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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 
31ú Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh faoina mbráid i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó 
bunaíodh an Oifig sa bhliain 1984.

 

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Meitheamh 2015
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Caibidil 1: Réamhrá ón Ombudsman

1.1 Réamhrá
Tá dhá ardaidhm bhunúsacha ag gach Ombudsman. Is é an chéad ardaidhm cúrsaí a cheartú 
do dhaoine atá thíos le héagóir de bharr drochriaracháin agus do dhaoine nach bhfuair 
seirbhís atá siad i dteideal a fháil. Is é an dara hardaidhm seirbhísí a fheabhsú ach a chinntiú 
go bhfoghlaimítear ceachtanna ó mheancóga. Tá an dá cheann díobh á ndéanamh ag Oifig an 
Ombudsman in Éirinn le tríocha bliain anuas agus táthar ag leanúint den éileamh ard ar ár 
gcuid seirbhísí.

1.2 Tríocha Bliain an Ombudsman
Shonraigh an bhliain 2014 comóradh tríocha bliain na hOifige agus an chéad bhliain iomlán 
domsa ar an Ombudsman reatha. Ón obair thosaigh a rinne Michael Mills chun an Oifig a 
bhunú agus an comhrac a bhí aige í a choinneáil neamhspleách i gcúinsí an-deacair go dtí an 
mhaoirseacht dheaslámhach a rinne Kevin Murphy agus an obair ar a bhfuil ardmheas ar thug 
Emily O’Reilly, mo réamhtheachtaí, fúithi chun an phróifíl a ardú agus an tseirbhís a nuachóiriú 
le go mbeadh sí oiriúnach don 21ú haois, tá slabhra neamhbhriste de bhreithniú cúramach ar 
ghearáin agus de sholáthar sásaimh neamhspleách agus feabhais chórasaigh ann. 

Bhí áthas orm bheith ábalta páirt a ghlacadh sa dá imeacht phríomha a cheiliúir tríocha bliain 
na hOifige. Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil an athuair leis an 
Uachtarán Ó hUiginn as an bhfáilte chroíúil a chuir sé romham chuig an bhfáiltiú ag Áras an 
Uachtaráin mar ar tugadh aitheantas don méid a chuir baill foirne reatha agus iarbhaill foirne 
léi. Ar an dara dul síos, táim buíoch den Fhoras Riaracháin as comhóstáil a dhéanamh ar 
chomhdháil lenár gcomóradh tríocha bliain a cheiliúradh. Chuimsigh an chomhdháil cainteoirí 
ardchaighdeáin Éireannacha agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear an tUas. Brendan Howlin, an 
tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a labhair faoin reachtaíocht nua Ombudsman a 
thug sé isteach in 2012 agus faoin bhfís atá aige do riarachán poiblí in Éirinn sa todhchaí. Ba 
dheis í machnamh a dhéanamh ar éachtaí na hOifige agus a bhreithniú conas dul ar aghaidh 
sna comhthéacsanna athraitheacha náisiúnta agus idirnáisiúnta.
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1.3 Imscrúduithe Ombudsman
Leanamar d’obair phríomhshrutha na hOifige le linn na bliana freisin. D’fhoilsíomar ár 
dtuarascáil faoi Scéim na gCártaí Breoiteachta Fadtéarmaí lena dtabharfaí aghaidh ar ábhair 
imní faoi neamh-chomhsheasmhacht agus na cártaí á mbronnadh in áiteanna difriúla sa tír. 
Tá áthas orm gur thug FSS athruithe ar riar na scéime isteach chun a chinntiú nach bhfuil 
seoladh duine ina thoisc agus incháilitheacht á cinneadh.

Chomh maith leis sin, d’eisíomar tuarascáil faoi phasanna do leanaí a rugadh in Éirinn do 
thuismitheoirí neamh-LEE. D’aimsíomar gur casta agus scartha atá an próiseas reatha, agus 
rinneamar moltaí a sholáthróidh feabhsúcháin amach anseo.

Bhí an-áthas orm freisin seoladh a dhéanamh ar ‘A Good Death – a Reflection on 
Ombudsman Complaints about End of Life Care in Irish Hospitals’ (‘Bás Maith - Machnamh ar 
Ghearáin chuig an Ombudsman faoi Chúram Deireadh Saoil in ospidéil na hÉireann’). Leagtar 
amach sa tuarascáil ceachtanna atá le foghlaim ónár scrúduithe agus ónár n-imscrúduithe 
maidir le cúram sármhaith atruach a chur ar fáil do dhaoine ag deireadh a saoil. Ullmhaíodh 
an tuarascáil i gcomhar le Foras Ospíse na hÉireann agus táimid ag leanúint ar aghaidh ag 
oibriú le FSS chun a chinntiú go ndéanfar na moltaí arb é is aidhm dóibh cáilíocht an chúraim 
agus na timpeallachta do dhaoine ag deireadh a saoil a fheabhsú a chur chun feidhme. Tá 
tuilleadh sonraí faoi gach ceann de na himscrúduithe sin le fáil níos déanaí sa tuarascáil seo.

1.4 An Fhoghlaim a Chomhroinnt
Forbairt thábhachtach eile sa bhliain a bhí i seoladh “Cásleabhar an Ombudsman”. Déantar 
an-chuid de na cásanna a bhreithnímid a scrúdú nó a réiteach agus níl siad ina chúis le 
foilsiú tuarascálacha. Dá bharr sin, tá riosca ann go bhfuiltear ag cailleadh na foghlama ó na 
cásanna sin. Ach achoimriú ar achoimrí cásanna a fhoilsiú go rialta, is féidir le comhlachtaí 
i ndlínse na hOifige foghlaim óna meancóga féin agus ó na meancóga atá déanta ag 
comhlachtaí eile. Is féidir leis an gcur chuige sin cabhrú le meancóga a sheachaint ar an 
gcéad dul síos. Glacadh go han-mhaith leis an gCásleabhar agus tá líon na soláthraithe 
seirbhíse poiblí, na n-ionadaithe tofa agus na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhíonn ag 
breathnú air ag méadú. Chomh maith le dearcadh úsáideach a thairiscint do sholáthraithe 
seirbhíse, cabhraíonn sé leis an Oifig seo bheith ar a hairdeall ar threochtaí i mbéal forbartha 
mar a bhfuil braislí gearán a d’fhéadfadh a thabhairt le tuiscint gurb ann d’fhadhbanna 
córasacha nach mór aghaidh a thabhairt orthu. Mholfainn do gach soláthraí seirbhíse poiblí 
bearta a dhéanamh chun aon fhaisnéis atá acu faoi rudaí nár éirigh leo a chomhbhailiú, is 
cuma cé acu a fhoghlaimíonn siad fúthu trí ghearáin ar dhéileáil siadsan leo, trí obair na 
hOifige seo, trí sceithirí nó tríd an bhfaireachán a dhéanann siad féin ionas go mbeidh siad 
eolach ar aon treochtaí agus go ndéanfaidh siad beart cuí chun aghaidh a thabhairt orthu.

Tá an Oifig tiomanta d’oibriú leis na comhlachtaí inár ndlínse chun gearáin a réiteach go 
pras agus go héifeachtach. Is minic a dhéanann sí amhlaidh gan ghá le himscrúdú foirmiúil. 
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D’oibríomar ar fud na bliana chun dea-chaidreamh oibre a fhorbairt le go mbeadh sé ar 
ár gcumas torthaí prasa den chineál sin a bhaint amach agus saincheisteanna deacra 
fadtéarmacha a réiteach freisin. Is an-luachmhar sa chomhthéacs sin atá na naisc atáimid ag 
cothú leis an Roinn Sláinte, le FSS agus le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, 
mar aon leis an dea-chaidreamh oibre leantach atá againn le Ranna eile Rialtais. Is é an 
Roinn Coimirce Sóisialaí is cúis le céatadán ard de na gearáin a fhaighimid. Ní léiríonn sé sin 
drochfheidhmíocht ar leith thar a ceann. Ina ionad sin, léiríonn sé méid an-ard teagmhála leis 
na daoine a bhaineann úsáid as an tseirbhís a chuireann sí ar fáil. De ghnáth, bíonn an Roinn 
an-chabhrach maidir leis an mbreithniú a dhéanaimid ar ghearáin a éascú agus bíonn sí tapa 
maidir le cúrsaí a cheartú tar éis meancóg a dhéanamh. 

1.5 Saothar Foirne
Bíonn ár gcumas chun déileáil go maith leis an ardlíon leantach gearán a fhaighimid ag 
brath go mór ar fhoireann na hOifige agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil as a gcuid 
oibre, atá á stiúradh ag Bernadette McNally, ár nArd-Stiúrthóir atá ag éirí as, a bhfuil méid 
suntasach curtha aici le feabhsú 
agus forbairt na hOifige. Tá an 
t-ádh orainn cistiú a fháil le 
haghaidh soláthar foirne breise, 
rud a chuirfidh ar ár gcumas 
aghaidh a thabhairt ar chásanna 
os ár gcomhair. Táim buíoch den 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe as a cabhair ina leith 
sin. Tháinig roinnt deacrachtaí 
as baill foirne ag a bhfuil taithí 
ag dul ar scor le linn na bliana 
agus as moilleanna ar na poist 
fholmha a líonadh ach táimid 
ag súil le tuilleadh gnóthachain 
feidhmíochta a fheiceáil in 2015 
de réir mar a thagann baill 
foirne nuacheaptha isteach. 
Leanaimid ar aghaidh ag iarraidh 
feabhsúchán inár bpróisis a 
bhaint amach agus teastaíonn 
uainn go háirithe aghaidh a 
thabhairt ar an ngá le córais nua 
chásbhainistíochta chun tacaíocht 
níos fearr a thabhairt do bhaill 
foirne agus do ghearánaigh agus 
iad ag déileáil lenár gcuid oibre. 

The Irish Times. Dé Sathairn an 14 Meitheamh, 2014
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1.6 Mo Dhlínse
D’fháiltigh mé roimh shíntí do dhlínse na hOifige seo agus táimid ag déileáil i mbliana le 
gearáin ó bhreis agus 200 comhlacht sa bhreis a tugadh isteach inár ndlínse leis an Acht 
Ombudsman 2012 (Leasú). Is ann do ghnéithe den tseirbhís phoiblí atá lasmuigh den dlínse 
fós, lena n-áirítear Soláthar Díreach don lucht iarrtha tearmainn agus d’othair i dtithe 
altranais príobháideacha a gcistíonn an Stát iad go minic tríd an Scéim Tacaíochta do Thithe 
Altranais (Scéim Chothrom na Féinne). Táim ag oibriú leis an Rialtas chun dul i ngleic leis na 
bearnaí sin. An méid sin ráite, rinne mé iarracht freisin a chinntiú go bhfuil daoine eolach gur 
féidir leis an Oifig seo breithniú a dhéanamh ar ghearáin faoi thithe altranais poiblí nó faoi 
shaoráidí cónaithe amhail Áras Attracta, mar ar tarraingíodh aird an phobail ar líomhaintí 
faoi mhí-úsáid cónaitheoirí ar bhealach chomh grafach sin le linn na bliana. 

Mar chríoch, maidir le dlínse, tá claonadh ann seirbhísí a dhéantar a phríobháidiú nó a aistriú 
chuig comhlachtaí leathstáit, amhail Uisce Éireann, a bhaint de mo dhlínse. Céim ar gcúl atá 
ann. Níl sé riachtanach socruithe sásaimh a athrú nuair a athraítear an soláthraí seirbhíse. 
Le cur chun feidhme na Treorach 
Eorpaí um Réiteach Malartach 
Díospóidí, tugtar deis le haghaidh 
athrú smaointe maidir leis an 
tírdhreach sásaimh in Éirinn agus 
tá súil agam go dtapófar í. 

1.7 Forbairtí 
Idirnáisiúnta
Tá traidisiún fada rannpháirtíochta 
ag an Oifig i líonraí idirnáisiúnta 
agus chuireamar an rúnaíocht 
ar fáil le linn 2014 do Réigiún 
na hEorpa de chuid Institiúid 
Idirnáisiúnta na nOmbudsman, 
a raibh mise ar an Uachtarán 
air. Rinne an Réigiún óstáil ar 
chomhdháil an-rathúil i dTaillinn 
agus ar roinnt tionscadal, lena 
n-áirítear tionscadal amháin 
ar gháinneáil ar dhaoine agus 
tionscadal amháin ar fhorbair 
Ombudsman Thuaisceart 
Éireann é i gcomhar le Coimisiún 
Thuaisceart Éireann um Chearta The Herald, Dé Sathairn an 14 Meitheamh, 2014
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an Duine arbh é is aidhm dó oiliúint a chur ar fhoireann Ombudsman i saincheisteanna 
chearta an duine a aithint agus i ndéileáil go cuí leo agus gearáin á mbreithniú. 

1.8 Imscrúdú ar Ghearáin Sláinte
Is críochnaithe anois atá an obair ar an gcéad imscrúdú a rinneamar ar ár gconlán féin 
ar ghearáin sláinte agus táim ag súil le foilsiú na tuarascála tráth fhoilsiú na Tuarascála 
Bliantúla seo. I gcomparáid le dlínsí eile, tá gearáin faoi chóireáil sláinte an-íseal in Éirinn 
agus bhí sé mar aidhm pháirteach ag an imscrúdú an fáth leis sin a fháil amach. Más rud 
é nach dtarraingíonn daoine aird na soláthraithe seirbhíse sláinte ar ábhair imní agus 
nach ndéileáiltear go cuí leis na hábhair imní a thugtar, caillfear saol daoine mar nach 
bhfuil aghaidh tugtha ar fhadhbanna bunúsacha. Léiríonn an fhianaise ó áiteanna eile, go 
háirithe in Iontaobhas Mid-Staffordhire de chuid an NHS sa Ríocht Aontaithe mar shampla, 
go bhfulaingíonn othair agus seirbhísí nuair nach mbreithníonn soláthraithe sonraí faoi 
dhrochtheagmhais go córasach agus nach ngníomhaíonn siad go diongbháilte chun aghaidh 
a thabhairt ar chlistí.  

1.9 Déanamh Gearán a Éascú
Táim ag súil leis freisin go leagfaidh an tuarascáil béim ar cheann amháin de na 
príomhábhair imní atá orainn ar fud seirbhísí poiblí in Éirinn, is é sin, cur chuige 
comhsheasmhach maidir le déileáil le gearáin a bheith in éagmais. Leanfaidh mé de thacú 
le cur chuige caighdeánach a ghlacadh maidir le déileáil le gearáin ionas go mbeidh eolas ag 
úsáideoirí seirbhíse ar gach a dtarlóidh agus go mbeidh freagairt chomhsheasmhach phras 
éifeachtach ann beag beann ar an soláthraí seirbhíse. Ba mhaith linn an próiseas gearán a 
éascú do dhaoine agus go meastar gearáin a bheith ina bhfoinse luachmhar foghlama agus 
ina ní a bhrúnn feabhas chun cinn.

Ba cheart tairseach aonair a bheith ar fáil chun cur ar chumas daoine gearáin a dhéanamh 
faoi sheirbhísí poiblí agus leanfaimid den chás i bhfabhar a tabhairt isteach a bhrú chun cinn. 
Chomh maith leis sin, d’fháilteomis roimh an deis le bheith i gceannas ar chóras coiteann 
gearán agus ar thairseach aonair a fhorbairt. Bheadh baill den phobal ábalta gearán a 
dhéanamh go díreach le soláthraí seirbhíse fós ach bheadh an tseirbhís sin ina bealach 
comhthreomhar do dhaoine nach bhfuil an-eolach ar conas gearán a dhéanamh faoi láthair. 
Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe sa tionscnamh healthcomplaints.ie chun a fháil amach an 
féidir é sin a fhorbairt tuilleadh mar threoirthionscadal le haghaidh an chuir chuige nó nach 
féidir.
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1.10 Cúrsaí foirne
Is mian liom aitheantas a thabhairt do thiomantas leantach na mball foirne reatha in Oifig an 
Ombudsman agus do thiomantas gach duine a d’oibrigh san Oifig le tríocha bliain anuas. Tá 
sé léirithe acu go bhfuil siad toilteanach oiriúnú do na dúshláin go léir a cuireadh orthu thar 
na blianta agus iad a shárú.

In 2014, tháinig baill foirne nua isteach i bhfoireann an Ombudsman agus d’imigh roinnt 
daoine suntasacha. Chuaigh roinnt baill foirne ar scor tar éis dóibh lear blianta a chaitheamh 
ar seirbhís san Oifig. Ba iad sin Fintan Butler, Patricia Doyle, Elizabeth Martin, Aoife Nic 
Reamoinn, Marie O’Brien, Anne O’Reilly, Donal O’Sullivan, Richard Philpott agus David 
Waddell. Anuas air sin, d’imigh Catherine Rousset chun tabhairt faoi rud éigin nua. Is mian 
liom buíochas a ghabháil le gach duine acu as an méid a chuir siad leis in 2014 agus sna 
blianta sular imigh siad agus guím gach rath orthu amach anseo.

Tháinig Anthony Mulhaire isteach san fhoireann agus d’fhill Maire Ní Fhiacháin ar an Oifig le 
linn 2014. Is cúis mhór áthais dom fáilte a chur rompu agus tá mé ag tnúth le bheith ag obair 
leo sna blianta amach romhainn.

1.11 An Coiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse 
Poiblí agus Achainíocha
Cuirtear an Tuarascáil Bhliantúil seo faoi bhráid an Oireachtais ar aon dul leis na socruithe 
do gach Ombudsman Parlaiminteach. Leagann sí béim ar an gcaidreamh tábhachtach idir an 
tOmbudsman agus an tOireachtas. Tá an nasc mar bhonn agus thaca ag neamhspleáchas na 
hOifige agus ligeann sé don Oireachtas a chinntiú go gcuirtear moltaí an Ombudsman chun 
feidhme agus gur féidir seirbhísí poiblí a choimeád cuntasach. Oibríonn an tOmbudsman go 
dlúth leis an gComhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha 
a dhéanann breithniú ar an Tuarascáil Bhliantúil seo. Le linn na bliana, thug an Coiste aird 
ar leith ar ár ngníomhaíocht agus d’oibrigh sé chun a chinntiú go bhfuil an tionchar is mó is 
féidir ag tuarascálacha na hOifige. Ba mhaith liom críochnú ach buíochas a ghabháil leis an 
gCathaoirleach agus leis na comhaltaí as an tacaíocht a thug siad.
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“Go raibh míle maith agat as d’idirghabháil thar ár gceann.  Tusa an 
t-aon duine nach cuma leis ar fud na tréimhse seo agus is an-mhór 
agam é. An iníon liom.....is cinnte go bhfuil sceitimíní uirthi gur féidir léi 
anois  cur le tógáil a leanaí mar mháthair.”

“Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil leat as an obair a rinne tú  
le déanaí le go bhfaighinn mo chárta liachta ar ais. Baineadh an-úsáid 
 as sular tugadh ar ais é. Chaith tú liom go tuisceanach agus go gairmiúil 
i gcónaí.”
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Athbhreithniú Gnó 
ar an mBliain
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Caibidil 2: Athbhreithniú Gnó ar an mBliain

2.1 Ról an Ombudsman
Mar Ombudsman is é mo phríomhról imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine a 
mheasann nár thug comhlachtaí poiblí áirithe cothrom na féinne dóibh, lena n-áirítear:

�� ranna rialtais
�� údaráis áitiúla
�� Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
�� ospidéil phoiblí agus
�� institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí.   

Tá sé saor in aisce seirbhísí na hOifige seo a úsáid. 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 gcomhlacht poiblí lena mbaineann an gearán. 

Agus gearáin á mbreithniú againn, measfaimid an ndearnadh an gníomh lena mbaineann an 
gearán, mar shampla, cinneadh nó teip gníomhú:

�� gan údarás cuí
�� ar chúinsí míchuí
�� ar bhealach faillíoch nó míchúramach
�� bunaithe ar fhaisnéis mhícheart nó neamhiomlán
�� 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 chomhlacht 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. 
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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 tuairiscím chuig an Oireachtas, agus ní chuig aon Aire Rialtais 
ar leith.

2.2 Forbhreathnú ar Staitisticí
Sa bhliain 2014, b’ionann líon iomlán na ngearán a fuair an Oifig seo agus 3,535 i gcomparáid 
le 3,190 gearán sa bhliain 2013. Is ionann sin agus méadú 11% agus figiúr atá i bhfad níos airde 
ná an meán do na 10 mbliana roimhe sin (2,872).

In 2014, dúnadh 60% de chásanna laistigh de 3 mhí agus dúnadh 91% díobh laistigh de 12 mhí.
Sula gcuireann gearánach gearán faoi bhráid na hOifige is gá don té sin “céimeanna réasúnta”
a ghlacadh chun réiteach a fháil ar a ghearán leis an gcomhlacht poiblí i gceist. I roinnt cásanna 
(1,407 sa bhliain 2014), chuir an Oifig seo comhairle agus cúnamh ar fáil do dhaoine a rinne 
gearán “roimh am” leis an Oifig seo agus, de ghnáth, rinneamar iad a atreorú ar ais chuig an 
tseirbhís áitiúil, ag iarraidh orthu réiteach a fháil air ag an leibhéal áitiúil, agus dúramar leo 
teacht ar ais chugainn murar réitíodh ag an leibhéal sin é.

Is í an Státseirbhís, a chuimsíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí, an fhoinse is mó gearán (41.3% 
i gcomparáid le 46.5% in 2013) agus is iad Údaráis Áitiúla (25.5% i gcomparáid le 27.5%) agus 
FSS (19.7% i gcomparáid le 17.3%) na foinsí gearán is mó ina dhiaidh sin. (Tagann sé sin den 
chuid is mó le líon na n-idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag na comhlachtaí sin le húsáideoirí 
seirbhíse).

Gan gearáin ‘roimh am’ a áireamh, seasadh le 25% de chásanna go hiomlán nó go páirteach, 
cuireadh cúnamh ar fáil in 21% de chásanna, níor seasadh le 42% díobh agus maidir le 12% 
díobh, scoireadh díobh nó tarraingíodh siar iad.  I 46% de chásanna, bhain baill den phobal 
leas díreach as dul i dteagmháil leis an Oifig seo ach ba mhinic a bhíomar ábalta míniú nó 
athdhearbhú a chur ar fáil i gcásanna nár seasadh le gearáin.

As na 1,459 gearán a rinneadh i gcoinne na Státseirbhíse, rinneadh 898 ceann i gcoinne na 
Roinne Coimirce Sóisialaí, rinneadh 196 ceann i gcoinne na gCoimisinéirí Ioncaim, rinneadh 155 
ceann i gcoinne na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus rinneadh 58 ceann i gcoinne na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Bhain 93 ceann as 900 gearán faoi Údaráis Áitiúla le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 
bhain 60 ceann le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, bhain 58 ceann le Comhairle 
Contae Chorcaí agus le Comhairle Contae na Gaillimhe araon agus bhain 52 ceann le 
Comhairle Contae Chill Mhantáin.

Bhain 262 ceann as 698 gearán in aghaidh FSS le hospidéil. Bhain 164 gearán le cártaí liachta 
nó le cártaí liachleachtóirí ginearálta.
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Fuarthas 467 gearán san iomlán faoi na comhlachtaí poiblí a tháinig faoi mo dhlínse i mí na 
Bealtaine 2013.  Áirítear leo sin comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí 
amhail ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta.  Fuarthas 89 gearán in aghaidh Tacaíocht 
Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) agus d’oibríomar go dlúth le SUSI chun an-
chuid de na gearáin sin a réiteach. 

2.3 An Fhoireann Fiosrúchán
Is é ár bhFoireann Fiosrúchán aonad ‘cheann an tí’ dár gcuid a scagann gach gearán, a 
fhreagraíonn do gach fiosrúchán agus a bhuaileann le cuairteoirí na hOifige. In 2014, thug an 
t-aonad cúnamh do 1,806 gearán a fuaireamar in aghaidh comhlachtaí poiblí taobh amuigh 
dár sainchúram e.g. an Garda Síochána agus BSL. Cuireadh na gearánaigh ar an eolas faoin 
mbealach ceart le dul ar aghaidh lena ngearán agus faoin gcomhlacht ar cheart dóibh dul i 
dteagmháil leis, nuair is cuí.

Dhéileáil an fhoireann le breis agus 15,000 glao teileafóin agus bhuail sí le breis agus 200 
glaoiteoir pearsanta le linn 2014 freisin.

2.4 Gearáin faoin Acht um Míchumas 2005
Cuireann an tAcht um Míchumas 2005 dualgais shuntasacha ar Ranna Rialtais agus ar 
chomhlachtaí poiblí eile oibriú go réamhghníomhach ar son cáilíocht beatha a fheabhsú 
do dhaoine faoi mhíchumas. Is féidir gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman maidir le 
cliseadh comhlachta phoiblí cloí le Cuid 3 den Acht um Míchumas. Go sonrach, féadfaidh an 
tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine faoi mhíchumas faoi rochtain ar 
fhoirgnimh phoiblí, ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis.

Cé gur tháinig méadú ar ghearáin in 2014, is cúis díomá é an líon measartha íseal a fuarthas 
faoin Acht um Míchumas 2005. Tá sé ríthábhachtach go ndéantar daoine faoi mhíchumas a 
chur ar an eolas faoina gcearta chun rochtain a fháil ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go 
bhfuil siad eolach ar a gceart chun dul ar m’iontaoibh mar Ombudsman chun iniúchadh a 
dhéanamh ar a ngearáin neamhréitithe.

Tá sé thar a bheith tábhachtach freisin go bhfuil idir ghairmithe agus neamhghairmithe 
a bhíonn páirteach san earnáil míchumais eolach ar an Acht um Míchumas 2005 agus ar 
shainchúram an Ombudsman.

An tAcht um Míchumas – Gearáin a fuarthas in 2014
Láimhseáil Gearán (alt 38 go halt 39) 6

Inrochtaineacht Seirbhísí arna gcur ar fáil do Chomhlacht Poiblí (alt 27) 3

Rochtain ar Fhaisnéis (alt 28) 1

Rochtain ar Sheirbhísí (alt 26) 1

Iomlán 11
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2.5 Fógraí faoi alt 7 – Easpa Comhoibrithe leis an 
Ombudsman
Tugann alt 7 den Acht Ombudsman 1980 (arna leasú) cumhachtaí an-suntasach don
Ombudsman ó thaobh doiciméid agus eolas riachtanach a fháil don imscrúdú nó don
iniúchadh ar ghearáin. Faoin Acht, tá dualgas dlíthiúil ar “aon duine a bhfuil eolas nó
doiciméad nó rud aige nó a bhfuil smacht aige ar an ábhar sin, ar ábhar é atá
ábhartha don imscrúdú nó don iniúchadh dar leis an Ombudsman” an t-ábhar sin a sholáthar
don Ombudsman.

I mbeagnach gach cás, tugtar an fhaisnéis a theastaíonn uaim don Oifig seo gan fógra faoi 
alt 7 a eisiúint. Baintear úsáid as mo Thuarascáil Bhliantúil chun foilsiú a dhéanamh ar 
thráthanna a raibh orm fógra faoi alt 7 a eisiúint.

Le linn 2014, b’éigean don Oifig seo dhá fhógra faoi alt 7 a eisiúint. Bhain fógra amháin le
gearán in aghaidh Chomhairle Contae na hIarmhí agus bhain an fógra eile le gearán in 
aghaidh FSS. Tar éis dom na fógraí faoi alt 7 a eisiúint, táim sásta a rá go bhfuarthas na
taifid a lorgaíodh.

Bliain Líon na bhFógraí faoi alt 7 a Eisíodh
2014 2

2013 4

2012 7

2011 5

2010 8

2.6 Cásleabhar an Ombudsman
Ceann amháin de mo chuspóirí ó ainmníodh mar Ombudsman mé ná an fhoghlaim ó 
chásanna a bhreithnigh an Oifig seo a dhéanamh níos sorochtana. Ceann de na bealaí a 
rinne mé amhlaidh ba ea trí ‘Cásleabhar an Ombudsman’. D’fhoilsigh mé mo chéad eagrán 
de Chásleabhar an Ombudsman i mí Dheireadh Fómhair 2014. San fhoilseachán ráithiúil 
sin, cuirtear achoimrí ar fáil ar chásanna ar dhéileálamar leo sna míonna roimhe. Déantar 
cur síos sa Chásleabhar ar ghearáin ar fud na réimsí go léir lena ndéileálann an Oifig, 
amhail Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil, an Comhshaol, Talmhaíocht agus 
Cánachas.

Scaiptear é i bhformáid dhigiteach ar oifigigh i gcomhlachtaí poiblí, ar chomhaltaí den 
Oireachtas agus ar ionadaithe poiblí eile. Táim sásta leis an dóigh ar glacadh leis an 
gCásleabhar. Is cúis spreagtha é a fheiceáil go bhfuil spéis ag soláthraithe seirbhíse i 
bhfoghlaim ónár scrúdú ar ghearáin agus ar a fháil amach cad atá á dhéanamh go maith 
agus nach bhfuil á dhéanamh go maith ag eagraíochtaí den chineál céanna.
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Foilsítear an Cásleabhar ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo agus is féidir é a léamh ar líne, a íoslódáil agus 
a phriontáil. Más mian leat fógra a fháil nuair a fhoilsítear an Cásleabhar, seol ríomhphost chuig casebook@
ombudsman.gov.ie agus SUBSCRIBE mar ábhar air.

2.7 An Coiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse 
Poiblí agus Achainíocha
Le linn 2014, lean an Oifig seo dá teagmháil thairbhiúil leis an gComhchoiste Oireachtais 
um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha. An 4 Meitheamh 2014, tháinig mé 
os comhair an Choiste chun plé a dhéanamh ar mo Thuarascáil Bhliantúil do 2013, ar 
shaincheisteanna leanúnacha lena mbaineann mórthábhacht don Oifig seo agus ar an bhfís 
atá agam d’Oifig an Ombudsman sa todhchaí. An 1 Iúil 2014, bhí áthas orm cuireadh a fháil 
teacht roimh an gCoiste chun “A Good Death” (“Bás Maith”), foilseachán de chuid na hOifige 
seo, a phlé (féach Caibidil 3 den Tuarascáil seo freisin).

Le linn na bliana, chuir an Coiste tús le hathbhreithniú ginearálta ar ról agus shainchúram 
na nOifigí Ombudsman in Éirinn. Rinne gach duine atá i seilbh poist mar Ombudsman 
láithreoireacht faoin ábhar os comhair an Choiste. Tháinig mé roimh an gCoiste Oireachtais 
um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha an 1 Deireadh Fómhair 2014 
chun breac-chuntas a thabhairt ar mo chuid tuairimí. Táim ag súil go mór le toradh 
bhreithniúcháin an Choiste ar an ábhar.
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Áirítear le ról an Choiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha 
breithniú a dhéanamh ar achainíocha a fuarthas ón bpobal maidir le riarachán poiblí in 
Éirinn. Faoina théarmaí tagartha, níl cead ag an gCoiste Oireachtais um Maoirseacht na 
Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha scrúdú a dhéanamh ar achainíocha a bhaineann le gearáin 
atá á scrúdú nó scrúdaithe ag an Oifig seo.

Mar sin féin, d’iarr an Coiste tuairimí agus barúlacha na hOifige seo faoi roinnt 
saincheisteanna ginearálta a bhaineann le riarachán poiblí a thagann as roinnt de na 
hachainíocha a raibh an Coiste ábalta iad a bhreithniú. Tá an Oifig seo sásta tacaíocht agus 
cabhair a thabhairt don Choiste san obair thábhachtach sin.

2.8 Tusla (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach) - Nósanna Imeachta Nua d’Oibrithe Sóisialta
Sular cuireadh Tusla ar bun i mí Eanáir 2014, fuair mé roinnt gearán faoin dóigh ar dhéileáil 
oibrithe sóisialta le líomhaintí stairiúla mí-úsáide. Is é ról an oibrí shóisialta measúnú 
tosaigh a dhéanamh ach labhairt leis an íospartach líomhnaithe agus, ar aon dul le nós 
imeachta cóir, labhairt leis an duine a ndearnadh na líomhaintí ina aghaidh ina dhiaidh sin. 
Má mheastar na líomhaintí a bheith inchreidte, iarrfaidh oibrithe sóisialta ar an duine gan 
teagmháil neamh-mhaoirsithe a bheith aige le leanbh ar bith go dtí go bhfuil an measúnú 
curtha i gcrích. Chomh maith leis sin, tá ceangal ar na hoibrithe sóisialta tuismitheoirí an 
linbh nó na leanaí a d’fhéadfadh bheith i mbaol a chur ar an eolas ar na líomhaintí le gur 
féidir leo bearta cuí a dhéanamh chun iad a chosaint. A luaithe is atá measúnú cuimsitheach 
curtha i gcrích, beidh eolas níos fearr ag na hoibrithe sóisialta chun a chinneadh an mbeadh 
aon riosca leanúnach do na leanaí ann nó nach mbeadh. Déantar foráil dó sin sna Treoirlínte 
Tús Áite do Leanaí. 

Bhain na gearáin a fuair mé go príomha le nós imeachta cóir nó ceartas nádúrtha gan a 
bheith á chomhlíonadh ag oibrithe sóisialta agus iad ag idirghníomhú leis na gearánaigh. I 
roinnt cásanna, níor tugadh cuntas iomlán do na gearánaigh faoi na líomhaintí a rinneadh 
ina n-aghaidh, níor tugadh cead dóibh duine tacaíochta a thabhairt leo agus iad á gcur faoi 
agallamh agus nochtadh faisnéis faoi na líomhaintí neamhchruthaithe do dhaoine eile gan 
aon bhealach achomhairc a thabhairt don ghearánach. Cé nach mór do chosaint leanaí a 
bheith ina tosaíocht d’oibrithe sóisialta de réir a róil reachtúil, ní mór próis chuí a thabhairt 
do dhaoine fásta a ndearnadh líomhaintí ina n-aghaidh.

Reáchtáil an fhoireann seo roinnt cruinnithe táirgiúla le Tusla chun béim a leagan ar na 
saincheisteanna a thagann as na gearáin sin agus chun a fháil amach an bhféadfaí bearta 
a dhéanamh chun cothroime agus comhsheasmhacht a chinntiú nuair atáthar ag déileáil 
le líomhaintí cúlghabhálacha mí-úsáide in aghaidh daoine fásta nó nach bhféadfaí. Bhí mé 
sásta gur eisigh Tusla treoirlínte nua d’oibrithe sóisialta le héifeacht ó mhí Mheán Fómhair 
2014.  Cuireadh oiliúint ar oibrithe sóisialta i gcur chun feidhme na dtreoirlínte nua sin. 
Tá súil agam go mbeidh na treoirlínte nua agus an oiliúint ina gcabhair chun a chinntiú go 
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gcaithfear le daoine fásta is ábhar do líomhaintí mí-úsáide ar bhealach níos cothroime agus 
go gcoinneofar an príomhdhíriú, is é sin, cosaint leanaí, ag an am céanna.

2.9 Comhdháil an Fhorais Riaracháin/Chomóradh 30 
Bliain Oifig an Ombudsman
Mar chuid de shraith imeachtaí chun 30 bliain d’Oifig an Ombudsman a cheiliúradh, rinne 
mé comhreáchtáil i gcomhar leis an bhForas Riaracháin ar chomhdháil faoin téama um 
‘Chuntasacht sa tSeirbhís Phoiblí’ i mí na Samhna. 

Ba é an tUas. Brendan Howlin, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a thug an 
chéad aitheasc ag an gcomhdháil. Ar na cainteoirí eile bhí an Banbharún Nuala O’Loan 
(an t-iarOmbudsman Póilíneachta do Thuaisceart Éireann), an Dáma Beverly Wakem 
(Ombudsman na Nua-Shéalainne), Jane Tinkler (Scoil Eacnamaíochta Londan) agus Kevin 
Rafter (Ollamh Comhlach i gCumarsáid Pholaitiúil ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath). 

Dhírigh an chomhdháil ar roinnt téamaí, lena n-áirítear na téamaí seo:
�� ról an Ombudsman agus conas atá sé ag forbairt
�� rannpháirtíocht saoránach i rialtas
�� cuntasacht agus
�� ionracas agus eitic i riarachán poiblí.

Peter Tyndall, an tOmbudsman, Brendan Howlin, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus Brian 
Cawley, Ard-Stiúrthóir an Fhorais Riaracháin, ag Comhdháil an Fhorais Riaracháin/Chomóradh 30 Bliain Oifig 
an Ombudsman 
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D’fhreastail oifigigh ó chomhlachtaí poiblí faoi mo dhlínse ar an gcomhdháil.  Chuir na 
cainteoirí a ndearcthaí faoi théamaí na comhdhála ar fáil agus tá ríméad orm gur glacadh leo 
ar bhealach chomh maith sin.

2.10 Réigiún na hEorpa de chuid Institiúid Idirnáisiúnta 
na nOmbudsman
In 2014, shealbhaigh mé an post mar Uachtarán ar Réigiún na hEorpa de chuid Institiúid 
Idirnáisiúnta na nOmbudsman.  Is é is Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman ann ná 
eagraíocht dhomhanda a chothaíonn comhoibriú idir institiúidí Ombudsman. Tá 80 ball 
d’institiúid na nOmbudsman i réigiún na hEorpa faoi láthair. Áirítear leo cuid de na hinstitiúidí 
Ombudsman is sine agus cuid de na hinstitiúidí Ombudsman is nuaí ar domhan.  In 2014, 
rinne mise (mar Uachtarán) cathaoirleacht ar thrí chruinniú Boird - i Vársá (Aibreán), i 
dTaillinn (Meán Fómhair) agus i Vín (Deireadh Fómhair). Chomh maith leis sin, rinne mé 
cathaoirleacht ar Chomhthionól Ginearálta Réigiún na hEorpa a cuireadh ar siúl i dTaillinn i 
mí Mheán Fómhair. 

Tugadh roinnt tionscnamh isteach le linn m’Uachtaránachta. Áiríodh leo sin athdhréachtú 
fhodhlíthe an Réigiúin, tabhairt isteach ríomhvótála chun aon fholúntais ar Bhord an Réigiúin 
a líonadh agus suirbhé ar bhaill faoin dea-chleachtas i dtaca le himscrúduithe “ar do chonlán 
féin”. 

I mí Dheireadh Fómhair 2014, toghadh mé mar 2ú Leas-Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta 
na nOmbudsman (an Bord Domhanda). 

2.11 Seirbhís an Ombudsman a thabhairt chuig na Réigiúin

Cuairteanna ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna)
Tagann formhór na ngearán a dhéantar linn tríd an bpost, tríd an ríomhphost nó ar an 
teileafón. Ó am go chéile, áfach, bíonn daoine ag iarraidh labhairt linn go pearsanta. 

Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann 
baill foirne ón Oifig seo cuairt ar CICanna chun gearáin a fháil ó bhaill 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 2014, 
bhí foireann an Ombudsman ar fáil 34 uair chun comhairle agus cúnamh a sholáthar agus 
gearáin a fháil thar ceann an phobail.

CIC Luimnigh sa bhliain 2014  
Fuarthas 58 gearán bailí.
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CIC na Gaillimhe sa 
bhliain 2014
Fuarthas 61 gearán bailí.

CIC Chorcaí sa bhliain 
2014
Fuarthas 42 gearán bailí.

Thug ár gcuairteanna ar na 
CICanna deis dúinn chomh 
maith cúnamh a thabhairt 
do 212 duine nach raibh 
a gcásanna laistigh dár 
sainchúram nó nár phléigh an 
tsaincheist leis an gcomhlacht 
poiblí ar an gcéad dul síos.

Taispeántas um 
Oideachas agus Oiliúint 
Aosach Chorcaí
Bhí ionadaíocht ón Oifig ag 
an taispeántas dhá lá seo i 
mí Mheán Fómhair. Bhí sé 
úsáideach freastal ar an 
taispeántas seo chun ról agus 
feidhm na hOifige a chur chun 
cinn i réigiún an deiscirt.

Elaine Brady agus Rebecca Connolly ag an Seó do Dhaoine os cionn 
50 Bliain d’Aois 

“Bhí dea-iontas orainn gur thóg tú an t-am glao a chur orainn agus sinn 
a choinneáil ar an eolas agus bhíomar ríméadach nuair a fuaireamar 
do litir lena rá gur ceadaíodh a hachomharc deontais. Go raibh maith 
agat as do chabhair agus ba mhaith liom a rá gur thug tú mo mhuinín as 
ranna rialtais ar ais.”
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Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois
Is imeacht móréilimh é an Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois ar a bhfreastalaíonn 
timpeall 23,000 duine thar trí lá. Bhí baill foirne i láthair i gCorcaigh agus i mBaile Átha 
Cliath araon chun ceisteanna a fhreagairt maidir le ról na hOifige agus chun comhairle agus 
cúnamh a chur ar fáil do bhaill den phobal.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd ar fad a bhí páirteach inár gclár For-rochtana 
le linn 2014. Mar is gnách, tugann m’fhoireann ár seirbhís go díreach chuig an bpobal ar 
bhealach cúirtéiseach gairmiúil.

2.12 Plean Straitéiseach 2013-2015
Breis agus leath bealaigh trí chur chun feidhme ár bPlean Straitéisigh trí bliana, leanann 
an Oifig seo de bheith ag scóráil go maith in aghaidh na bpríomhthomhas ratha a 
shocraíomar dúinn féin. Leagtar amach sa phlean conas a fhéachfaimid le feabhas a chur ar 
chaighdeáin an riaracháin phoiblí agus conas a chuirfimid prionsabail na hoscailteachta, na 
trédhearcachta, na cuntasachta agus na héifeachtachta chun cinn. Tá príomhchuspóirí an 
phlean leagtha amach thíos:

Tugtar breac-chuntas go mion in áiteanna eile sa tuarascáil seo ar roinnt mhaith forbairtí 
chun na cuspóirí thuas a chomhlíonadh. Áirítear leis na mórthionscnaimh:

Cásanna a 
phróiseáil ar na 

caighdeáin is 
airde

Tionchar a 
imirt ar athrú 

agus tionchar a 
uasmhéadú

An 
fhoireann 
is fearr a 

fhorbairt go 
hinmheánach

Foghlaim 
a úsáid chun 

athrú córasach 
a sholáthar

Dul 
i ngleic 

le páirtithe 
leasmhara chun 
seirbhísí poiblí 

a fheabhsú

Seirbhís 
phoiblí atá 

cóir, oscailte, 
cuntasach agus 

éifeachtach
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�� Cásleabhar’ ráithiúil a fhoilsiú chun foghlaim ónár gcuid oibre le comhlachtaí poiblí a 
chomhroinnt,

�� tuilleadh feabhais ar ár nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta, lena n-áirítear 
meicníochtaí chun a chinntiú go bhfoghlaimímid ó aon easnaimh a shainaithnítear,

�� saineolas a neartú laistigh den eagraíocht trí chlár dírithe chun cásoibrithe a fhorbairt a 
sholáthar agus trí shainfhoireann cúram sláinte agus cúraim shóisialta a earcú,

�� léargais a gnóthaíodh ón scrúdú a dhéanaim ar ghearáin a chomhroinnt trí ‘A Good 
Death’ (‘Bás Maith’), mo thuarascáil maidir le cúram deireadh saoil, a fhoilsiú, agus 

�� imscrúdú a thosú ar láimhseáil gearán in ospidéil phoiblí, a bhí ar an gcéad imscrúdú ‘ar 
a chonlán féin’ de chuid an Ombudsman ó bunaíodh an Oifig.

Moilleanna lasmuigh de smacht na hOifige seo ar roinnt baill foirne thábhachtacha a chuaigh 
ar scor in 2014, chuaigh siad i bhfeidhm ar an dul chun cinn ar agaí chun cásanna a chur 
i gcrích a fheabhsú. Mar sin féin, baineadh laghduithe suntasacha amach fós ar líon na 
seanchásanna agus ar rátaí dúnadh cáis ag leibhéil 2013. Táim ag súil le hagaí chun cásanna 
a dhúnadh a fheabhsú in 2015 nuair a thabharfar an líon foirne ar ais agus a chuirfear 
tuilleadh tionscnaimh éifeachtúlachta chun feidhme.

Bíonn obair na hOifige seo ag brath ar eagraíocht atá láidir agus neamhspleách. Lean mé 
in 2014 de chás a dhéanamh ar son stádas bunreachtúil a bhaint amach don Oifig seo chun 
a neamhspleáchas a chosaint. Thacaigh mé freisin le próiseas caighdeánach um ghearáin 
seirbhíse poiblí agus le tairseach aonair le haghaidh gach gearán seirbhíse poiblí a thabhairt 
isteach. D’fhéadfadh na tionscnaimh sin láimhseáil gearán san earnáil phoiblí a athrú go mór 
le leas bhaill den phobal agus comhlachtaí poiblí araon. 

“Ba mhaith liomsa agus le mo theaghlach buíochas a ghabháil leat 
as d’obair dhíograiseach agus do thiomantas agus as an am agus an 
fuinneamh a chaith tú chun a chinntiú go n-éistfí le cás m’athar. Tá súil 
agam go ndéanfaidh sé sin difear do na daoine sin nach bhfuil aon duine 
acu le dul i mbun troda ar a son.”
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Tuarascálacha 
Ombudsman
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Chapter 3: Tuarascálacha Ombudsman

3.1 Na Scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta 
agus an Deontas Mótariompair – An tEolas is Déanaí
Sa Tuarascáil Bhliantúil do 2012 (leathanaigh 33-36) agus sa Tuarascáil Bhliantúil do 2013 
(leathanach 31), tugadh breac-chuntas ar an gcúlra don chinneadh a rinne an Roinn Sláinte 
scor de na scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas Mótariompair 
d’iarratasóirí nua agus ar na forbairtí ina dhiaidh sin a tháinig as an gcinneadh sin.

Mar a luadh roimhe seo, chinn an Rialtas in 2013 scéim reachtúil nua um fhóirdheontas taistil 
a thabhairt isteach do dhaoine faoi mhíchumas ag a bhfuil riachtanais soghluaisteachta. 
Cheal aon fhianaise soiléire ar dhul chun cinn ar an ábhar, scríobh mé chuig Ard-Rúnaí na 
Roinne Sláinte an 12 Samhain 2014 ag iarraidh an eolais is déanaí ar an dul chun cinn agus 
léiriú éigin ar an amscála dóchúil le haghaidh na reachtaíochta. Phléigh mé an t-ábhar 
leis an Roinn freisin. Tugadh gealltanais dom go raibh an Roinn ag saothrú an ábhair go 
gníomhach. Is mian liom a fheiceáil go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh mar gur cinnte go 
bhfuil easpa scéime ag imirt drochthionchar ar thairbhithe féideartha. 

3.2 ‘A Good Death – a Reflection on Ombudsman 
Complaints about End of Life Care in Irish Hospitals’ 
(‘Bás Maith - Machnamh ar Ghearáin chuig an 
Ombudsman faoi Chúram Deireadh Saoil in ospidéil na 
hÉireann’)
An 27 Meitheamh 2014, d’fhoilsigh an Oifig seo ‘A Good Death – a Reflection on Ombudsman 
Complaints about End of Life Care in Irish Hospitals’ (‘Bás Maith - Machnamh ar Ghearáin chuig 
an Ombudsman faoi Chúram Deireadh Saoil in ospidéil na hÉireann’). Seoladh an tuarascáil 
ag imeacht a eagraíodh le Foras Ospíse na hÉireann. Is é is Foras Ospíse na hÉireann ann ná 
carthanas náisiúnta atá tiomanta do cháilíocht an chúraim atá ar fáil do dhaoine ag a bhfuil 
riochtaí a chiorraíonn saol duine agus do mhuintir an mharbhánaigh a fheabhsú. 



28
Caibidil 3: Tuarascálacha Ombudsman

Déantar machnamh sa tuarascáil ar 
roinnt de na gearáin a fuair an Oifig seo 
thar na blianta maidir le cúram ‘deireadh 
saoil’. Tharraingíomar téamaí coiteanna 
as na gearáin sin a d’fhéadfadh cabhrú le 
soláthraithe seirbhíse agus le lucht déanta 
beartas cleachtas a fheabhsú.  Leagtar na 
gearáin amach faoi cheannteidil théamacha 
éagsúla, lena n-áirítear Cumarsáid, Féinriar 
Othar, agus Tacaíocht don Teaghlach agus 
do Chairde. 

Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin 
na hOifige seo (www.ombudsman.ie) agus 
scaipeadh cóipeanna di go leathan ar fud 
na hearnála cúraim. Tá roinnt mhaith 
aiseolas dearfach faighte ag an Oifig seo 
faoin tuarascáil ó ghairmithe sláinte agus 
ó dhaoine eile. Tá fonn orm forbairt a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
ón tuarascáil agus ba mhaith liom a 
chinntiú go n-imreoidh sí tionchar dearfach 
marthanach ar an gcúram agus ar an gcóireáil a chuirtear ar othair i mbéal an bháis ar fud 
na seirbhíse ospidéil ghéarmhíochaine. Agus aird á tabhairt air sin, dhréachtaigh an Oifig 
seo teimpléad Pleananna Gníomhaíochta a thugann bearta leantacha atá le déanamh ag 
ospidéil aonair. I gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, seolfar na Pleananna 
Gníomhaíochta chuig gach ospidéal in 2015 agus beidh mé ag iarraidh orthu freagairt don 
Oifig seo maidir lena mbearta leantacha. Tá sé beartaithe agam ansin tuarascáil bhreise a 
fhoilsiú ar an dul chun cinn atá déanta ar chur chun feidhme na bPleananna Gníomhaíochta.

3.3 Rialacha Áitiúla do Scéimeanna Náisiúnta - 
Éagothroime i Riar Scéim na gCártaí Breoiteachta 
Fadtéarmaí 
Le linn na bliana, rinne mé cur i gcrích ar imscrúdú ar dhiúltú Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (FSS) do Chárta Breoiteachta Fadtéarmaí (cárta LTI) a bhronnadh ar bhean 
le haghaidh mic léi a diagnóisíodh go bhfuil neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde 
(NHEA) agus neamhord ar speictream an uathachais (NSU) air. Dhiúltaigh FSS an t-iarratas 
ar fhoras nár chomhlíon an t-iarratasóir na critéir liachta le haghaidh incháilitheachta. 
Soláthraítear drugaí, leigheasanna agus fearais liachta/mháinliachta saor in aisce do na 
daoine sin atá incháilithe faoin scéim reachtúil. Liostaítear sna rialacháin na cineálacha 
galair agus míchumais a cháilíonn iarratasóir le haghaidh an chárta. Áirítear leis an liosta 
“daoine a bhfuil meabhairghalar orthu”.

A Re�ection on Ombudsman Complaints 
about End of Life Care in Irish Hospitals

A Good
 Death
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Le linn an imscrúdaithe, d’admhaigh FSS eagothromaíochtaí sa bhealach a bhí NHEA agus 
NSU á rangú ag dochtúirí oifigiúla aonair agus iarratais ar chárta LTI á bpróiseáil acu. I 
roinnt limistéir gheografacha, rangaíodh leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois ar a bhfuil na 
neamhoird sin go bhfuil meabhairghalar orthu agus, dá bhrí sin, go raibh siad i dteideal 
cárta LTI. I limistéir gheografacha eile, níor rangaíodh na leanaí sin ar an dóigh chéanna. 
Ghlac FSS leis go bhfuil an córas sin éagothromasach agus chuir sí in iúl dom i mí Eanáir 
2013 go raibh athbhreithniú á dhéanamh ar an scéim ag an Roinn Sláinte. Cuireadh tús leis 
an athbhreithniú beartais fadréimseach sin roimh m’imscrúdú agus níorbh é m’imscrúdú a 
spreag é.

Mar thoradh ar m’idirghabháil, d’eisigh FSS cárta LTI chuig an ngearánach le haghaidh 
mic léi i mí an Mhárta 2012. Mar sin féin, dhiúltaigh FSS ag an am sin do chúiteamh léi as 
an gcostas cógais a tabhaíodh ón uair a rinneadh a hiarratas tosaigh ag deireadh mhí an 
Mheithimh 2009.

Tar éis an imscrúdaithe, chinn mé gur imir an diúltú dá hiarratais ar chárta LTI i mí Iúil 2009 
agus i mí Mheán Fómhair 2010 drochthionchar ar an ngearánach agus go raibh na cinntí 
chun diúltú dá hiarratais bunaithe ar fhaisnéis earráideach nó neamhiomlán agus ar fhoras 
neamhábhartha agus go raibh siad idirdhealaitheach go míchuí.

Chinn mé freisin:
�� gurb ionann an cinneadh chun diúltú do chúiteamh leis an ngearánach as cógas mic léi 

do thréimhse a hiarratais go mí an Mhárta 2012, 
�� an dóigh éagsúil ar déileáladh le cásanna ag brath ar a suíomh geografach, 
�� an teip ar FSS cur chuige aonfhoirmeach a chinntiú maidir le riar na scéime agus
�� an teip chun treoir imleor shoiléir maidir leis an scéim a chur ar fáil do riarthóirí na 

scéime de chuid FSS agus míriarachán.

I bhfianaise na fírice go raibh an scéim á hathbhreithniú ag an Roinn Sláinte ag an am agus 
nárbh eol toradh an athbhreithnithe sin go fóill, chinn mé freisin gurb in aghaidh riarachán 
cothrom fónta a bhí an togra ó FSS athrú a dhéanamh ar chur chuige a dochtúirí oifigiúla a 
ghlac le NSU agus le NHEA mar riochtaí lenar bronnadh incháilitheacht faoin scéim go dtí seo.

Rinne mé na moltaí seo a leanas mar thoradh ar mo chinntí:

�� go n-aisíocfadh FSS leis an ngearánach costas na gcógas do mhac léi ón uair a rinne sí 
iarratas dó faoin scéim LTI go dtí an uair a deonaíodh a hiarratas (thart ar €3,000);

�� gur cheart do FSS, mar go raibh FSS ag fanacht leis an toradh ó Ghrúpa Athbhreithnithe 
na Roinne Sláinte ag an am agus mar nach ndearnadh aon leasuithe substainteacha 
ar an reachtaíocht rialaitheach, leanúint den scéim LTI a riar, mar a rinne sí ar feadh 
roinnt mhaith blianta sa chuid is mó den tír, lena gcuirfí NHEA san áireamh mar 
mheabhairghalar a thabharfadh teidlíocht i leith cárta LTI i gcás daoine faoi bhun 16 
bliana d’aois;
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�� gur cheart an Scéim LTI, mar scéim náisiúnta, a riar ar bhealach aonfhoirmeach ar fud 
na tíre.

Ghlac FSS leis na cinntí agus leis na moltaí a rinneadh di. Cúitíodh leis an ngearánach costas 
na gcógas do mhac léi le haghaidh na tréimhse i gceist.

Tar éis an athbhreithnithe beartais ghinearálta, d’fhorbair FSS treoirlínte oibriúcháin nua 
lenar cuireadh an fhianaise chliniciúil náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fáil san áireamh.

Treoraíodh leis na Treoirlínte nua gur cheart NHEA a mheas mar mheabhairghalar chun 
críche na scéime LTI. Leagadh amach sna treoirlínte na tosca nach mór a bheith i láthair 
sna cásanna sin. Socraíodh tairseach chliniciúil leo nach mór a chomhlíonadh chun 
incháilitheacht a chinneadh in aon chás ar leith. Cuireadh na treoirlínte chun feidhme ar 
bhonn náisiúnta chun comhsheasmhacht agus soiléire i riar na scéime a chinntiú.

3.4 Diúltaíodh don Deontas Cúram Baile
Le linn na bliana, rinne mé cur i gcrích ar imscrúdú ar ghearán a rinneadh faoi iarratas ar 
Dheontas Cúram Baile (DCB) thar ceann bean chleithiúnach scothaosta ar dhiúltaigh FSS dó, 
cé gur cuireadh isteach é roinnt seachtainí sular cuireadh deireadh leis an scéim deontas. 
Rinneadh iniúchadh san imscrúdú ar conas a dhéileáil FSS leis an iarratas, ar conas a rinne 
sí cumarsáid leis an iarratasóir agus ar conas a cuireadh an cinneadh chun deireadh a chur 
leis an deontas in iúl do na príomhpháirtithe leasmhara. Gné de Scéim an Phacáiste Cúram 
Baile (SPCB) go dtí mí na Nollag 2010 a bhí sa Deontas Cúram Baile (ar deontas airgid é a 
íocadh chun cabhrú le daoine scothaosta le go bhféadfadh siad íoc as cúram breise nach 
raibh FSS in ann é a chur ar fáil). Ag an am sin, foilsíodh treoirlínte náisiúnta nua do Scéim 
an Phacáiste Cúram Baile agus bhí deireadh le cur le híoc na ndeontas airgid de réir a chéile. 
D’inis FSS dom gur reáchtáladh seisiúin oiliúna agus faisnéise do bhaill foirne FSS faoi 
athruithe ar an scéim ar fud gach réigiúin agus ag leibhéal áitiúil leis na príomhpháirtithe 
leasmhara go léir. Mar sin féin, níor cuireadh na seisiúin faisnéise sin ar siúl go dtí lár mhí na 
Samhna 2010, rud a d’fhág nárbh eol don Altra Sláinte Poiblí go rabhthas ag cur deireadh leis 
an deontas nuair a mhol sí don bhean iarratas a dhéanamh air. Sa chás seo, rinne an bhean 
iarratas ar an deontas airgid i mí Dheireadh Fómhair 2010 agus bhí á hiarratas á bhreithniú 
ar fhoras airgeadais agus ar fhoras liachta. Cé gur measadh í a bheith incháilithe ar fhoras 
acmhainne, ba ghá don Altra Sláinte Poiblí agus do Liachleachtóir Ginearálta na mná a séala 
a chur leis an iarratas. Bhí ar an Liachleachtóir Ginearálta a fhíorú go raibh sí incháilithe 
ó thaobh liachta de freisin. Chuir an tAltra Sláinte Poiblí agus an Liachleachtóir Ginearálta 
a lámh leis an bhfoirm an 10 Samhain 2010. Ar an drochuair, áfach, níor formheasadh a 
hiarratas mar nár chuir an Liachleachtóir Ginearálta an fhoirm isteach go dtí mí na Samhna 
2011. Bhí deireadh curtha leis an deontas um an dtaca sin.

Cé gur tairgeadh roinnt uaireanta breise cúntóir baile don bhean ar chuir FSS iad ar fáil, bhí 
a teaghlach den tuairim gur cheart an deontas airgid a bheith íoctha mar nach raibh sise ina 
cúis leis an moill ar a hiarratas a phróiseáil.
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Mar thoradh ar m’imscrúdú, chinn mé nár 
cuireadh an cinneadh chun deireadh a chur 
leis an deontas in iúl do gach duine de na 
príomhpháirtithe leasmhara go tráthúil, 
nach raibh aon socruithe i bhfeidhm chun 
iarratais a fuarthas roimh an scoithdháta 
a rianú agus nár tairgeadh aon phróiseas 
achomhairc don iarratasóir. I bhfianaise mo 
chinntí agus na moltaí a eisíodh ina ndiaidh, 
ghabh FSS a leithscéal leis an teaghlach 
agus rinne sí íocaíocht €8,500 leo chun a 
ngearán a shocrú. Ar an drochuair, fuair an 
bhean bás i mí Feabhra 2013.

3.5 Pasanna do Leanaí a 
Rugadh d’Oibrithe Neamh-
LEE
In 2014, rinne mé cur i gcrích ar imscrúdú 
ar thrí ghearán ar leith ó fhir Bhrasaíleacha 
faoi na deacrachtaí a bhíonn ag oibrithe neamh-LEE agus iad ag iarraidh pasanna a fháil dá 
leanaí a rugadh in Éirinn. Chun cónaí agus oibriú in Éirinn, ní mór do na hoibrithe sin dul i 
dteagmháil le dhá ghníomhaireacht rialtais ar leith chun a stádas dlíthiúil anseo a choimeád, 
is iad sin, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. Tá freagracht ar an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála as iarratais ar 
phas a phróiseáil. Tar éis an imscrúdaithe, chinn mé gur dhóigh go mbeadh próisis riaracháin 
na dtrí ghníomhaireacht ina gcúis le deacrachtaí do bhaill den phobal a d’fhéadfadh 
míchothroime a chruthú i gcásanna aonair agus moill neamhriachtanach a chur orthu, cé 
go rabhthas ag cur na ndlíthe i dtaca le próiseáil na n-iarratas ar phas agus na gceadanna 
fostaíochta i bhfeidhm i gceart sna trí chás. Ní thagann obair na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais sna réimsí riaracháin sin laistigh de mo dhlínse. Mar sin de, níorbh fhéidir 
an Roinn sin a chur san áireamh san imscrúdú. Bhí sé riachtanach, áfach, saincheisteanna 
áirithe a shoiléiriú leis an Roinn sin le linn an imscrúdaithe agus bhuail oifigigh na Roinne 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais le baill foirne ón Oifig seo chun faisnéis fhíorasach faoina 
córais a chur ar fáil.

Tháinig beirt de na fir chun cónaí agus oibriú in Éirinn in 2002 agus tháinig an tríú fear in 
2006. D’eagraigh siad fostaíocht agus ceadanna fostaíochta sular tháinig siad. Lonnaigh siad 
anseo. Bhí an bheirt a tháinig in 2002 ina gcónaí agus ag oibriú i nDún na nGall agus bhí siad 
leis an aon fhostóir amháin thar na blianta. Bhí an duine is déanaí a tháinig ina chónaí agus 
ag oibriú i bPort Láirge. Bhí leanbh ag an mbeirt acu a rugadh in Éirinn sna blianta idir 2007 
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agus 2010. Rinne an triúr acu go léir iarratas ar phas Éireannach ar son a linbh agus chreid 
siad go gcáileodh a leanaí le haghaidh pas bunaithe ar fhad a chónaí anseo.

Bhí iontas orthu a fháil amach nár cháiligh a leanaí le haghaidh pas Éireannach.  Mar a tharla 
sé, níor chomhlíon siad an ceanglas dlíthiúil gur gá dóibh cónaí dleathach trí bliana a bheith 
acu sa Stát sna ceithre bliana roimh bhreith an linbh, cé go bhfuil siad ina gcónaí agus ag 
oibriú in Éirinn ar feadh níos mó ná ceithre bliana roimh na breitheanna. Tháinig an fhadhb 
as an bhfíric gur thaifead na húdaráis anseo gur chónaí neamhdhleathach é a gcónaí anseo 
agus nárbh ionann tréimhse iomlán an chónaithe dhleathaigh a taifeadadh dóibh agus trí 
bliana san iomlán. D’fhonn cáiliú le haghaidh pas Éireannach, ní mór do leanbh a rugadh 
in Éirinn na ceanglais le haghaidh saoránachta a chomhlíonadh. Is é an tAire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais amháin a chinneann an ceart chun saoránachta. Déantar foráil sa 
reachtaíocht ábhartha go bhféadfar saoránacht a dheonú sa chás go bhfuil cónaí dlíthiúil in 
Éirinn ag tuismitheoirí an linbh ar feadh na gceithre bliana roimh bhreith an linbh.

Tá córas aontaithe um iarratas ceadanna fostaíochta agus víosaí i bhfeidhm i bhformhór 
na mballstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Tháinig na socruithe sin as rud ar a 
dtugtar Comhaontú Schengen lenar foráladh do dheireadh a chur le rialuithe teorann 
áirithe idir tíortha. Níl Éire (in éineacht leis an Ríocht Aontaithe agus leis an Danmhairg) 
ina páirtí sa Chomhaontú sin.  Tá oibleagáid ar inimircigh áirithe a thagann chun dul i 
mbun oibre in Éirinn clárú agus ceadanna cuí a choinneáil ó dhá eagraíocht Stáit. Is iad na 
heagraíochtaí sin: Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann maidir leis an gcóras 
cónaithe agus an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta maidir le ceadanna fostaíochta. Ní 
mór do na hinimircigh sin na ceadanna a choinneáil cothrom le dáta ar feadh na tréimhse 
ar fad a chaitheann siad anseo. I gcás an triúir fear lenar bhain an t-imscrúdú, bhí cead acu 
obair anseo ar feadh gach ceann de na blianta a bhí i gceist. Ní raibh aon bhearnaí ann ina 
gceadanna fostaíochta agus coinníodh cothrom le dáta iad. Thug sé sin le tuiscint go raibh 
an bheirt fhear a raibh cónaí orthu i nDún na nGall i bhfostaíocht dhleathach in Éirinn ó 
2002 agus go raibh an fear a raibh cónaí air i bPort Láirge i bhfostaíocht dhleathach anseo 
ó 2006. Os a choinne sin, níor coinníodh a gceadanna cónaitheachta cothrom le dáta don 
tréimhse ar fad (tharla sé sin ar roinnt cúiseanna éagsúla agus ní raibh an t-oibrí freagrach 
as gach ceann acu) agus bhí bearnaí iontu a d’fhág, ar an drochuair, gur neamhdhleathach 
go hoifigiúil a bhí tréimhsí cónaithe áirithe.  Mar sin, tharla sé gur le blianta fada a bhí cónaí 
orthu anseo, a bhí siad ag obair anseo (agus ceadanna acu ón Stát) agus ag íoc cáin ioncaim 
agus árachas sóisialach leis an Stát, cé nach raibh “cónaí dleathach” orthu ar feadh tréimhsí 
ama áirithe le linn na mblianta sin.

Thug mé faoi deara gur córas casta é agus nach raibh aon amhras ann gur oibrigh na 
daoine lenar bhain leis chomh fada agus ab fhéidir leo. D’íoc siad roinnt táillí éagsúla as a 
gceadanna cónaitheachta thar na blianta.  D’íoc a bhfostóirí táillí as na ceadanna fostaíochta 
freisin. Chomh maith leis sin, bhí siad i mbun fostaíocht lánaimseartha i bhfad ar shiúl 
ón bpríomhchathair, áit ar bheag an rochtain ar chomhairle ná ar sheirbhísí.  Agus an 
t-imscrúdú á dhéanamh, rinneadh athbhreithniú ar dhá cheann de na cásanna agus eisíodh 
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pasanna do na leanaí lenar bhain, rud ar dhea-scéala é do na teaghlaigh. Eisíodh pas sa tríú 
cás freisin tar éis mo thuarascáil imscrúdaithe a fhoilsiú.

Mhol mé tar éis an imscrúdaithe gur cheart comhoibriú níos dlúithe a bheith ann idir na 
gníomhaireachtaí a bhí i gceist. Glacadh le mo chuid moltaí ina leith sin.

Chuir an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais grúpa oibre ar bun, agus é de dhualgas air imscrúdú a dhéanamh ar a 
indéanta a bheadh sé córas aontaithe um iarratas ceadanna fostaíochta agus víosaí a 
thabhairt isteach mar chuid den Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2014. Beart dearfach 
is ea sin. Má shaothraítear é go héifeachtach agus go hiomlán – agus tá súil agam go 
ndéanfar amhlaidh – cabhróidh sé le deireadh a chur leis na deacrachtaí den chineál sin a 
sainaithníodh le linn an imscrúdaithe, deacrachtaí a bhíonn roimh gach oibrí a thagann go 
hÉirinn as tíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Thug an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála dearbhú dom freisin maidir le feabhsuithe a thabhairt isteach ina gcuid cleachtas 
agus tá súil ag gach duine lena mbaineann go gcabhróidh na feabhsuithe sin le hoibrithe den 
sórt sin amach anseo.

“Is an-luachmhar an rud é na focail chearta a chloisteáil ag an am  
ceart agus ba mhaith liom a chur in iúl duit gur mhór agam an  
cineáltas, an t-ionbhá agus an sárspiorad daonna a léirigh tú. Bhí an 
tacaíocht sin ríthábhachtach dom ag am a bhí fíordheacair.”
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Caibidil 4: Cás-Staidéir Roghnaithe
Sa Chaibidil seo, cuirim síos ar roinnt de na gearáin ar dhéileáil an Oifig seo leo in 2014. 
Baineann roinnt de na cásanna roghnaithe leis an Roinn Coimirce Sóisialaí agus le FSS, rud 
a léiríonn an méid ard teagmhála a bhíonn acu leis an bpobal agus, dá bharr sin, an líon mór 
gearán a cuireadh faoi bhráid na hOifige seo ina leith.

4.1 Diúltaíodh cóireáil thar lear d’fhear a bhfuil riocht 
annamh air – sainaithníodh laigí sa scéim
Rinne bean gearán chuig an Oifig seo toisc gur diúltaíodh d’iarratas mic léi ar chistiú faoi 
Scéim Cóireála Thar Lear Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Fulaingíonn mac léi riocht 
sláinte annamh nimhneach ó oidhreacht (Siondróm Elhers-Danlos – EDS). 

Mar thoradh air sin, is minic a fhulaingíonn Seán (ainm bréagach) asaltú dian páirteach dá 
alt. Tá a riocht sláinte ag meath le blianta beaga anuas. Is minic a asaltaíonn a ghualainn idir 
gach seacht agus deich lá. Cé go mbíonn sé féin in ann a ailt a chur ar ais ina n-áit go minic, 
ní féidir leis a ghualainn a chur ar ais ina háit. Nuair a asaltaíonn a ghualainn, bíonn air dul 
chun an ospidéil chun go gcuirfear ar ais ina háit í mar ghnáthamh máinliachta, agus é faoi 
ainéistéiseach ginearálta, rud a chuireann an-phian agus an-imní air.

Ar roinnt ócáidí, d’atreoraigh comhairleach Sheáin é chuig ‘ionad sármhaitheasa’ maidir le 
cóireáil EDS sa Ríocht Aontaithe. Thacaigh FSS lena atreoruithe agus cuireadh cistiú faoin 
Scéim Cóireála Thar Lear ar fáil. 

Ós rud é go raibh riocht sláinte Sheáin ag leanúint le dul i léig agus go raibh a shiomptóim 
ag éirí níos déine, chinn an comhairleach gur ghá é a atreorú arís eile chuig an ‘ionad 
sármhaitheasa’, áit a raibh dóchas aige go bhfaigheadh Seán an chóireáil riachtanach chun 
an dianphian agus an dianfhulaingt a mhaolú. D’fhéadfadh go gcuirfeadh sé sin deireadh leis 
an ngá le hidirghabhálacha máinliachta freisin. Dúirt máthair Sheáin go raibh an fhoireann 
liachta den tuairim nach bhféadfadh sé leanúint de shíor le cuairteanna seachtainiúla nó 
coicísiúla ar an Seomra Éigeandála le haghaidh cóireáil máinliachta faoi ainéistéiseach 
ginearálta. 
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Faoin am sin, rinne FSS riar na Scéime Cóireála Thar Lear a lárú ina hoifigí i gCill Chainnigh. 
Cuireadh iarratas ar chistiú faoin scéim isteach. Diúltaíodh don iarratas.

Ba é an phríomhchúis gur diúltaíodh d’iarratas Sheáin ná nár shonraigh a chomhairleach 
an chóireáil a raibh sé á atreorú ina leith. Cé gur coinníoll cáilitheach ar chistiú a fháil faoin 
scéim é ‘cóireáil a shonrú’, tháinig sé chun solais le linn an scrúdaithe go bhfuil imthosca 
ann nach coinníoll éigeantach é iontu. Féadfar cistiú a cheadú gan an chóireáil a shonrú i 
gcásanna ina ndéanann comhairleach othar a atreorú chuig ionad sármhaitheasa thar lear 
lena mheasúnú nó lena chóireáil. Tar éis dó gearán a chur faoi bhráid na hOifige seo agus trí 
iarratas neamhrathúla eile a chur isteach, ceadaíodh cistiú do Sheán agus d’fhreastail sé ar 
an ionad sármhaitheasa sa Ríocht Aontaithe.

D’ardaigh an scrúdú ar an ngearán sin roinnt ábhar imní faoi riar na Scéime Cóireála Thar 
Lear, lenar áiríodh iad seo a leanas:-

�� soiléire na bhfoilseachán faisnéise agus na mbróisiúr faoin scéim ó FSS
�� follasacht sna nósanna imeachta measúnaithe agus riaracháin, agus
�� na critéir sna coinníollacha cáilitheacha.

I gcomhfhreagras le FSS, chuir mé imní in iúl faoin easpa íogaireachta agus tuisceana 
a léirigh foireann riaracháin na Scéime Cóireála Thar Lear i leith riocht sláinte agus 
shiomptóim an-choscrach Sheáin le linn dóibh próiseáil a dhéanamh ar a iarratais ar chistiú. 
Sheas mé le gearán Sheáin agus mheas mé gur cheart do FSS €2,000 a bhronnadh air chun 
aitheantas a thabhairt dá phian agus dá fhulaingt agus don am a chaith Seán agus a mháthair 
iarratais a dhéanamh ar chistiú ar feadh tréimhse 14 mhí agus don trioblóid a bhí acu lena 
linn.

D’fhreagair FSS mar seo a leanas – “Léirigh an cás seo nach raibh ár gcórais ná ár bpróisis, 
idir chinn chliniciúla agus chinn neamhchliniciúla, sách ailínithe chun freastal ar aistear 
[Sheáin] go dtí an cúram agus an tacaíocht liachta a raibh sé ar a lorg”. Thug FSS gealltanas 
freisin go ndéanfadh sí: “na dúshláin a tháinig chun solais sa chás seo a shainaithint agus na 
pointí foghlama a bhain leo a ghiaráil ar bhonn córais iomláin”.

D’eisigh FSS leithscéal agus an íocaíocht ina dhiaidh sin. 

Tá comhphlé fós ar siúl idir an Oifig seo agus FSS faoi na saincheisteanna a tháinig as an 
scrúdú a rinne mé ar an ngearán. 
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4.2 Athraíodh nósanna imeachta tar éis d’ospidéal 
teagmháil a dhéanamh leis an mbean mhícheart maidir 
le gnáthamh liachta
Fuair bean glao ó Ospidéal Beaumont lenar iarradh uirthi freastal ar an ospidéal le haghaidh 
Polladh Lumbach. Bhí iontas ar an mbean gur glaodh uirthi maidir leis an ngnáthamh toisc 
nach raibh aon teagmháil aici leis an ospidéal roimhe sin, cé gur cuireadh cóireáil uirthi 
in ospidéal eile le déanaí. Níor aontaigh foireann an ospidéil imscrúdú a dhéanamh ar an 
gcás ach amháin tar éis don bhean iad a cheistiú go dianseasmhach. Nuair a fuair an t-altra 
an comhad, ba léir go ndearna an t-ospidéal teagmháil leis an othar mícheart. B’ionann 
réamhainm, sloinne agus bliain bhreithe don bheirt othar. Sa ghearán a chuir sí faoi bhráid 
na hOifige seo, dúirt an bhean nár fhreagair an t-ospidéal mar ba cheart dá ceisteanna agus 
é ag déileáil lena gearán agus chreid sí nár ghlac sé a gearán dáiríre. 

D’eisigh an t-ospidéal tuarascáil inar leagadh amach an próiseas as ar tháinig an earráid. 
Dúirt sé gurbh earráid dhaonna ba chúis leis an mbotún. Míníodh sa tuarascáil go 
n-úsáidtear an fhaisnéis seo a leanas chun othar a shainaithint nuair a chuirtear é ar liosta 
feithimh: rud ar a dtugtar uimhir staire an othair, ainm an othair, seoladh an othair agus dáta 
breithe an othair. Sa chás seo, ba trí dhearmad a scríobh an tOifigeach Iontrálacha uimhir 
staire na mná ar bharr na litreach a bhí le seoladh chuig othar eile den ainm céanna. Bhain 
an t-altra úsáid as an uimhir staire sin ansin chun Córas Faisnéise Ospidéal Beaumont 
(BHIS) a sheiceáil. Fuarthas na sonraí teagmhála míchearta ón BHIS agus, dá dhroim sin, 
rinneadh teagmháil leis an mbean mhícheart. 

Mhol an tOmbudsman gur cheart uimhir staire an othair nó uimhir thaifid liachta an othair 
a úsáid amach anseo in éineacht leis an tagairt trí phointe (dáta breithe, ainm iomlán agus 
seoladh) ar mhaithe le seiceáil slándála bhreise a chur ar fáil agus lena chinntiú nach 
ndéanfar an earráid chéanna arís. 

Tá na hathruithe seo a leanas ar nósanna imeachta tugtha isteach in Ospidéal Beaumont 
anois:

�� Cuireadh oiliúint bhreise ar fáil do gach ball foirne ar úsáid an BHIS, ar chuardaigh 
bhreise a dhéanamh agus ar an ngá atá ann lena chinntiú gur sainaithníodh an t-othar 
ceart. 

�� Cuireann baill foirne altranais glao ar othar anois agus téann siad tríd an tagairt 
aitheantais trí phointe sula socraíonn siad aon choinní. 

�� Ceanglaítear ar Othair Lae foirm toilithe a shíniú roimh ghnáthaimh anois, rud ar a 
bhfuil an fhaisnéis seo a leanas: an cineál gnáthaimh, ainm iomlán an othair, seoladh 
agus dáta breithe an othair agus uimhir staire an othair. 
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4.3 Diúltaíodh do chostais sochraide nuair a d’íoc an 
Roinn deontas méala leis an duine mícheart
Rinne fear gearán gur dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí dá iarratas ar dheontas méala 
do na speansais sochraide a thabhaigh sé chun a athair nach maireann a chur. Dúirt an Roinn 
gur íocadh an deontas le páirtí eile cheana féin. Dúirt an fear go raibh sé in ann deimhniú 
cróinéara agus cruthúnas ar íocaíocht an bhille sochraide a chur ar fáil agus gurb iad sin na 
doiciméid a éilítear faoi théarmaí agus choinníollacha scéim na nDeontas Méala. 

Bhí mé sásta gur chuir an fear na doiciméid chearta ar fáil dá iarratas ar dheontas. Bhí imní 
orm go raibh fianaise dhoiciméadach neamhdhóthanach ann ar chomhad na Roinne chun a 
thaispeáint go ndearna an páirtí eile iarratas bailí. D’aontaigh an Roinn go ndearnadh earráidí 
nuair a bhíothas ag déileáil le hiarratas an fhir ar dheontas. Ghlac an Roinn leis gurb ionann 
an fear sin agus an duine a d’íoc as an mbille sochraide dá athair nach maireann, go ndearna 
an fear iarratas bailí agus gur sholáthair an fear na doiciméid a bhí ag teastáil dá iarratas.

D’aontaigh an Roinn an deontas €850 a íoc leis an bhfear agus leithscéal a eisiúint dó as an 
dóigh ar chaith an Roinn lena iarratas agus as an imní agus as an míchaoithiúlacht a tháinig 
as sin.  

4.4 Theip ar ospidéal scrúdú ceart a dhéanamh ar othar
Rinne fear gearán liom faoin gcúram a fuair a bhean chéile nach maireann ag Ospidéal 
Choláiste na hOllscoile, Gaillimh. Dúirt sé nár taifeadadh cuntas dóthanach ar a siomptóim 
agus nach ndearnadh aon mheasúnú cuimsitheach riamh ar a riocht. Bhraith sé gur 
scrúdaíodh í ar bhealach nua gach uair a d’fhreastail sí ar an ospidéal. Dúirt sé gur chaill 
a bhean chéile méid suntasach meáchain, gur fhulaing sí pian tar éis di ithe, go raibh 
fadhbanna soghluaisteachta aici agus go raibh a ladhracha dubh. Níor taifeadadh roinnt 
de na sonraí cliniciúla sin ina nótaí, áfach. Bhraith an fear go bhféadfaí diagnóis chruinn a 
dhéanamh ní ba luaithe ar riocht a mhná céile dá ndéanfaí measúnú ceart uirthi agus dá 
dtaifeadfaí a siomptóim. 

I bhfianaise an mheáchain a chaill sí agus na bpianta boilg a bhí uirthi, chuaigh sí faoi scian 
chun clocha domlais a bhaint. Mar sin féin, diagnóisíodh ar deireadh go raibh riocht soithíoch 
uirthi, rud as ar fhorbair sí téachtán fola a chuir bac ar an soláthar fola don chuid íochtarach 
dá corp. Fuair sí bás dá bharr sin. Rinne an fear gearán gur thug an comhairleach cóireála 
dóchas bréagach dó maidir le prognóis a mhná céile le linn na laethanta deiridh dá saol.
 
Lorg mé comhairle chliniciúil neamhspleách maidir leis na hábhair sin sular scríobh mé 
chuig Stiúrthóir Cliniciúil an ospidéil. Ar thaifid na mná a athbhreithniú dó, ghlac an Stiúrthóir 
Cliniciúil leis nár thóg an fhoireann liachta nótaí dóthanacha faoi na scrúduithe a rinneadh. 
D’aontaigh sé nach raibh aon ní sna taifid lena dtabharfaí le fios, mar shampla, go raibh 
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ladhracha na mná dubh. Bhuail sé le fear céile na mná chun leithscéal a ghabháil leis as an 
gcúram a fuair a bhean chéile nach maireann agus as an dóigh ar cuireadh ar mhíthreoir é 
maidir lena riocht teirminéalach.

Cuirim fáilte roimh an bhfíric gur thacaigh an Stiúrthóir Cliniciúil le mo thuairim go bhfuil 
taifid chuimsitheacha ina gcuid riachtanach de chúram gach othair agus gur cheart 
grinnscrúdú doiciméadaithe a dhéanamh le linn gach coinne de réir cleachtas caighdeánach. 
Déanann an t-ospidéal amhlaidh anois. Tugadh tairseach éigeantach ionduchtúcháin isteach, 
rud nach mór do bhaill foirne liachta a chomhlánú sula bhfaighidh siad conradh. Soláthrófar 
leis an tairseach faisnéis faoi ghlacadh nótaí, faoi chórais TF, faoi thoiliú agus faoi ordú.

4.5 Lorgaíonn an Roinn €105,000 go héagórach ó iníon 
le bean mharbh
Fuair mé gearán ó bhean a raibh fadhbanna meabhairshláinte ag a máthair. D’iarr an Roinn 
Coimirce Sóisialaí ar an mbean ró-íocaíocht €105,000 a aisíoc. Tháinig an ró-íocaíocht chun 
solais nuair a scríobh an bhean chuig an Roinn chun fógra a thabhairt di faoi bhás a máthar 
i mí an Mhárta 2012. D’iarr sí ar an Roinn stop a chur leis an bPinsean Baintrí Neamh-
Ranníocach agus leis an bPinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) a íoc lena máthair. Rinne an 
Roinn athbhreithniú ansin agus d’aimsigh sí go raibh ró-íocaíocht á déanamh ón mbliain 
2003 i leith agus lorg sí aisíocaíocht €105,000 ón mbean. Tar éis scrúdú a dhéanamh ar na 
páipéir iomchuí, fuarthas amach nach ndearna an Roinn athbhreithniú ar an gcás seo ón 
mbliain 2000; gurbh í máthair na mná a d’iarr an t-athbhreithniú sin sa bhliain 2000, rud a 
léirigh go soiléir nach raibh sí ag iarraidh a cúinsí a cheilt; agus go raibh fianaise liachta ann 
lenar tugadh le tuiscint nach raibh inniúlacht meabhrach aici an cás casta sin a thuiscint go 
hiomlán. Dhéanadh an Roinn athbhreithnithe rialta roimh an mbliain 2000.   

Bhí mé den tuairim gur éagórach a bhí cinneadh na Roinne agus d’iarr mé ar an bPríomh-
Oifigeach Achomhairc, atá neamhspleách ar an Roinn, athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás. 
Chuir an Príomh-Oifigeach Achomhairc cinneadh na Roinne ar ceal agus fuair sí amach gur 
leor an fhianaise liachta a bhí ar an gcomhad chun a léiriú don Roinn go raibh an bhean tinn 
le roinnt blianta. Fuair an Príomh-Oifigeach Achomhairc amach freisin go dtiocfadh an Roinn 
ar an ró-íocaíocht ní ba luaithe dá dtabharfadh sí faoi athbhreithniú ar bhonn rialta. Ba é 
cinneadh an Phríomh-Oifigigh Achomhairc gur tháinig an ró-íocaíocht chun cinn toisc nár 
ghníomhaigh an Roinn bunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil di agus, dá bhrí sin, nár chuí don 
Roinn aisíocaíocht a lorg ón ngearánach. 
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4.6 Cuireadh feabhas ar nósanna imeachta mar thoradh 
ar an drochdhóigh ar déileáladh le hiarsmaí deontóra 
orgán
Fuair mé gearán ón gclann le fear a fuair bás gan choinne in Ospidéal Ollscoile Luimnigh. 
Deonaíodh orgáin an fhir go flaithiúil tar éis a bháis. Ba é an gearán a bhí acu nach ndearna 
duine ar bith ón ospidéal teagmháil leo, mar a gealladh, chun a chur in iúl dóibh go raibh 
an próiseas aisghabhála orgáin thart agus go raibh iarsmaí a n-athar réidh lena scaoileadh. 
Rinne an chlann iarracht dul i dteagmháil leis an ospidéal lá amháin ina dhiaidh sin chun a 
fháil amach an raibh na hiarsmaí réidh lena scaoileadh. Ba ag an am sin a insíodh dóibh nach 
raibh na hiarsmaí san Aonad Dianchúraim a thuilleadh. Insíodh dóibh go gcuirfeadh dochtúir 
glao ar ais orthu chun tuilleadh faisnéise a thabhairt dóibh. D’aimsigh siad ina dhiaidh sin 
nár thug an t-ospidéal fógra don Chróinéir faoi bhás an fhir. Mar thoradh air sin, b’éigean don 
chlann dul in éineacht le Garda chun iarsmaí an fhir a shainaithint i marbhlann an ospidéil. 
Tháinig imní ar an gclann nuair a d’amharc siad ar iarsmaí an fhir mar gur chosúil dóibh go 
raibh sé gan chóiriú agus nach raibh sé clúdaithe ach le braillín. Ní raibh sé sin ar aon dul le 
nós imeachta an ospidéil, rud lena bhforáiltear d’fhallaing ospidéil a bheith ar na hiarsmaí, 
do na hiarsmaí a bheith clúdaithe le braillíní agus do bhrat bróin glas a chur ar an gcorp ón 
muineál aníos.
 
Tar éis don chlann gearán foirmiúil a dhéanamh, choimisiúnaigh an t-ospidéal athbhreithniú 
ar na hábhair imní uile a ardaíodh agus ghabh sé leithscéal i scríbhinn as an anró a cuireadh 
orthu. Bhí an chlann fós míshásta, áfach, mar gur bhraith siad nár ghlac an t-ospidéal 
freagracht iomlán as an easpa cumarsáide a bhí ann ná as an easpa measa a bhraith siad a 
tugadh d’iarsmaí a n-athar.

Tar éis díospóireachta leis an Oifig seo, thug an t-ospidéal bileog faisnéise isteach do 
theaghlaigh dheontóirí, rud ina soláthraítear faisnéis ar dheonú orgán agus ar thrasphlandú. 
Chomh maith leis sin, thug sé treoirlínte don fhoireann isteach maidir le cúram othar atá 
i mbéal an bháis agus maidir le cúram tar éis báis ag ospidéil Ollscoil Luimnigh. Gheall 
an t-ospidéal go gcinnteodh sí go léireofaí sna bileoga agus sa treoir na saincheisteanna a 
ardaíodh sa ghearán ón gclann d’fhonn a áirithiú nach dtarlódh a leithéid arís. Mar chuid de 
na treoirlínte nua, táthar tar éis duine ainmnithe ón Aonad Dianchúraim a cheapadh chun 
idirchaidreamh a dhéanamh le teaghlaigh tar éis deonú orgán. D’aontaigh Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin an ospidéil litir leithscéil eile a scríobh chuig an gclann, rud inar admhaíodh 
go hiomlán gur theip ar an ospidéal teagmháil a dhéanamh leo a luaithe a bhí gnáthamh 
aisghabhála orgáin a n-athar thart.

Gearáin maidir le ‘Cónaí Rialta’
D’fhonn íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh amhail Liúntas Cuardaitheora Poist agus 
Liúntas Míchumais a fháil, ní mór don fhaighteoir ‘cónaí rialta’ a bheith air in Éirinn. Áirítear 
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iad seo a leanas leis na tosca a chuirtear san áireamh agus cinneadh á dhéanamh ar cé acu 
atá nó nach bhfuil cónaí rialta ar dhuine:

�� ‘ceart chun cónaí’ sa Stát a bheith ag an duine
�� an fad ama atá caite ag an duine in Éirinn
�� leanúnachas an chónaithe
�� cineál ginearálta an chónaithe.

Sa bhliain 2014, fuair mé roinnt gearán faoi riar an choinníll maidir le cónaí rialta. Tugtar 
achoimre ar dhá cheann de na gearáin sin thíos:

4.7 Glacann an Roinn leis go bhfuil cónaí rialta ar fhear 
agus íocann sí riaráiste Liúntais Mhíchumais €79,468
Sa bhliain 2010, dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí Liúntas Míchumais d’fhear, nach 
náisiúnach Éireannach é, ar an bhforas nár shásaigh sé na coinníollacha maidir le Cónaí 
Rialta. Diúltaíodh an Liúntas ar fhorais liachta freisin. Rinne an fear éileamh ar Liúntas 
Míchumais roimhe sin sa bhliain 2009. Cé gur dícheadaíodh é sin ar fhorais Chónaithe Rialta 
freisin, measadh gur shásaigh sé na critéir liachta ag an am sin. 

Dhiúltaigh an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh (OALS) dá achomharc. Bhreithnigh an 
tOifigeach Achomhairc roinnt tosca éagsúla, lenar áiríodh iad seo a leanas: 

�� ní raibh aon fhianaise ann ar chónaí leanúnach in Éirinn ó Mhárta 2006 go Bealtaine 
2009 

�� níor bhunaigh sé patrún fostaíochta sa Stát 
�� ní raibh a phríomh-lárionad leasa lonnaithe in Éirinn 
�� bhí sé ar intinn aige a bheith ag brath ar thacaí agus ar shochair Stáit agus é in Éirinn, 

agus 
�� níor tugadh bunús le cónaí rialta san fhianaise a bhí ar fáil. 

Maidir le cé acu a bhí nó nach raibh príomh-lárionad leasa an fhir lonnaithe in Éirinn, 
fuair an Oifig seo amach go raibh cónaí ar a theaghlach ar fad (bean chéile, mac, máthair, 
deartháireacha agus deirfiúr) in Éirinn freisin agus go raibh íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh á 
bhfáil ag a mháthair agus ag deartháir amháin, nithe ar ghá dóibh Cónaí Rialta a bheith orthu 
chun iad a fháil. Níor tháinig bean chéile an fhir in éineacht leis go hÉirinn sa bhliain 2006 
ach bhí sí anseo faoin am a chuir sé iarratas ar Liúntas Míchumais isteach i mBealtaine 2009 
agus tá cónaí uirthi sa tír seo ó shin i leith. 

Toisc eile i gcinneadh na Roinne ba ea nár bhunaigh an fear patrún fostaíochta sa Stát. 
Dúirt an fear gur oibrigh sé agus gur íoc sé ranníocaíochtaí ÁSPC sa tír seo ar feadh 
bliana, beagnach, sula ndearna sé iarratas ar Liúntas Míchumais. Chuir sé deimhniú P60 
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ar fáil mar fhianaise. Dúirt an Roinn nach raibh aon taifead aici ar na ranníocaíochtaí sin, 
áfach. Rinne an Oifig seo teagmháil leis an Roinn agus bhunaigh sí ansin gur seoladh 
ranníocaíochtaí fostaíochta an fhir isteach ag an am iomchuí. Ós rud é go raibh earráid ann 
maidir leis an uimhir PSP a bhí tugtha ar na doiciméid a cuireadh isteach, níor taifeadadh 
na ranníocaíochtaí ar a thaifead árachais shóisialaigh. Ina ionad sin, bhí na ranníocaíochtaí 
á gcoinneáil ar ‘chomhad éigeandála’. Tugadh taifead árachais shóisialaigh an fhir cothrom 
le dáta ina dhiaidh sin agus tá na ranníocaíochtaí fostaíochta sin ar áireamh ann anois. Bhí 
mé den tuairim gur bunaíodh patrún fostaíochta in Éirinn sa tréimhse fostaíochta sin (43 
seachtain le fostóir amháin) agus go raibh cónaí air anseo le linn na tréimhse iomchuí. Bhí 
mé den tuairim freisin gur thaispeáin an fhíric go raibh sé fostaithe anseo nach raibh sé ar 
intinn aige a bheith ag brath ar thacaí agus ar shochair Stáit agus é in Éirinn. 

I bhfianaise an méid sin ar fad, d’iarr mé ar OALS athmhachnamh a dhéanamh ar an 
gcinneadh a rinne sí sa bhliain 2009 nár shásaigh an fear na coinníollacha maidir le 
Cónaí Rialta. Rinne OALS na cinntí a rinne sí sna blianta 2009 agus 2010 a athbhreithniú 
agus meastar anois go bhfuil cónaí rialta ag an bhfear chun críocha Leasa Shóisialaigh ó 
Mheitheamh 2009 i leith. Bhunaigh an Roinn ansin gur shásaigh an fear na critéir liachta 
agus acmhainne chun Liúntas Míchumais a fháil freisin. Ba é an toradh a bhí air sin gur 
bronnadh Liúntas Míchumais air de réir ráta seachtainiúil €312.80 agus go bhfuair sé 
riaráiste €79,468.

4.8 Diúltaíodh Sochar Linbh do bhean a theith go dtí a 
máthair in Éirinn
Diúltaíodh Sochar Linbh do bhean i dtaca lena beirt leanaí toisc nach raibh cónaí rialta uirthi 
anseo.

Bhí an bhean ina náisiúnach as an Afraic Theas. Chónaigh sí sa Ríocht Aontaithe sna sé 
bliana roimhe sin. Tar éis dheireadh a pósta, chuaigh sí i mbun caidreamh mí-úsáide. D’éirigh 
máthair na mná, a raibh cónaí uirthi in Éirinn ó 2011, níos buartha faoi shábháilteacht 
a hiníne agus a gariníonacha. Tháinig an bhean go hÉirinn chun cónaí lena máthair, ar 
saoránach AE í agus atá ag obair anseo ó 2012.

Bhí mé den tuairim go raibh lárionad leasa na mná in Éirinn lena máthair a raibh cónaí rialta 
uirthi sa Stát.

D’iarr an Oifig seo ar an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh breithniú a dhéanamh ar cé acu 
a bhí nó nach raibh éileamh bailí ag an mbean go raibh cónaí rialta uirthi anseo bunaithe ar 
an bhfíric go raibh sí spleách ar a máthair, ar saoránach AE í agus a raibh cónaí rialta uirthi 
sa Stát. 

Rinne an Príomh-Oifigeach Achomhairc athbhreithniú ar an gcás. Bhí sí den tuairim go 
ndearna an tOifigeach Achomhairc earráid de réir dlí trí bharraíocht béime a chur ar 



43
Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2014

spleáchas airgeadais an achomharcóra ar a máthair agus breithniú á dhéanamh aige ar an 
gcás. Bhí sí den tuairim freisin nár leag sé go leor meáchain, nó aon mheáchan ar bith, ar 
fhíricí an-sonrach an cháis seo. Dúirt an Príomh-Oifigeach Achomhairc freisin gur chosúil 
di gur bhunaigh an bhean go bhfuil a lárionad leasa sa tír seo lena máthair agus lena leanaí, 
áit a bhfuil sí agus a leanaí sábháilte ar mhí-úsáid baile agus a bhfuil a máthair sásta 
tacaíocht a thabhairt dóibh. Maidir leis an intinn atá ag an mbean fanacht anseo, thug an 
Príomh-Oifigeach Achomhairc faoi deara gur rollaigh sí a leanbh i scoil anseo agus gur chuir 
sí iarratas ar cheart chun cónaí faoi bhráid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 
Léiríonn an dá thoisc sin go bhfuil sé ar intinn aici fanacht anseo agus socrú síos sa Stát. Ba 
ar an mbonn sin a cheadaigh sí an t-achomharc.

Thug OALS fógra don Roinn Coimirce Sóisialaí faoin gcinneadh athbhreithnithe. Cheadaigh an 
Roinn iarratas na mná ar Shochar Linbh dá beirt leanaí agus d’íoc an Roinn riaráiste €4,420 léi.

4.9 Gearradh bille go mícheart ar bhean i leith chóireáil 
a fir chéile a bhí i mbéal an bháis
Rinne bean gearán faoi shonrasc a fuair sí ó Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe i leith chóireáil 
a fir chéile go gairid sula bhfuair sé bás. Bhraith an bhean chéile gur cheart dá fear céile 
Cárta Liachta éigeandála a bheith aige, lena gclúdófaí an bille sin, mar gheall ar a thinneas 
teirminéalach. Dúirt sí nach bhféadfadh sí an bille a íoc mar go raibh sí dífhostaithe ag an am. 

Dúirt FSS liom go bhféadfar Cárta Liachta éigeandála a dheonú i gcásanna ina bhfuil riocht 
liachta teirminéalach ar an duine agus ina bhfuil sé i mbéal an bháis nó ina bhfuil sé ag fáil 
cúram maolaitheach. Ní mór deimhniú ó ospidéal nó ó liachleachtóir ginearálta ina dtugtar 
sonraí faoin méid sin a bheith ag gabháil le hiarratas an duine. 

Dúirt FSS nach raibh tuairisc liachta faoi thinneas teirminéalach an fhir san iarratas ar 
Chárta Liachta. Mar sin, ní raibh sí in ann aisíocaíocht a chur ar fáil toisc nach raibh sé 
incháilithe do Chárta Liachta éigeandála sula bhfuair sé bás. Lorg an Oifig seo tuairisc liachta 
ón liachleachtóir ginearálta a raibh cóireáil á cur aige ar an bhfear. Tugadh le tuiscint sa 
tuairisc go raibh an fear i mbéal an bháis ag an am a rinne sé iarratas ar Chárta Liachta. 
D’iarr an Oifig seo ar FSS ansin a seasamh a athbhreithniú i bhfianaise na tuairisce sin mar 
go mbeadh an fear incháilithe do Chárta Liachta éigeandála dá mbeadh an fhaisnéis sin ar 
áireamh ina iarratas. 

Rinne FSS scrúdú ar an bhfaisnéis agus dúirt sí nach saothródh sí íocaíocht i leith an 
tsonraisc a thuilleadh.  
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4.10 Diúltaíodh Liúntas Cíosa go héagórach d’fhear
Chuir fear gearán faoi bhráid na hOifige seo gur charn sé riaráiste cíosa agus gur chaill sé a 
thionóntacht mar gheall gur chuir an Roinn Coimirce Sóisialaí deireadh lena Liúntas Leasa 
Forlíontach. Mhaígh sé go raibh sé agus a mhac gan dídean mar thoradh air sin. 

Cuireadh deireadh lena liúntas mar go raibh amhras ann faoi go raibh comhchónaí air le 
máthair a mhic. Theip air an Roinn Coimirce Sóisialaí a shásamh nach mar sin a bhí. Beag 
beann ar a chuid agóidí, diúltaíodh Ioncam Bunúsach agus Liúntas Cíosa don fhear. Agus 
an cinneadh sin á dhéanamh aici, bhí an Roinn ag brath ar imscrúdú a rinne Cigire Leasa 
Shóisialaigh. 

Rinne an fear achomharc in aghaidh an chinnidh, ach chuaigh deich mí thart sular cinneadh 
an t-achomharc. Le linn dó fanacht ar thoradh an achomhairc, dúirt an fear go raibh air 
sealúchais a dhíol agus a bheith ag brath ar charthanacht chun é féin agus a mhac a chothú. 

Chealaigh an t-oifigeach achomhairc sa Roinn an cinneadh lenar cuireadh deireadh lena 
liúntas, agus é den tuairim “nár bunaíodh comhchónaí sa chás seo”. Bhronn sé íocaíocht an 
Ioncaim Bhunúsaigh agus an Fhorlíonta Cíosa siar go dtí an dáta a cuireadh deireadh lena 
liúntas. Ós rud é gur chaill an fear a thionóntacht ceithre mhí tar éis deireadh a fhorlíonta 
cíosa, áfach, níor íoc an Roinn riaráiste forlíonadh cíosa ach amháin i leith na tréimhse ina 
raibh sé sa tionóntacht.

Cé gur bhuaigh sé an t-achomharc, rinne an fear gearán nár athbhunaíodh a chúinsí 
maireachtála mar a bhí sula ndearnadh an cinneadh mícheart a Liúntas Leasa Fhorlíontach a 
dhícheadú. 

Tháinig mé ar an gconclúid gur chaith an Roinn go héagórach leis an bhfear agus nach raibh 
aon cheartas nádúrtha ann i gcinneadh na Roinne. D’iarr mé ar an Roinn €3,500 a íoc leis an 
bhfear, i.e. suim ba chomhionann leis an bhforlíonadh cíosa a gheobhadh sé dá bhfanfadh sé 
sa tionóntacht idir Meitheamh, nuair a chaill sé a thionóntacht, agus Nollaig, nuair a bhuaigh 
sé a achomharc. D’aontaigh an Roinn freisin leithscéal a ghabháil leis an bhfear agus suim 
bhreise €1,000 a íoc leis mar aitheantas don drochthionchar a bhí ag gníomhartha na Roinne 
air agus ar a mhac. 

4.11 Tarscaoileann an Chomhairle fiachas éagórach
Rinne lánúin gearán leis an Oifig seo go bhfuair siad bille ó Chomhairle Cathrach Chorcaí, 
bille ar mhaígh siad nach raibh sé amuigh orthu. Bhí an tsuim a éilíodh comhdhéanta 
de riaráiste cíosa gan íoc, de mhuirir sheirbhísí gan íoc (bailiú bruscair) agus de mhuirir 
chothabhála. 

Bhí an lánúin i dteagmháil leis an gComhairle le roinnt blianta chun iarracht a dhéanamh an 
fhadhb a réiteach, ach níor éirigh leo. Ós rud é gur mhaígh an Chomhairle go diongbháilte 
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go raibh an fiachas dlite agus go raibh sí ag smaoineamh faoin ábhar a chur faoi bhráid na 
gcúirteanna, chinn an lánúin iarraidh orm idirghabháil. Ba é €2,300 an fiachas iomlán a bhí á 
éileamh ag an gComhairle. 

Le linn an scrúdaithe, fuair mé amach gur cheannaigh an lánúin a dteach ón gComhairle sa 
bhliain 1998. Mar sin féin, mhaígh an Chomhairle go raibh riaráiste cíosa €350 fós gan íoc 
ón am a bhí siad ina dtionóntaí sa teach. Bhí iontas orm gur chomhaontaigh an Chomhairle 
an díolachán gan a chinntiú gur glanta a bhí gach fiachas gan íoc. Bhí coinníoll ann sa 
chomhaontú díola idir an Chomhairle agus an lánúin go n-íocfaidís suim sheachtainiúil i 
leith ‘muirir chothabhála’ ar leith. Mar sin féin, chuaigh ceithre bliana thart ó cheannaigh an 
lánúin an teach sular thosaigh an Chomhairle ag seoladh billí chucu agus ag lorg íocaíochtaí 
uathu. Ina theannta sin, luaigh an lánúin nár chloígh an Chomhairle leis na hoibleagáidí a bhí 
uirthi sa chomhaontú seirbhísí cothabhála a chur ar fáil mar a éilíodh.

Bhain an tríú chuid den fhiachas a d’éiligh an Chomhairle le roinnt ‘muirir sheirbhísí’ 
neamhíoctha i dtaca le bailiú bruscair.

Idir na blianta 1998 agus 2010, nuair a ardaíodh an fiachas den chéad uair, bhíodh íocaíochtaí 
rialta á ndéanamh ag an lánúin leis an gComhairle. Bhí dea-theist íocaíochta acu. Bhí sé 
doiligh na híocaíochtaí a rinne siad a réiteach le taifid na Comhairle féin ar íocaíochtaí a 
fuarthas, áfach, mar go raibh sé doiligh taifid na Comhairle a thuiscint.

Mar gheall go ndeachaigh méid mór ama thart, nár éilíodh íocaíocht i leith riaráiste cíosa ná 
muirir sheirbhísí le tréimhse fhada, agus mar gheall go raibh deacracht ann taifid íocaíochtaí 
agus taifid fáltas a réiteach le chéile go cruinn, bhí mé den tuairim go raibh sé éagórach 
íocaíocht a lorg i leith shuim iomlán an fhiachais. D’aontaigh an Chomhairle suim €1,700 a 
tharscaoileadh i leith na muirear.

4.12 Ceadaíodh deontas mac léinn tar éis doiciméid 
bhreise a sholáthar
Fuair mé gearán ó fhear ar dhiúltaigh Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn 
(SUSI) dá iarratas ar dheontas mac léinn ar an bhforas nár chuir sé fianaise dhoiciméadach 
ar “áit chónaithe neamhspleách” ar fáil. Sheas an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn 
le cinneadh SUSI. 

Bhain an tsaincheist sin le cé acu a bhí cónaí ar an bhfear i dteach a thuismitheora nó, 
mar a mhaígh sé, i dteach gaoil dá chuid. Dúirt sé gur chuir sé fianaise dhoiciméadach 
san fhormáid a bhí sonraithe ag SUSI ar fáil chun tacú lena chás. Mar chuid den fhianaise 
sin, d’iarr sé ar an Roinn Coimirce Sóisialaí (an Roinn) foirmeacha a chomhlánú faoi na 
híocaíochtaí a fuair sé uaithi. Ní raibh SUSI sásta gur chuir sé fianaise ar áit chónaithe 
“neamhspleách” agus diúltaíodh dá iarratas dá bharr sin. Tar éis dó achomharc a dhéanamh 
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chuig an mBord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn, rinne an Bord teagmháil leis an Roinn 
agus fuair sé sonraí faoi na seoltaí ina raibh cónaí ar an bhfear. Cuireadh an fhaisnéis sin san 
áireamh nuair a cinneadh diúltú don achomharc. 

Ní raibh mé sásta go raibh an fhaisnéis a chuir an fear ar fáil dom ag teacht leis na seoltaí 
a fuair an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn ón Roinn. Dá bhrí sin, rinne mé 
teagmháil leis an Roinn agus d’iarr mé cóipeanna den chomhfhreagras ar fad a bhí ag an 
Roinn leis an bhfear le linn tréimhse ar leith. Ba é seoladh ghaol an fhir an seoladh a bhí 
ar an gcomhfhreagras ar fad a fuair mé, lenar áiríodh dhá fhoirm um ‘chruthúnas ar áit 
chónaithe”. Le toiliú ón bhfear, sheol mé an fhaisnéis sin chuig an mBord Achomhairc i leith 
Deontas Mac Léinn agus d’iarr mé air athbhreithniú a dhéanamh ar a chinneadh. 

Tá áthas orm a rá gur athraigh an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn/SUSI an 
cinneadh a rinne siad agus gur bronnadh an deontas mac léinn ar an bhfear de réir an ráta 
chuí.

4.13 Athraíodh an Scéim Deontas Mac Léinn tar éis 
gearáin chuig an Ombudsman  
Fuair mé gearán thar ceann mac léinn tríú leibhéal maidir lena hiarratas ar chistiú ó SUSI. 
Cuireadh an bhean i gcúram altrama mar leanbh. Suas gur bhain sí 18 mbliana amach, bhí 
sí ag fáil Liúntas Altramais, rud ar íocaíocht cháilitheach é faoin Scéim Deontas Mac Léinn 
2013 agus a chuireann ar a cumas cistiú a fháil ó SUSI. Tar éis don iarratasóir 18 mbliana a 
bhaint amach, ní raibh sí incháilithe do Liúntas Altramais a thuilleadh agus fuair sí Liúntas 
Iarchúraim ina áit. Mar sin féin, ní raibh an Liúntas Iarchúraim ina íocaíocht cháilitheach 
faoin Scéim Deontas Mac Léinn agus ní bhfuair an mac léinn deontas ó SUSI dá bharr sin.

Tar éis don Oifig seo an gearán a fháil, mhol an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn 
don Roinn Oideachais agus Scileanna go gcuirfí an Liúntas Iarchúraim ar áireamh mar 
íocaíocht cháilitheach faoin Scéim Deontas Mac Léinn 2014. Glacadh leis an moladh agus tá 
an Liúntas Iarchúraim ina íocaíocht cháilitheach ó 2014 amach.
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“Ní féidir liom ach buíochas ó chroí a ghabháil leat as do chuid  
oibre ar mo shon. Cé gur dóigh go ndéarfá gurb é sin do phost, 
tarlaíonn sé gur ar bhealaí éagsúla a thugann daoine faoina bpost 
agus ní i gcónaí a léiríonn siad an chúirtéis, an tiomantas ná an 
éifeachtúlacht a léirigh tú féin.”
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Iarscríbhinn A: Staitisticí

TÁBLA 1 - Iomláin

Gearáin a tugadh ar aghaidh ó 2013 695

Gearáin a fuarthas in 2014 3535

Gearáin a scrúdaíodh in 2014 3649

Gearáin a tugadh ar aghaidh go 2015 581

Gearáin in aghaidh comhlachtaí lasmuigh dár sainchúram (mar shampla, bainc, 
cuideachtaí príobháideacha) a fuarthas in 2014 1806

TÁBLA 2 - Gearáin a Fuarthas de réir Earnála

An Státseirbhís

Údaráis Áitiúla

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

Oideachas Tríú Leibhéal

Comhlachtaí Rialála

Eile

An tAcht um Míchumas 2005

Iomlán: 3,535

1459

900

698

218

117

132

11

41.3%

25.5%

19.7%

6.2%
3.3%

3.7% 0.3%
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TÁBLA 3 - Gearáin a Críochnaíodh de réir Toraidh

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana maidir leis na gearáin a fuarthas

Seasadh leis an ngearán

Seasadh go páirteach leis 
an ngearán

Tugadh cúnamh maidir leis 
an ngearán

Níor seasadh leis an ngearán

Scoireadh den ghearán / 
Tarraingíodh siar é

Scoireadh den ghearán 
roimh am

Iomlán: 3,649

513

38

460

943

288

1407

14.1%

12.6%

25.8%
7.9%

1.0%

38.6%

3,412
3,190

3,602
3,727

2,8732,787
2,578

2,2452,243
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TÁBLA 5 - Gearáin a Fuarthas de réir Contae

Iomlán: 3,535

Ceatharlach 
   43

    1.2%

Cill Mhantáin
         91

         2.6%

Loch 
Garman 

102
2.9%

An Cabhán 
39 

1.1%

An Clár
71

2.0%

Corcaigh 
344

9.8%

Dún na nGall
147

4.2%

Lasmuigh den 
Phoblacht

484
13.7%

Baile Átha 
Cliath 

656
18.6%

Gaillimh  
295

8.3%

Ciarraí
106

3.0%

Cill Dara
118

3.3%

Cill 
Chainnigh

48
1.4%

Laois 61
1.7%

Liatroim
28

0.8%

Luimneach 
220

6.2%

An Longfort
17  0.5%

Lú 72 
2.0%

Maigh Eo
96

2.7%

An Mhí 106
3.0%

Muineachán
25

0.7%

Uíbh Fhailí 52 
1.5% 

Ros Comáin
66

1.9%

Sligeach  
46  1.3%

Tiobraid Árann
75

2.1%

Port Láirge 63  
1.8%

An Iarmhí 64
1.8%
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An Státseirbhís

TÁBLA 6 - An Státseirbhís - Gearáin a Fuarthas faoi Ranna agus Oifigí 
Rialtais

Gearáin a fuarthas 
in 2014

An Roinn Coimirce Sóisialaí 898

Na Coimisinéirí Ioncaim 196

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 155

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 58

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 43

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 30

An Roinn Oideachais agus Scileanna 15

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 9

An Roinn Sláinte 7

An Státseirbhís (Eile) 48

Iomlán 1459

TÁBLA 6(a) - An Roinn Coimirce Sóisialaí - Gearáin a fuarthas in 2014 

Íocaíochtaí Dífhostaíochta 19.04%

Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus 
Máithreachais 18.82%

Liúntas Leasa Forlíontach 16.48%

Pinsin Seanaoise agus Scoir 9.91%

Íocaíochtaí Cúramóra 8.46%

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh 6.12%

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontui-
smitheora 5.35%

Scéimeanna um Fhilleadh ar an Obair / 
Oideachas 3.45%

Sochar Linbh 3.23%

ÁSPC 2.00%

An Scéim Liúntais Bhreosla agus Scéimeanna 
Saor in Aisce 1.89%

Sochar Díobhála Ceirde 1.67%

Íocaíochtaí Eile 1.45%

Oifig an Ard-Chláraitheora 0.56%

Ilghnéitheach 1.56%

Iomlán: 898

171

171
169

169

148

148

89

89

76

55

76
48

31

55

29

18

48

17

31

15

13

5

14

14

29
18

513
15

17
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TÁBLA 6(b) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin a fuarthas in 2014

Cáin Ioncaim 34.69%

Cáin Mhaoine Áitiúil 17.86%

Muirear Teaghlaigh 9.69%

Ilghnéitheach 11.22%

Gan Freagra ar Chomhfhreagras 5.61%

Cáin Chláraithe Feithiclí 5.10%

Custaim agus Mál 3.57%

Cáilíocht Seirbhíse 3.06%

Moill ar Sheirbhís 2.04%

Eile 7.14%

Iomlán: 196

68

35

19

22

11

10

7

6

4

14

68

22

19

4
14

35

11

10

7
6
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TÁBLA 6(c) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Gearáin a Fuarthas in 2014

Aoníocaíocht Feirme 32.3%

An Scéim Phréimhe Foraoise 12.3%

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe 9.7%

Ilghnéitheach 9.0%

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta 7.7%

An Scéim um Limistéir faoi Mhíbhuntáiste 7.7%

An Phréimh do Chothabháil na mBó Diúil 2.6%

Deontais Forbartha Feirme 1.9%

Ceadúnú Iascaireachta Mara agus Dobharshaothraithe 1.9%

Eile 14.8%

Total: 155

50

19

15

14

12

12

4

3

3

23

50

14 15

23

19
12

12

3
4

3
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TÁBLA 7 - An Státseirbhís - Gearáin a Críochnaíodh de réir Toraidh

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngearán

Scoireadh 
den ghearán / 

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Iomlán

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

106 7 80 63 412 255 923

Na Coimisinéirí 
Ioncaim

20 0 9 5 23 135 192

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

20 1 24 21 119 26 211

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

8 0 4 5 21 16 54

An Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais 
Áitiúil 

9 1 11 1 9 6 37

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

3 0 3 2 2 1 11

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

4 0 2 2 5 2 15

An Roinn Sláinte agus 
Leanaí

0 0 0 0 0 1 1

An Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha

8 0 4 2 17 3 34

An Roinn Post, 
Fiontar agus 
Nuálaíochta

1 0 0 1 6 1 9

An Státseirbhís (Eile) 6 2 4 7 14 13 46

Iomlán 185 11 141 109 628 459 1533
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Údaráis Áitiúla

TÁBLA 8 - Údaráis Áitiúla - Gearáin a Fuarthas 
Gearáin a 

fuarthas in 2014
Ceatharlach 11

An Cabhán 9

An Clár 22

Comhairle Cathrach Chorcaí 40

Comhairle Contae Chorcaí 58

Dún na nGall 40

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 93

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 37

Comhairle Contae Fhine Gall 30

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 46

Comhairle Contae na Gaillimhe 58

Ciarraí 46

Cill Dara 29

Cill Chainnigh 15

Laois 28

Liatroim 9

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 60

An Longfort 6

Lú 17

Maigh Eo 22

An Mhí 25

Muineachán 7

Uíbh Fhailí 13

Ros Comáin 25

Sligeach 16

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 20

Tiobraid Árann 16

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 16

An Iarmhí 10

Loch Garman 24

Cill Mhantáin 52

Iomlán 900
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TÁBLA 8(a) - Údaráis Áitiúla - Gearáin a Fuarthas de réir Catagóire  Gearáin a 
fuarthas in 2014

Tithíocht - Leithdháiltí agus Aistrithe 390

Pleanáil - Forfheidhmiú 86

Pleanáil - Riarachán 66

Bóithre/Trácht 61

Gan Freagra ar Chomhfhreagras / Moill ar Fhreagra ar Chomhfhreagras 51

Tithíocht - Deisiúcháin 45

Mótarcháin agus Ceadúnas Tiomána 25

Soláthar Uisce 14

Tithíocht - Iasachtaí agus Deontais 11

Tithíocht - Cíosanna 10

Páirceanna/Spásanna Oscailte 10

Diúscairt Dramhaíola 10

Séarachas agus Draenáil 9

Rátaí 6

Cáilíocht Seirbhíse 9

Tithíocht - Díolacháin 5

Glacadh talún/ceart 1

Ilghnéitheach 91

Iomlán 900

TÁBLA 9 - Údaráis Áitiúla - Gearáin a Críochnaíodh de réir Toraidh

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh go 
páirteach 

leis an 
ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngearán

Scoireadh 
den ghearán / 

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den ghearán 

roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Iomlán

Ceatharlach 3 1 1 4 3 0 12

An Cabhán 4 0 2 0 3 1 10

An Clár 7 0 3 0 5 7 22

Comhairle 
Cathrach 
Chorcaí

16 0 9 2 15 7 49

Comhairle 
Contae Chorcaí

10 1 5 4 19 14 53

Dún na nGall 4 2 9 7 12 6 40

Comhairle 
Cathrach Bhaile 
Átha Cliath

18 0 9 9 43 27 106

Comhairle 
Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth 
an Dúin

8 0 3 4 12 9 36
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Comhairle 
Contae Fhine 
Gall

4 0 8 4 11 5 32

Comhairle 
Cathrach na 
Gaillimhe

7 0 8 3 14 11 43

Comhairle 
Contae na 
Gaillimhe

14 1 7 0 22 20 64

Ciarraí 17 0 5 5 19 8 54

Cill Dara 5 1 9 1 11 8 35

Cill Chainnigh 2 0 2 2 4 7 17

Laois 3 0 4 2 14 7 30

Liatroim 1 0 1 2 2 2 8

Comhairle 
Cathrach 
agus Contae 
Luimnigh

8 1 3 7 25 13 57

An Longfort 1 0 1 1 1 3 7

Lú 5 0 1 1 7 2 16

Maigh Eo 8 0 2 3 6 5 24

An Mhí 1 0 5 2 8 10 26

Muineachán 0 0 1 0 4 3 8

Uíbh Fhailí 3 0 2 2 4 2 13

Ros Comáin 3 0 3 2 10 6 24

Sligeach 3 0 1 3 4 6 17

Comhairle 
Contae Bhaile 
Átha Cliath 
Theas

3 0 2 1 6 9 21

Tiobraid Árann 4 0 2 1 6 4 17

Comhairle 
Cathrach agus 
Contae Phort 
Láirge

0 0 5 4 3 4 16

An Iarmhí 2 1 2 0 4 5 14

Loch Garman 2 0 3 3 6 9 23

Cill Mhantáin 9 0 11 2 21 7 50

Iomlán 175 8 129 81 324 227 944
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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

TÁBLA 10 - FSS - Gearáin a fuarthas in 2014

Gearáin a fuarthas 

in 2014

Ospidéil - Ginearálta 262

Cárta Liachta agus Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta 164

Eile 65

Seirbhísí Oibre Sóisialta 50

Cúram Príomhúil agus Cúram Pobail 32

Tithe Altranais 32

Ospidéil - Síciatrach 28

Gearáin a bhain le cúram sláinte agus sóisialta 21

Íocaíochtaí FSS 15

Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas 14

Seirbhísí Fiaclóireachta 12

An Scéim Cóireála Thar Lear 3

Iomlán 698

TÁBLA 11 - FSS - Gearáin a Críochnaíodh de réir Toraidh 

Seasadh 

leis an 

ngearán

Seasadh 

go 

páirteach 

leis an 

ngearán

Tugadh 

cúnamh 

maidir leis 

an ngearán

Scoireadh 

den ghearán / 

Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 

den ghearán 

roimh am

Níor 

seasadh 

leis an 

ngearán

Iomlán

Cárta Liachta 
agus Cárta Cuairte 
Liachleachtóra 
Ghinearálta

19 0 65 18 68 16 186

Ospidéil - Ginearálta 33 9 35 18 106 36 237

Seirbhísí Oibre 
Sóisialta

2 0 10 5 30 4 51

Cúram Príomhúil agus 
Cúram Pobail

6 1 4 5 7 8 31

Ospidéil - Síciatrach 1 1 2 2 17 3 26

Tithe Altranais 1 1 3 1 15 7 28

An Scéim 
Aisíocaíochta Sláinte

17 0 0 0 0 2 19

Gearáin a bhain le 
cúram sláinte agus 
sóisialta 

1 0 2 2 9 2 16
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An Scéim Cóireála 
Thar Lear

1 0 0 0 1 1 3

Seirbhísí 
Fiaclóireachta

0 0 1 0 8 3 12

Seirbhísí do Dhaoine 
faoi Mhíchumas

3 1 1 1 3 2 11

Íocaíochtaí Eile FSS 10 0 3 2 3 13 31

Eile 8 1 7 7 22 11 56

Iomlán 102 14 133 61 289 108 707

TÁBLA 12 - Comhlachtaí Poiblí Eile (laistigh dár ndlínse ó Bhealtaine 2013)

Gearáin a fuarthas 
in 2014

Gearáin a dúnadh 
in 2014

COMHLACHTAÍ OIDEACHAIS:

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 1 1

An Lár-Oifig Iontrála 1 1

Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha 
Cliath

2 0

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 1 1

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall 1 0

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe-Ros Comáin 1 1

Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir 2 2

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 7 9

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 8 7

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún 
Laoghaire

1 1

Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus 
Dhún Laoghaire

1 1

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo 2 2

HEAR/ DARE 5 7

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 0 1

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh 2 2

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta 2 2

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí 1 0

Ollscoil na hÉireann 1 1

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 7 5

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad 2 2

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 2 2

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 43 40
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An Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn 14 14

Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn 
(SUSI)

89 100

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 5 5

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh 2 1

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 6 6

Ollscoil Luimnigh 7 6

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 2 1

218 221

COMHLACHTAÍ RIALÁLA:

Údarás Uchtála na hÉireann (*Feidhmeanna Áirithe 
(FÁ))

0 1

An Bord Altranais (*FÁ) 4 4

An Chomhairle Fiaclóireachta (*FÁ) 1 0

An tÚdarás Comhionannais 1 1

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (*FÁ) 1 1

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

3 1

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) 1 2

Iascach Intíre Éireann 5 4

Dlí-Chumann na hÉireann 11 8

Comhairle na nDochtúirí Leighis (*FÁ) 3 2

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí 1 1

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 13 13

An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine (*FÁ) 1 0

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine (*FÁ) 2 2

An Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid 1 1

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 62 60

Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann 0 1

An tÚdarás Ceadúnúcháin um Báid Iascaireachta Mara 1 1

An Chomhairle Mhúinteoireachta 4 4

An tÚdarás Pinsean 2 1

117 108

COMHLACHTAÍ EILE:

An Bord Bia 3 3

An Chomhairle Ealaíon (An Roinn Ealaíon, Spóirt agus 
Turasóireachta)

2 2

An tSeirbhís Chúirteanna (*FÁ) 11 10

An Bord Achomharc Míochaine um Thiománaithe 
Míchumasaithe

49 43
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Fiontraíocht Éireann 2 1

An Foras Áiseanna Saothair (FÁS) 1 3

Forfás 1 1

Bord Fiontar Cathrach agus Contae na Gaillimhe 1 1

An tÚdarás Forbartha Tionscail 1 1

An Chomhairle Spóirt 2 1

Uisce Éireann** 1 1

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh 1 1

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 8 7

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 4 3

An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (*FÁ) 1 1

Pobal 1 1

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha 
(*FÁ)

19 22

Bord an Chiste Reachtúil d’Institiúidí Cónaithe 3 3

Fondúireacht Eolaíochta Éireann 1 1

Solas 10 9

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 5 3

Údarás na Gaeltachta 1 2

Uiscebhealaí Éireann 2 2

Coimisiún Forbartha an Iarthair 2 2

132 124

Iomlán 467 453

TÁBLA 13 - Comhlachtaí Poiblí Eile (laistigh dár ndlínse ó Bhealtaine 2013) - Gearáin a 
Críochnaíodh de réir Toraidh
Seasadh leis an ngearán 51

Seasadh go páirteach leis an ngearán 5

Tugadh cúnamh maidir leis an ngearán 57

Scoireadh den ghearán/Tarraingíodh siar é 36

Scoireadh den ghearán roimh am 159

Níor seasadh leis an ngearán 146

Iomlán 454

*Ní thagan ach chuid de fheidm na comhairle seo faoi chumas an Ombudsman.
**Fuarathas an gearán seo sular raibh sé soiléir nach raibh Uisce Éireann faoi chumas an 
Ombudsman.
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Iarscríbhinn B: Teagmhálacha an 
Ombudsman
Cruinnithe le hOmbudsmain Éireannacha
An tUas. Rónán Ó Domhnaill, an Coimisinéir Teanga
An tUas. William Prasifka, Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
An tUas. Kieran Fitzgerald agus Carmel Foley Uas., Coimisiún Ombudsman an Gharda 
Síochána 
Emily Logan Uas., iar-Ombudsman do Leanaí 
An tUas. Tony McCourt, Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann
An tUas. Paul Kenny, Ombudsman na bPinsean
An tUas. John Horgan, Ombudsman an Phreasa (a chuaigh ar scor ó shin)
An tUas. Peter Feeney, Ombudsman an Phreasa
Fóram na nOmbudsman Éireannach

Cruinnithe le hOmbudsmain Idirnáisiúnta
Emily O’Reilly Uas., Ombudsman Eorpach, i mBaile Átha Cliath
An Dr Josef Siegele, Ard-Rúnaí Institiúid Ombudsman na hEorpa, i mBaile Átha Cliath
An Dr Tom Frawley, Ombudsman do Thuaisceart Éireann, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Arne Fliflet, Ombudsman don Iorua, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Jim Martin, Ombudsman d’Albain, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Stephan Sjouke, Ceann Gnóthaí Idirnáisiúnta, Oifig an Ombudsman don Ísiltír, i 
mBaile Átha Cliath

Toscaireachtaí Idirnáisiúnta
Thug an tOmbudsman aitheasc do Rannóg Frith-Éillithe Ard-Chúirt Uganda, ar óstáil Scoil Dlí 
na Tríonóide í, agus don 18ú Ceardlann Bhliantúil de chuid Ard-Bhreithiúna agus Bhreithiúna 
Sinsearacha Thíortha na hAfraice fo-Shaháraí, rud ar óstáil Scoil Dlí na Tríonóide é freisin.
Óstáladh toscaireacht ó Rúnaíocht Institiúid na nOmbudsman Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath
Óstáladh toscaireacht ó Dhaon-Phrócadóireacht Chúige Fujian sa tSín, Baile Átha Cliath 
Óstáladh toscaireacht ó Choimisiún Frith-Éillithe agus Ceart Sibhialta na Cóiré Theas, lenar 
áiríodh foireann ó ambasáid na Cóiré Theas
Óstáladh toscaireacht ó Oifig Ombudsman na Breataine Bige 

Cruinnithe le hIonadaithe Polaitiúla
An tAire Brendan Howlin, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
An tUas. Seán Barrett TD, Ceann Comhairle, Dáil Éireann 
An tAire Pádraig Mac Lochlainn TD, Cathaoirleach an Chomhchoiste um Maoirseacht na 
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Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha 
Teacht i láthair os comhair an Chomhchoiste um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus 
Achainíocha (4 Meitheamh, 16 Iúil, 1 Deireadh Fómhair)
An tUas. Fergus O’Dowd, TD

Cruinnithe le hOifigigh Shinsearacha Rialtais
An tUas. Martin Fraser, Ard-Rúnaí i Roinn an Taoisigh 
An tUas John McCarthy, Ard-Rúnaí sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
An tUas. Jim Breslin, Ard-Rúnaí sa Roinn Sláinte 
An Dr Ambrose McLoughlin, Ard-Rúnaí sa Roinn Sláinte 
An Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine sa Roinn Sláinte 
An tUas. Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
An tUas. Robert Watt, Ard-Rúnaí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
An tUas. William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
Niamh O’Donoghue Uas., Ard-Rúnaí sa Roinn Coimirce Sóisialaí 

Cruinnithe le hOifigigh Phoiblí Shinsearacha
Cathy Mannion Uas., Stiúrthóir an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh 
Helen Dixon Uas., Coimisinéir Cosanta Sonraí 
An tUas. Billy Hawkes, iar-Choimisinéir Cosanta Sonraí 
An tUas. Pat O’Mahony, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Fhóraim Rialála um Chúram 
Sláinte agus Sóisialta 
Tracey Cooper Uas., iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin an Údaráis um Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte
Caroline Spillane Uas., Príomhoifigeach Chomhairle na nDochtúirí Leighis 
An tUas. Gordon Jeyes, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Tusla (an Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an Teaghlach) 
Ginny Hanrahan Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Cláraitheoir CORU, agus Patricia 
Gilheaney Uas., Príomhfheidhmeannach an Choimisiúin Mheabhairshláinte 
Bainistíocht shinsearach ag Ospidéal an Mater, Baile Átha Cliath 
Bainistíocht shinsearach ag Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath 
Bainistíocht shinsearach ag na Coimisinéirí Ioncaim
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach 

Cruinnithe le Grúpaí Tathanta
Dignity 4 Patients 
Cumann Othar na hÉireann
Cumann na hÉireann um Cháilíocht agus Shábháilteacht sa Chúram Sláinte
An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh
Iontaobhas Peter McVerry 
Cumann Tithíochta Respond 
An Mheitheal Machnaimh um Ghníomh ar Athrú Sóisialta
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Comhdhálacha sa tír seo agus thar lear
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “An tOmbudsman agus an Coimisinéir Faisnéise: 
Cothroime agus Follasacht a Sholáthar” ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – 19 Feabhra

Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Coimisinéirí agus Ombudsmain sa Bhreatain 
Bheag go dtí seo: Forbhreathnú” ag Seimineár na gCoimisinéirí agus na nOmbudsman, 
Caerdydd – 20 Márta 

Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Dea-Rialachas a Chur Chun Cinn chun Leas an 
Phobail” ag Fóram Rialachais an Fhorais Riaracháin, Droichead na Dothra – 27 Márta

D’fhreastail an tOmbudsman ar Shiompóisiam Chomóradh 10 mBliana an Ombudsman do 
Leanaí ag Teach Farmleigh, Baile Átha Cliath – 25 Aibreán 

D’fhreastail an tOmbudsman ar an gCeardlann “Muinín a chur san Idirghabhálaí – tionchar 
agus dlisteanacht Ombudsman” ag Ollscoil Oxford – 29-30 Aibreán

Ghlac an tOmbudsman páirt i bpainéal dar teideal “Comhpháirtíocht Rialtais Oscailte – 
Samhlacha Nordacha” ag Cruinniú Réigiún na hEorpa de chuid na Comhpháirtíochta Rialtais 
Oscailte, Caisleán Bhaile Átha Cliath – 8-9 Bealtaine

Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Éisteacht le Daoine gan Ghlór” ag an Naoú 
Seimineár Réigiúnach de chuid Líonra Eorpach na nOmbudsman, Caerdydd – 22-24 
Meitheamh

Sheol an tOmbudsman an tuarascáil “Bás Maith – Cúram Deireadh Saoil” i Leabharlann 
Chester Beatty, Baile Átha Cliath – 27 Meitheamh

Chuir an tOmbudsman páipéar i láthair ag an gComhdháil Dhomhanda de chuid Chumann 
Ombudsman na hÁise, Súl, agus d’fhreastail sé ar an gCruinniú Réigiúnach mar aoi de chuid 
Choimisiún Frith-Éillithe agus Ceart Sibhialta na Cóiré

D’fhreastail an tOmbudsman ar sheoladh “Smaoinigh Romhat – Céim 2”, ar óstáil Foras 
Ospíse na hÉireann é, agus ar an bhFóram um Chúram Deireadh Saoil in Éirinn – 17 Iúil

In éineacht leis an Uachtarán Higgins, thug an tOmbudsman aitheasc ag Comóradh 30 Bliain 
Oifig an Ombudsman, Áras an Uachtaráin – 8 Meán Fómhair

Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “An Tábhacht a Bhaineann le Béarla Soiléir” ag 
seoladh an Fheachtais um Béarla Soiléir de chuid na hÁisíneachta Náisiúnta Litearthachta 
d’Aosaigh, Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann – 22 Meán Fómhair

D’fhreastail an tOmbudsman ar an Seimineár ar an Treoir maidir le Réiteach Malartach ar 
Dhíospóidí i nDlí-Chumann na hÉireann, Plás Blackhall – 30 Meán Fómhair

Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Tithíocht Shóisialta agus Easpa Dídine” ag an 
Seimineár ar Thathant agus ar Bheartas Sóisialta 2014 de chuid an Bhoird um Fhaisnéis do 
Shaoránaigh – 15 Deireadh Fómhair

D’óstáil an tOmbudsman comhdháil Chomóradh 30 Bliain Oifig an Ombudsman/an Fhorais 
Riaracháin, Baile Átha Cliath – 7 Samhain
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Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Feabhsuithe á mbrú chun cinn ag Gearáin” ag an 
gComhdháil Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, Páirc an Chrócaigh – 7 Samhain 

D’fhreastail an tOmbudsman ar chruinniú de chuid na nOifigí Ombudsman uile in Éirinn – 27 
Samhain

Cumann na nOmbudsman
Sa bhliain 2014, d’fhreastail an tOmbudsman ar na cruinnithe seo a leanas de chuid 
Chumann na nOmbudsman:
Chuir an tOmbudsman an 21ú Cruinniú Bliantúil i láthair, Ollscoil Mhanchain
D’fhreastail an tOmbudsman ar chruinniú an Choiste Feidhmiúcháin, Baile Átha Cliath
D’fhreastail an tOmbudsman ar Chruinniú an Choiste Deimhniúcháin, Londain
D’fhreastail an tOmbudsman ar chruinniú Ghrúpa Oibre Athbhreithnithe Straitéisigh 
Chumann na nOmbudsman, Londain
D’óstáil an tOmbudsman Rúnaí Chumann na nOmbudsman, Baile Átha Cliath

Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
Rinne an tOmbudsman cathaoirleacht ar Chruinnithe Boird Réigiún na hEorpa de chuid 
Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman i Vín, i Vársá agus i dTaillinn, mar aon leis an 
gComhthionól Ginearálta i dTaillinn
D’fhreastail an tOmbudsman ar Chruinniú Stiúrthóirí an Bhoird Dhomhanda de chuid 
Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman, Vín 
Thug an tOmbudsman aitheasc ag Comhdháil Réigiún na hEorpa de chuid Institiúid 
Idirnáisiúnta na nOmbudsman, Taillinn 

Cruinnithe Líonra na nOmbudsman Seirbhísí Poiblí (an Ríocht Aontaithe 
agus Éire)
D’fhreastail an tOmbudsman ar chruinnithe débhliantúla de chuid Líonra na nOmbudsman 
Seirbhísí Poiblí, Londain

Feidhmeanna reachtúla eile an Ombudsman
An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Coimisiún Reifrinn
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Iarscríbhinn C: Tuarascáil Bhliantúil 
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2014

Tuarascáil Fuinnimh Mhíosúil Oifig na nOibreacha Poiblí 
Oifig an Ombudsman

Nollaig 2014

Achoimre

Mí go Mí

Laghdaigh úsáid fuinnimh faoi 19.1% ó 58,955 kWh i mí na Nollag 2010 go 47,719 kWh i mí na Nollag 
2014. 
Mar thoradh air sin, laghdaigh astaíochtaí CO2 don tréimhse faoi 15.4% ó 19,886 kg go 16,828 kg 
(laghdú 3,058 kg). 

Bliantúil

Ba í an bhliain 2010 an bhonnbhliain a úsáideadh le haghaidh na ríomhaireachtaí.

I gcomparáid leis an mbonnbhliain sin, laghdaigh úsáid fuinnimh ar an láthair faoi 100,512 kWh, nó 
faoi 21.7%, le 12 mhí anuas.

Maidir le hastaíochtaí iomlána CO2, laghdaigh táirgeacht faoi 19.7%, nó faoi 40,650 kg, ón mbliain 
2010.

Agus an figiúr coigeartaithe do chomhathruithe san aimsir, laghdaigh CO2 faoi 15.3%, nó faoi 31,590 
kg, ón mbliain 2010.

Úsáid fuinnimh - Nollaig 2014 

Úsáid fuinnimh bhliantúlaithe

Cur Síos Leictreachas Gás Iomlán

Bliain Tagarmhairc 284,062 179,086 463,148 

An 12 mhí roimhe 232,449 130,187 362,636 

Difríocht mar % -18.2% -27.3% -21.7%
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