Bia

1

0

0

0

0

0

Eile

1

0

0

0

0

0

Iomlán

81

6

17

16

17

56

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí						
Íocaíocht Riachtanas Eisceachtúil

10

1

3

2

3

9

Eile

10

1

3

1

1

6

An Earnáil Sláinte						
Saincheisteanna éagsúla

10

1

2

6

1

10

3

0

0

1

2

3

Saincheisteanna éagsúla

1

0

0

0

0

0

Iomlán

34

3

8

10

7

28

Iomlán Foriomlán

115

9

25

26

24

84

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
Saincheisteanna éagsúla
Údaráis Áitiúla

Tabhair faoi deara: Ní áirítear leis na figiúirí seo na 34 ghearán a rinne daoine a chónaíonn in Ionaid Chóiríochta d’Iarrthóirí Tearmainn/
do Dhídeanaithe in aghaidh na Roinne Coimirce Sóisialaí, na hEarnála Sláinte, an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil agus Údaráis Áitiúla
(Féach Caibidil 2 chun tábla mionsonraithe a fháil ina leith sin)
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TÁBLA 14 - An tAcht um Míchumas
Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2017
Gearáin a
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích
Seasadh Seasadh Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Níor
Bhí an Iomlán
leis an
go cúnamh
den
den seasadh
gearán
ngearán páirteach
maidir
ghearán/
ghearán
leis an
lasmuigh
leis an
leis an Tarraingíodh roimh am ngearán
dár
ngearán ngearán
siar é
sainchúram

Láimhseáil Gearán (alt 38
go halt 39)

1

Rochtain ar Sheirbhísí
(alt 26)

1

Iomlán

2

1

1

1

1
1

0

0

0

0

1

0

2

67

