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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 33ú Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh isteach i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó 
bunaíodh an Oifig sa bhliain 1984.

Peter Tyndall 
An tOmbudsman

Meitheamh 2017
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Ms Jacqui McCrum  
Ard-Stiúrthóir  

Deireadh Fómhair 2015 go dtí an lá inniu
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Caibidil 1: Réamhrá ón Ombudsman -  
Rudaí a Chur ina gCeart

1.1 Réamhrá

Gné lárnach d’obair na hOifige seo is ea rudaí a chur ina gceart.  Sa chéad ásc, baineann 
sé sin le daoine aonair a rinne gearán faoi sheirbhísí poiblí agus nach bhfuil sásta leis 
an bhfreagra a fuair siad.  Amharcfaimid ar an ngearán agus, má fhaighimid amach go 
ndeachaigh rudaí amú, féachfaimid leis an scéal a chur ina cheart amhail nach mbeadh aon 
mhainneachtain ann.  Má fhaighimid amach nach raibh aon mhainneachtain ann ar thaobh 
an tsoláthraí seirbhíse poiblí, féachfaimid le míniú níos fearr a fháil ar na heachtraí a chuir 
isteach ar an ngearánach.

Nuair a amharcaimid ar ghearáin ina bhfuil mainneachtain le sonrú, féachaimid freisin 
lena fháil amach cén fáth a ndeachaigh rudaí amú.  Más mainneachtain aonuaire í an 
mhainneachtain atá i gceist, d’fhéadfadh nár ghá aon ghníomh a dhéanamh seachas sásamh 
a chur ar fáil don duine aonair.  Is minic a bhíonn sé soiléir, áfach, go bhféadfadh eachtraí 
áirithe tarlú arís agus arís eile.  D’fhéadfadh eachtraí den sórt sin teacht, mar shampla, as 
mainneachtain ar thaobh duine aonair nach bhfuair an oiliúint ná an tacaíocht a theastaigh 
uaidh.  Sna cásanna sin, iarrfaimid ar an gcomhlacht lena mbaineann bearta a dhéanamh 
chun aghaidh a thabhairt ar na laigí sin.  I gcásanna eile, d’fhéadfadh gur ghá athrú a 
dhéanamh ar phróisis nó ar nósanna imeachta mar gheall ar laigí atá orthu. Oibreoimid leis 
an gcomhlacht ansin chun a chinntiú go gcuirfear na hathruithe sin i bhfeidhm.  Ar deireadh, 
beidh sé soiléir ó am go ham go mbíonn éagóir ag teacht de thaisme as an reachtaíocht lena 
rialaítear gníomhaíocht ar leith. Mar sin, díreoimid aird na Roinne iomchuí Rialtais ar an 
reachtaíocht sin agus iarrfaimid uirthi athruithe a dhéanamh uirthi.  

Gné shuntasach den Tuarascáil Bhliantúil seo is ea an obair a dhéanann an Oifig seo chun 
rudaí a chur ina gceart.  Tagraímid inti don obair a rinneamar le soláthraithe seirbhísí poiblí 
i gcásanna ina bhfuaireamar gearáin ina leith. Tagraímid freisin do chásanna ina ndearnadh 
feabhsuithe suntasacha ar sheirbhísí chun a chinntiú nach dtiocfadh torthaí éagothroma 
astu an athuair amach anseo.  
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Cabhraíonn na cásanna sin le béim a leagan ar ghné eile dár gcuid oibre.  Is é sin go 
bhféachaimid le hábhair a réiteach ar bhealach neamhfhoirmiúil sa chéad ásc, seachas 
imscrúduithe foirmiúla a thionscnamh láithreach bonn.  Is féidir obair i gcomhar le 
soláthraithe seirbhíse poiblí chun éagóracha aonair a réiteach agus chun a chinntiú nach 
dtarlóidh siad arís. Is modh an-éifeachtach é sin chun dea-thorthaí a bhaint amach do 
ghearánaigh agus do dhaoine eile a ndearnadh éagóir den chineál céanna orthu agus chun 
seirbhísí poiblí a fheabhsú do chách ag an am céanna.  Faigheann an Oifig seo sárchomhar 
ó fhormhór mór na soláthraithe seirbhíse poiblí agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
leo as obair i gcomhar linn chun a gcuid seirbhísí a fheabhsú.  D’fhéadfaí mórdheiseanna 
foghlama a chailleadh mar gheall ar an gcur chuige sin, áfach.  Chun an méid sin a 
sheachaint, leanann an Oifig seo ar aghaidh le ‘Cásleabhar an Ombudsman’ a tháirgeadh 
gach ráithe, rud a úsáideann sí chun aird a tharraingt ar chásanna tábhachtacha.  Tá an 
obair chun seirbhísí poiblí a fheabhsú ina gné lárnach dár bplean straitéiseach nua trí bliana 
freisin.

Táim ag iarraidh go ndéanfadh tuilleadh daoine gearán chuig an Oifig seo sa todhchaí.  
Chuige sin, thugamar faoi obair fhairsing for-rochtana le linn na bliana, agus clinicí gearán 
á reáchtáil againn go rialta i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Luimneach. Reáchtálamar roinnt 
imeachtaí aonuaire freisin.  Thosaíomar ar chuairt a thabhairt ar Ionaid Soláthair Dhírigh 
le déanaí toisc go bhfuilimid ag déileáil le gearáin ó chónaitheoirí na n-ionad sin anois.  
Bhíothas ag tnúth leis an bhforbairt sin le fada agus tá áthas orm go bhfuil an dualgas sin 
faoinár gcúram anois.  Táimid ag druidim isteach le deireadh clár forbartha TFC freisin, rud 
a fhágann go mbeidh sé níos éasca ná riamh gearán a dhéanamh ar líne.  Tá sé sin ag teacht 
freisin leis an obair atá ar bun againn chun ár seirbhísí a dhéanamh níos éifeachtúla agus 
chun sársheirbhísí a thairiscint do ghearánaigh ag an am céanna.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tacaíocht a fuair mé le linn na bliana 2016 ó 
Tom Morgan agus ó Sean Garvey, Imscrúdaitheoirí Sinsearacha san Oifig. Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leosan agus leis an bhfoireann ar fad in Oifig an Ombudsman as a 
ndícheall a dhéanamh go leanúnach chun déileáil leis na héilimh ar ár gcuid seirbhísí.  

Gabhaim buíochas freisin le Orla Cafferky, le Liam Lyster, le Dave Nutley, le Paul Howe agus 
le Peter Mahony as an gcúnamh a thug siad maidir leis an Tuarascáil seo a chur le chéile, a 
chur in eagar agus a fhoilsiú.

Mar atá luaite agam cheana féin, tá an Oifig seo ag leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag 
fás. Dá bharr sin, táim buíoch as an tacaíocht a fhaightear ón bhfoireann um Theicneolaíocht 
Faisnéise agus Cumarsáide agus ón bhfoireann um Sheirbhísí Corparáideacha. Cuireann 
na foirne sin seirbhísí comhroinnte bunriachtanacha ar fáil chun freastal ar riachtanais 
forbartha leantacha na hOifige. 
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Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Jacqui McCrum, Ard-Stiúrthóir na 
hOifige, as a tiomantas agus a tacaíocht le linn na bliana. Is cinnte gur bhain an Oifig fíorthairbhe 
as taithí fhairsing agus fuinneamh Jacqui sa chéad bhliain iomlán a chaith sí sa ról. 

Peter Tyndall 
Ombudsman

June 2017
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Caibidil 2: Rudaí a Chur ina gCeart trí 
Ghearáin agus trí Imscrúduithe

2.1 Ról an Ombudsman 

Mar Ombudsman is é an príomhról atá agam imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine 
a mheasann nár thug soláthraithe áirithe seirbhíse poiblí cothrom na féinne dóibh, lena 
n-áirítear:  

�� ranna Rialtais
�� údaráis áitiúla
�� Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
�� ospidéil phoiblí
�� institiúidí oideachais tríú leibhéal a chistítear go poiblí.
�� tithe altranais.

Cuirtear seirbhísí na hOifige seo ar fáil saor in aisce. Déanaimid scrúdú ar ghearáin ar 
bhealach cóir, neamhspleách agus neamhchlaonta. Roimh ghearán a thabhairt chuig an Oifig 
seo, caithfidh an duine a raibh drochthionchar air iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach 
leis an soláthraí seirbhíse lena mbaineann an gearán.

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

�� gan údarás cuí
�� ar fhoras neamhábhartha
�� ar bhealach faillíoch nó míchúramach
�� bunaithe ar eolas earráideach nó easpach
�� ar bhealach a rinne leithcheal míchuí ar dhuine
�� bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin nó
�� ar bhealach nár léirigh riarachán cóir ná fónta.

 
Dáiríre, is iondúil a réitítear an chuid is mó de ghearáin go neamhfhoirmiúil tar éis don oifig 
seo an gearán a chur in iúl don soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann.
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Má sheasaim le gearán, molfaidh mé an sásamh cuí. Chomh maith leis sin, féadfaidh mé 
moltaí arb é is aidhm dóibh an dóchúlacht go rachfar i bhfeidhm ar dhaoine eile ar an 
mbealach céanna sa todhchaí a laghdú.

Mar Ombudsman, is féidir liom gearáin a scrúdú faoin Acht um Míchumas 2005. Baineann na 
gearáin sin le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas. Tuairiscím 
ar ghearáin faoin Acht um Míchumas níos faide anonn sa Chaibidil seo.

Cheap an tUachtarán mé agus is don Oireachtas amháin a thuairiscím.

2.2 Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích: Anailís    

Sa bhliain 2016, fuair an Oifig seo 3,067 ngearán san iomlán faoi sholáthraithe seirbhíse 
poiblí a thagann faoi mo dhlínse. Dúnadh 79% de na cásanna sin laistigh de thréimhse 3 mhí 
agus dúnadh 96% díobh laistigh de thréimhse 12 mhí. 

Bíonn an Oifig seo ag féachaint i gcónaí le feabhas a chur ar a seirbhísí agus ar a nósanna 
imeachta. Go háirithe, is thar an teileafón atáimid ag déanamh sciar níos mó dár gcuid oibre 
anois le gearánaigh agus le soláthraithe seirbhíse araon a thagann faoinár sainchúram, rud 
a luathaíonn ár gcuid cumarsáide. Chomh maith leis sin, cheapamar saineolaithe earnála i 
réimsí amhail sláinte chun cabhrú le luath-idirghabháil a chur ar fáil ar mhaithe le cásanna 
a réiteach nó le iad a leithdháileadh ar bhealach níos tapa agus níos cuí.

Maidir leis an 1,676 chás a tháinig faoi mo dhlínse agus a ndearnadh scrúdú substainteach 
orthu, seasadh go hiomlán le 23% díobh; seasadh go páirteach le 4% díobh; cuireadh 
cúnamh ar fáil i 19% díobh; agus níor seasadh le 54% díobh. Tríd is tríd, tharla sé i 46% de 
chásanna gur bhain daoine den phobal tairbhe dhíreach as dul i dteagmháil leis an Oifig seo. 
Fiú amháin sna cásanna sin nach seastar le gearáin iontu, is minic a bhímid in ann míniú a 
chur ar fáil nó gearánaigh a chur ar a suaimhneas ina leith. 

Bhí 1,434 ghearán eile ann ar scoireadh díobh, a tarraingíodh siar nó nár tháinig faoi 
shainchúram na hOifige. I bhformhór na gcásanna sin, ní dhearna an gearánach bearta 
go fóill chun an gearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse poiblí. Mar sin, molaimid don 
ghearánach dul i dteagmháil leis an tseirbhís lena mbaineann agus teagmháil a dhéanamh 
linn an athuair murar thángthas ar réiteach ar an gcás.  Mura dtagann gearán faoinár 
sainchúram, déanaimid iarracht sonraí teagmhála a chur ar fáil don chomhlacht cuí ar féidir 
leis an gearán sin a bhreithniú. 

Ba í an earnáil Ranna/Oifigí Rialtais an fhoinse is mó gearán (lenar bhain 36.3% de na 
gearáin a fuarthas, i gcomparáid le 38.4% sa bhliain 2015). Ba iad na príomhfhoinsí is mó 
gearán ina dhiaidh sin ná Údaráis Áitiúla (lenar bhain 26.7% de ghearáin, i gcomparáid le 
27.6% sa bhliain 2015) agus an Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta (lenar bhain 
19.7% de ghearáin, i gcomparáid le 17% sa bhliain 2015). (Tagann sé sin den chuid is mó leis 
an líon idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag na comhlachtaí sin le húsáideoirí seirbhíse).
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Maidir leis an 1,114 ghearán a rinneadh in aghaidh Ranna/Oifigí Rialtais, rinneadh 679 
gcinn in aghaidh na Roinne Coimirce Sóisialaí; rinneadh 129 gcinn in aghaidh na Roinne 
Talmhaíochta, Bia agus Mara; rinneadh 94 cinn in aghaidh na gCoimisinéirí Ioncaim; agus 
rinneadh 67 gcinn in aghaidh na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Maidir leis an 819 ngearán a rinneadh in aghaidh Údaráis Áitiúla, rinneadh 84 cinn in 
aghaidh Chomhairle Cathrach Chorcaí; rinneadh 82 cheann in aghaidh Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath; rinneadh 56 cinn in aghaidh Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh; 
rinneadh 50 ceann in aghaidh Chomhairle Contae Chiarraí; agus rinneadh 49 gcinn in 
aghaidh Chomhairle Contae Chorcaí.  Ba é sin an chéad uair riamh inarbh airde an líon 
gearán a fuarthas in aghaidh Chomhairle Cathrach Chorcaí ná an líon a fuarthas in aghaidh 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Beimid ag obair le Comhairle Cathrach Chorcaí 
chun teacht ar na cúiseanna leis an ardlíon gearán sin agus chun a iniúchadh cén dóigh a 
bhféadfaí é a laghdú. 

Ba in aghaidh ospidéal a bhí 232 cheann de na 604 ghearán a rinneadh in aghaidh na 
hEarnála Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta. Bhain 72 ghearán le Cúram Príomhúil agus 
Pobail agus bhain 68 gcinn le cártaí liachta nó le cártaí liachleachtóirí ginearálta. Fuarthas 
54 ghearán in aghaidh Tusla. 

Fuarthas 83 ghearán san iomlán in aghaidh Comhlachtaí Rialála; fuarthas 247 ngearán in 
aghaidh comhlachtaí oideachais amhail ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta (lena 
n-áirítear 87 gcinn in aghaidh Thacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn [SUSI]) 
agus fuarthas 57 ngearán in aghaidh Choimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC); agus fuarthas 
165 ghearán in aghaidh soláthraithe eile seirbhíse poiblí a tháinig faoi mo dhlínse den chéad 
uair riamh i mí na Bealtaine 2013. Chuir an Oifig seo 25 cheann den 30 ghearán a fuarthas 
in aghaidh tithe altranais príobháideacha i gcrích le linn na bliana 2016. Ba é sin an chéad 
bhliain iomlán ina raibh siad faoi réir scrúdú. Maidir leis na 25 ghearán a cuireadh i gcrích, 
bhí 4 cinn díobh lasmuigh de shainchúram na hOifige seo agus níorbh fhéidir linn iad a 
scrúdú dá bharr sin; rinneadh 8 gcinn roimh am; tarraingíodh 7 gcinn siar; níor seasadh le 
2 cheann; seasadh le 2 cheann; agus seasadh go páirteach le 2 cheann nó cuireadh cúnamh 
ar fáil ina leith.  

‘’Táimid an-tógtha leis an dóigh chineálta, mheasúil agus 
neamhspleách ar dhéileáil tú leis an ábhar agus is mór againn 
í. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat agus le d’oifig as an 
méid sin’’ 
 -Gearánach
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Gearáin a Fuarthas de réir Earnála in 2016

An Státseirbhís 1114 36.3%

Údaráis Áitiúla 819 26.7%

An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta 604 19.7%

An Earnáil Oideachais 247 8.1%

Comhlachtaí Rialála 83 2.7%

Tithe Altranais Príobháideacha 30 1.0%

An tAcht um Míchumas 2005 5 0.2%

Eile 165 5.4%

Iomlán 3067 100.0%

2.3 Rudaí a Chur ina gCeart trí Ghearáin faoin Acht um 
Míchumas 

Cuirtear leis an Acht um Míchumas 2005 oibleagáidí suntasacha ar Ranna Rialtais agus ar 
sholáthraithe eile seirbhíse poiblí obair go réamhghníomhach ar mhaithe le cáilíocht beatha 
a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas. Féadfar gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman 
i ndáil le mainneachtain soláthraí seirbhíse poiblí 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. 

Mar a thuairiscigh mé i mblianta roimhe seo, is cúis díomá é an líon íseal gearán a 
fhaightear maidir le Cuid 3 den Acht um Míchumas (fuarthas 5 cinn sa bhliain 2016). Tá sé 
ríthábhachtach go gcuirfear daoine faoi mhíchumas ar an eolas faoi na cearta atá acu chun 
rochtain a fháil ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go mbeidh siad eolach ar an gceart atá 
acu chun dul ar m’iontaoibh mar Ombudsman chun iniúchadh a dhéanamh ar a ngearáin 
neamhréitithe. Tá sé thar a bheith tábhachtach freisin go mbeidh idir ghairmithe agus daoine 
nach gairmithe iad araon a bhíonn ag déileáil leis an earnáil míchumais eolach ar an Acht 
um Míchumas 2005. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, gur ar an ngnáthbhealach a dhéantar a 
lán gearán chuig an Oifig seo faoi sheirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, mar shampla, 
gearáin faoin Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas nó faoi scéim DARE 
(Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas).
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Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin a 
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán
 

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir 
leis an 

ngearán

Scoireadh 
den  

ghearán/ 
 Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Láimhseáil 
Gearán (alt 
38 go halt 
39)

3 1 0 2 0 0 1 0 4

Rochtain ar 
Sheirbhísí 
(alt 26)

2 0 0 0 0 1 1 0 2

Iomlán 5 1 0 2 0 1 2 0 6

2.4 Fógraí Alt 7 - Mainneachtain Comhoibriú leis an 
Ombudsman  

Le halt 7 den Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú), tugtar cumhachtaí an-suntasach don 
Ombudsman i ndáil le doiciméid agus le faisnéis a fháil atá riachtanach chun scrúdú nó 
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin. Faoin Acht, cuirtear oibleagáid dhlíthiúil ar “aon phearsa 
a bhfuil, i dtuairim an Ombudsman, eolas ina sheilbh aige, nó a bhfuil doiciméad nó ní faoina 
chumhacht nó faoina rialú, a bhaineann leis an scrúdú nó leis an imscrúdú an t-eolas” an 
t-ábhar sin a thabhairt don Ombudsman.

I mbeagnach gach cás, cuirfear an fhaisnéis a theastaíonn uaim ar fáil don Oifig seo gan aon 
ghá le fógra alt 7 a eisiúint. Baintear úsáid as an Tuarascáil Bhliantúil uaim chun faisnéis a 
fhoilsiú faoin líon cásanna inar eisigh mé fógra alt 7.

B’éigean don Oifig seo dhá cheann d’fhógraí alt 7 a eisiúint le linn na bliana 2016:

�� Bhain fógra amháin le faisnéis a d’iarr mé ón mBord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine, 
arbh fhaisnéis í a dhiúltaigh an Bord a chur ar fáil dom. Ar an drochuair, ba ghá dom 
imeachtaí a thionscnamh sa Chúirt Chuarda chun ordú a fháil lena gceanglófaí ar an 
mBord cloí leis an iarraidh uaim. 

�� Bhain an fógra eile le gearán faoi St. Margaret’s Centre Sisters of Charity, ar teach 
altranais deonach é. Thángthas ar réiteach sásúil ar an ngearán ina dhiaidh sin.
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2.5 Rudaí a Chur ina gCeart trí dhéileáil le fadhbanna 
sistéamacha  

Is é atá i gceist le cuid mhór d’obair na hOifige seo ná scrúdú a dhéanamh ar ghearáin 
aonair faoi sheirbhísí poiblí agus, nuair a thagaimid ar locht, an méid sin a chur ina cheart 
don duine aonair lena mbaineann.  Má tharlaíonn sé, áfach, go dtagann mórfhadhbanna 
sistéamacha chun solais le linn gearán aonair a bhreithniú, oibreoidh mé leis an soláthraí 
seirbhíse chun an fhadhb a réiteach agus, ar an mbealach sin, chun tairbhe a dhéanamh 
d’úsáideoirí na seirbhíse amach anseo.  Tá forbhreathnú thíos ar an obair a rinneadh ina 
leith sin sa bhliain 2016.   

Coimisiún na Scrúduithe Stáit: Gearáin faoi iarrataí ar chúnamh ar 
diúltaíodh dóibh le haghaidh scrúduithe Ardteistiméireachta  
Chun a chinntiú nach bhfulaingeoidh daltaí faoi mhíchumas míbhuntáiste sa phróiseas 
iomaíoch, riarann Coimisiún na Scrúduithe Stáit rud ar a dtugtar an Scéim um Fhreastal 
Réasúnta i Scrúduithe Stáit (RACE). Tá sé mar aidhm leis an Scéim freastal réasúnta a 
chur ar fáil do dhaltaí le linn scrúduithe deimhnithe. Tá na nithe seo a leanas i measc na 
gcineálacha freastail a bhféadfadh daltaí incháilithe cáiliú dóibh: scríobhaí a scríobhfaidh 
freagraí an dalta amach; léitheoir a léifidh scrúdpháipéir amach don dalta; agus ionad 
scrúdaithe ar leith inar féidir le daltaí sosanna a thógáil gan cur isteach ar dhaltaí eile.

Is le daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama sonracha acu a bhaineann formhór na ngearán 
a fhaighim. Dar lena lán gearánach, níor cuireadh iad ar an eolas faoi na cúiseanna leis an 
diúltú. Dar le gearánaigh eile, níor tugadh fógra dóibh faoin toradh ar a n-achomharc ach 
amháin sa mhí ina raibh na scrúduithe le tosú, agus an fógra sin á fháil sa tseachtain roimh 
an gcéad scrúdú i gcásanna áirithe. An rud is mó a chuir isteach ar dhaltaí ná gur tugadh 
cineálacha freastail don chuid is mó díobh le linn scrúduithe an Teastais Shóisearaigh. Dá 
bhrí sin, bhí siad ag súil leis go bhfaighidís iad an athuair le linn na hArdteistiméireachta.

Sa bhliain 2016, fuair mé 52 ghearán san iomlán faoi scéim RACE. Ba i mí na Bealtaine a 
fuarthas formhór na ngearán. D’fhág sé sin nach raibh an oiread sin ama ag daltaí chun 
iad féin a ullmhú do na scrúduithe a dhéanamh leis an bhfreastal nó gan an freastal a bhí á 
lorg acu. Is ó thuismitheoirí a fhaightear beagnach gach gearán ina leith seo. Sna gearáin a 
fuarthas, léiríodh gur chuir an cheist maidir le freastal an-strus ar dhaltaí sa mhí roimh na 
scrúduithe Ardteistiméireachta. Toisc go raibh na gearáin sin íogair ó thaobh ama de, chuir 
mé mearphróiseas scrúdaithe gearán i bhfeidhm i gcomhar le Coimisiún na Scrúduithe 
Stáit. Cuireadh formhór na ngearán i gcrích laistigh de chúpla lá. Seasadh le 21 cheann 
díobh.

Táim ag obair go rialta le Coimisiún na Scrúduithe Stáit le dhá bhliain anuas, agus mé ag 
sainaithint fadhbanna sistéamacha atá ag teacht chun cinn le linn scrúdú a dhéanamh ar 
chásanna. 
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D’fhreagair an Coimisiún go dearfach don obair sin trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

i. bearta a chur i gcrích chun simpliú a dhéanamh ar an bpróiseas um iarratais RACE a 
bhreithniú agus chun dlús a chur leis an bpróiseas sin

ii. córas a thabhairt isteach chun a chinntiú go dtuigfidh daltaí go hiomlán cén fáth ar 
diúltaíodh don iarratas uathu, agus  

iii. a aontú go gceadófar do na daltaí sin ar bronnadh cineálacha freastail orthu faoi scéim 
RACE do scrúduithe an Teastais Shóisearaigh na cineálacha freastail sin a choinneáil dá 
scrúduithe Ardteistiméireachta.

Dá bhrí sin, táim ag súil go mbeidh laghdú ann ar an líon gearán a gheofar ina leith seo 
amach anseo. 
 
Feabhsuithe nós imeachta ar scéimeanna oideachais DARE (Bealach 
Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas) agus HEAR (Bealach 
Rochtana ar Ardoideachas)  

Is féidir le míbhuntáiste eacnamaíoch fadtéarmach agus le míchumas tionchar diúltach 
a imirt ar cé chomh maith is a éireoidh le duine ar scoil agus ar cé acu a bheidh nó nach 
mbeidh sé in ann dul ar aghaidh go hoideachas tríú leibhéal. Tá scéimeanna DARE agus 
HEAR ina dtionscnaimh atá ar bun ag roinnt coláistí agus ollscoileanna. Tá na scéimeanna 
ceaptha chun deis a thairiscint do líon beag mac léinn rochtain a fháil ar oideachas tríú 
leibhéal ar phointí laghdaithe ón Lár-Oifig Iontrála (CAO). Is é Cumann Ollscoileanna Éireann 
a riarann scéimeanna DARE agus HEAR thar ceann na 15 cinn d’ollscoileanna agus de 
choláistí rannpháirteacha ar fud na tíre.

Sa bhliain 2016, fuair mé 21 ghearán ó mhic léinn a rinne iarratas ar scéim DARE nó ar 
scéim HEAR. Tá caidreamh an-mhaith ann idir an Oifig seo agus riarthóirí scéimeanna 
DARE agus HEAR, rud a chumasaíonn dom teacht ar réiteach ar na gearáin a fhaighim.  Sa 
chás seo, tharraing mé aird na riarthóirí ar roinnt laigí sistéamacha sa phróiseas iarratais. 
Admhaíodh na laigí sin agus tá áthas orm a rá go ndearnadh feabhsuithe ar an scéim dá 
bharr sin. Áirítear iad seo a leanas leis na laigí sin:

�� Rinne roinnt mac léinn gearán liom go raibh sé deacair an fhoirm ar líne a chomhlánú 
agus gur dícháilíodh iad ó na scéimeanna dá bharr sin.  Tharraing mé na fadhbanna sin 
anuas le Cumann Ollscoileanna Éireann agus tá áthas orm a rá gur leasaíodh an fhoirm 
ar líne chun laghdú a dhéanamh ar an mbaol go ndéanfaí earráidí le linn í a chomhlánú 
as seo amach.    

�� Tá míniú mionsonraithe á thabhairt anois d’iarrthóirí ar diúltaíodh dá n-iarratas. 
�� Má tharlaíonn sé go bhfuil earráid san iarratas bunaidh ina cúis le diúltú éagothrom, 

tá deis á tabhairt d’iarrthóirí anois sonraí áirithe iarratais a cheartú ag céim an 
achomhairc.
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Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI): Diúltú do Chistiú 
agus Éilimh ar Aisíoc Cistithe
Sa bhliain 2016, fuair mé 87 ngearán ó mhic léinn i ndáil le hiarratais ar dheontas a 
rinneadh chuig Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) le haghaidh cúrsaí 
breisoideachais agus ardoideachais.  Ba le diúltú do chistiú a bhain formhór na ngearán. 
I líon beag cásanna eile, áfach, d’iarr SUSI go n-aisíocfaí deontais tar éis dó a fháil amach 
nach raibh an ceart aige cistiú a dheonú. 

Sna cásanna inar ‘ró-íocadh’ deontais, b’amhlaidh gur chomhlánaigh na mic léinn a 
n-iarratas i gceart agus gur chuir siad a gcúinsí in iúl go hiomlán do SUSI.  Tar éis dom na 
cásanna a scrúdú, bhí sé soiléir go ndearnadh na ró-íocaíochtaí mar gheall ar earráidí a 
rinne SUSI é féin.  I gcásanna áirithe, iarradh aisíoc na ndeontas 2 bhliain/3 bliana tar éis an 
cistiú a bhronnadh nó tar éis do mhic léinn an cistiú a úsáid chun speansais chóiríochta agus 
táillí a íoc le coláistí. Mar sin, bhí mé den tuairim go raibh sé éagothrom a bheith ag súil leis 
go n-aisíocfadh na mic léinn an cistiú sin.  Bhuail mé le SUSI agus leis an Roinn Oideachais 
agus Scileanna chun na cásanna sin a phlé.  Tá áthas orm a rá gur chinn an Roinn agus SUSI 
gan aisíoc an chistithe a lorg mar thoradh ar an bplé sin.

Agus scrúdú á dhéanamh againn ar roinnt gearán eile, tháinig aimhrialtachtaí chun solais 
sna coinníollacha is gá a chomhlíonadh chun cáiliú do chistiú faoi scéim SUSI.   

�� Mar shampla, déantar tástáil acmhainne ar dhaoine i dtaca leis an ‘ráta speisialta 
deontais chothabhála’ is iníoctha ag SUSI. Ní mór d’iarratasóirí nó dá dtuismitheoirí 
bheith ag fáil íocaíochtaí áirithe (íocaíochtaí leasa shóisialaigh, den chuid is mó) mar 
chuid dá n-acmhainn tráth a dhéantar an tástáil sin. Tá na híocaíochtaí sin liostaithe 
sa Scéim Deontas Mac Léinn. Measadh íocaíocht leasa shóisialaigh a raibh ‘aosach 
cleithiúnach’ i gceist léi a bheith ina híocaíocht incháilithe i gcás gur tuismitheoirí fola 
an mhic léinn a bhí i bhfaighteoir na híocaíochta agus san aosach cleithiúnach araon. 
Ní raibh an íocaíocht sin ina híocaíocht incháilithe, áfach, i gcás go raibh páirtnéir/
céile nua ag an tuismitheoir fola agus go raibh an íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil ag 
an bpáirtnéir nua sin. Tharraingíomar aird ar an aimhrialtacht ansin. Tá íocaíocht an 
aosaigh chleithiúnaigh ar áireamh mar ‘íocaíocht incháilithe’ i gcásanna den sórt sin 
anois.

�� Mar an gcéanna, leasaíodh an Scéim Deontas Mac Léinn ionas go measfaí faighteoirí an 
Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh a bheith ina sealbhóirí íocaíochta incháilithe, is cuma 
cé acu atá an faighteoir lena mbaineann ar an bpríomhshaothraí sa teaghlach nó ar an 
aosach cleithiúnach. 

�� Tá mic léinn nach bhfuil saoránacht Éireannach acu ina mic léinn incháilithe anois, ar 
an gcoinníoll gur rugadh iad do dhaoine nach raibh ina saoránaigh d’AE agus go bhfuil 
saoránacht Éireannach faighte ag na daoine sin ó shin i leith.

�� Maidir le ‘mic léinn dara seans’ a d’fhreastail ar bhunchúrsa iar-ardteistiméireachta 
(leibhéal 5 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí), ní raibh siad incháilithe roimhe seo do 
chistiú SUSI sa chéad bhliain do chúrsa leibhéal 5 toisc nár measadh go raibh siad ‘ag 
dul ar aghaidh san oideachas’. Meastar mic léinn den sórt sin a bheith ina mic léinn 
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incháilithe anois ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad gach ceann de na coinníollacha 
cáilitheacha eile. 

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don chomhar a fuarthas ó SUSI agus ón Roinn maidir 
le haghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.

Gearáin faoi aisíoc íocaíochtaí leasa a bheith á lorg ag an Roinn Coimirce 
Sóisialaí
Le linn na mblianta 2015 agus 2016, thug mé méadú faoi deara ar an líon gearán a fuair 
an Oifig seo ó dhaoine a bhí ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh roimhe sin, nó a bhí ag 
fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ag an am, agus a fuair fógra ón Roinn Coimirce Sóisialaí 
gur ró-íocadh leo. Bhí an Roinn ag éileamh go n-aisíocfadh na daoine an t-airgead sin. Bhí 
tréimhsí éagsúla i gceist leis na ró-íocaíochtaí. Cé go ndearnadh ró-íocaíochtaí áirithe le 
déanaí, chuaigh cinn eile 20 bliain siar. Bhí na suimeanna i gceist sa raon ó €1,000 go níos 
mó ná €100,000 freisin.

Tháinig ábhair imní shuntasacha chun cinn le linn dúinn na gearáin sin a scrúdú. Dá bhrí 
sin, chinn mé scrúdú sistéamach a dhéanamh ar na próisis a bhí ar bun ag an Roinn chun 
fiachais ró-íocaíochta a thiomsú agus a bhailiú ó éilitheoirí. 

Rinne an Oifig seo scrúdú ar chomhaid ró-íocaíochta áitiúla a bhí i seilbh dhá Oifig Intreo i mBaile 
Átha Cliath. I mí Dheireadh Fómhair 2016, sheol mé tuarascáil maidir lenár bhfionnachtana chuig 
an Roinn ionas go bhféadfadh sí iad a bhreithniú agus freagra a thabhairt orthu. 

Le linn na bliana 2016, rinne an Oifig seo scrúdú ar ghearáin aonair eile a fuarthas ó 
éilitheoirí leasa shóisialaigh ar ró-íocadh leo. Rinneadh scrúdú ar 55 ghearán ró-íocaíochta 
san iomlán.  Tá 25 cinn díobh tugtha chun críche agus dúnta anois. Maidir leis na gearáin a 
dúnadh, sheas mé leis an ngearán i 15 chás (60%) agus dhíscríobh an Roinn an t-airgead a 
bhí dlite ina leith. 

Tá cumhachtaí láidre aisghabhála ag an Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le ró-íocaíochtaí a 
rinneadh le héilitheoirí leasa shóisialaigh. Le linn dom an t-ábhar a phlé leis an Roinn, chuir 
mé béim ar na nithe seo a leanas, i measc nithe eile:

�� Cásanna a ‘phromhadh ó thaobh na bochtaineachta de’ – chun a chinntiú nach mbeidh 
an ráta aisghabhála ró-íocaíochta ina chúis le cruatan míchuí d’éilitheoirí

�� Íoschaighdeán doiciméad a chur i bhfeidhm – ní mór na doiciméid ar fad a choinneáil de 
réir mar a bhaineann siad le fiachais ró-íocaíochta a shainaithint agus a thiomsú

�� An ceart achomhairc – ba cheart d’éilitheoirí an ceart a bheith acu chun cur i gcoinne 
aon ghné den phróiseas aisghabhála fiachais tríd an gcreat achomhairc.

Sa bhliain 2017, leanfaidh mé ar aghaidh le scrúdú sistéamach a dhéanamh ar na próisis 
leasa shóisialaigh atá ar bun chun ró-íocaíochtaí a aisghabháil.  Táim buíoch den Roinn as an 
gcomhar atá á thabhairt aici sa chás seo.
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Mearbhall maidir leis an scéim um Chúram Sláinte Trasteorann  
Sa bhliain 2016, fuair mé líon beag gearán faoin scéim um Chúram Sláinte Trasteorann.  Leis 
an scéim, tugtar rogha do dhaoine a chónaíonn in Éirinn cóireáil sláinte poiblí a fháil i dtír 
eile san Aontas Eorpach.  Is minic a bhaineann daoine in Éirinn leas as an scéim de bharr na 
liostaí feithimh fada atá ann sa tír seo le haghaidh roinnt cóireálacha a chistítear go poiblí.  
Is é Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a riarann an scéim. Aisíocann sí costas na 
cóireála. Déantar aisíocaíocht ar aon dul leis na rátaí foilsithe atá ar fáil ó Phointe Teagmhála 
Náisiúnta FSS. Íocann an t-othar costas na cóireála roimh ré.

Maidir leis na gearáin a fuair mé, tháinig siad ó dhaoine a raibh mearbhall orthu faoin dóigh 
a n-oibrítear an scéim nó a raibh deacrachtaí acu nuair a bhí siad ag iarraidh an t-airgead a 
chaith siad ar an gcóireáil a éileamh ar ais.  Ina lán cásanna, fuarthas na gearáin ó dhaoine 
leochaileacha a bhí an-tinn agus a raibh orthu taisteal chuig tír eile chun cóireáil leighis a bhí 
ag teastáil go géar a fháil.  

Ní hionann an scéim um Chúram Sláinte Trasteorann agus an Scéim Cóireála Thar Lear.  Go 
ginearálta, is leis an Scéim Cóireála Thar Lear a chumhdaítear cóireálacha nach bhfuil ar fáil 
in Éirinn. Leis an scéim um Chúram Sláinte Trasteorann, cumhdaítear cóireálacha a chistítear 
go poiblí agus atá ar fáil in Éirinn.  (Chuir mé tús le himscrúdú ar an Scéim Cóireála Thar Lear 
sa bhliain 2016. Tá tuilleadh faisnéise faoin imscrúdú sin le fáil níos déanaí sa Chaibidil seo). 

I mí na Nollag 2016, tharraing mé aird ar na saincheisteanna a bhí i gceist leis na gearáin a 
fuarthas.  D’oibrigh mé le FSS chun na gearáin a réiteach agus chun roinnt de na nósanna 
imeachta a bhí i bhfeidhm ag FSS a leasú ar mhaithe le cabhrú le daoine an scéim a thuiscint.  
Tá achoimre déanta agam ar thrí cinn de na gearáin sin i gCaibidil 3, áit a bhfuil roinnt 
achoimrí ar na cásanna ar dhéileáil an Oifig seo leo sa bhliain 2016.   

2.6 Rudaí a Chur ina gCeart trí Imscrúduithe

Is ar bhealach tapa neamhfhoirmiúil a réitítear beagnach gach ceann de na gearáin a ndéileálann 
an Oifig seo leo.  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le formhór mór na soláthraithe seirbhíse 
poiblí a oibríonn i gcomhar leis an Oifig seo nuair a fhaighimid gearáin.  I líon an-bheag cásanna, 
áfach, is gá dom dul i muinín imscrúdú foirmiúil. Uaireanta, cuireann an Oifig seo fionnachtana 
agus moltaí in iúl don soláthraí seirbhíse lena mbaineann de bhun an imscrúdaithe sin.  

Sa bhliain 2016, chuir mé tús le roinnt imscrúduithe a chuirfear i gcrích le linn na bliana 2017. 
Foilsím na torthaí ar gach ceann de m’imscrúduithe ar an suíomh Gréasáin.

‘’Go raibh maith agat as an gcabhair a thug tú agus as an 
bhfoighne a léirigh tú. Ní mór dom tú a mholadh as an dóigh 
shuaimhneach réasúnta ar thug tú aghaidh ar na hábhair 
chasta a chuir mé faoi do bhráid’’ 
 -Gearánach
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Imscrúdú ar láimhseáil gearán agus saincheisteanna a sainaithníodh i 
ngearán faoin nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA)  
I mí an Mheithimh 2016, chuir mé tús le himscrúdú sistéamach ar an dóigh a láimhseáiltear 
gearáin laistigh den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (TUSLA). Féachadh san 
imscrúdú sin ar cé acu atá nó nach bhfuil nósanna imeachtaí cuí agus beartais chuí i bhfeidhm 
agus ar cé acu atá nó nach bhfuil siad á leanúint mar is ceart, ag féachaint don oibleagáid atá ar 
TUSLA cloí le nós imeachta cóir agus le ceartas nádúrtha.  Ba é a bhí i gceist leis an imscrúdú ná 
athbhreithniú agus anailís a dhéanamh ar chásanna tábhachtacha a ndearna an Oifig seo scrúdú 
orthu cheana féin. Ina theannta sin, rinne mé scrúdú ar shampla randamach de chomhaid ghearán 
a bhí á gcoinneáil ag TUSLA ar bhonn náisiúnta, agus é mar aidhm agam measúnú a dhéanamh ar 
a leordhóthanaí atá láimhseáil gearáin áitiúil i gcásanna nár tháinig faoi bhráid an Ombudsman. 

Mar chuid den phróiseas imscrúdaithe, d’óstáil an Oifig seo seimineár leathlae d’oibrithe 
sóisialta agus do láimhseálaithe gearán TUSLA as gach cearn den tír an 6 Nollaig 2016. Bhí thart 
ar 30 duine i láthair. Le linn an tseimineáir, tugadh láithreoireachtaí ar obair an Ombudsman 
agus ar chuspóir an imscrúdaithe. Fuarthas aiseolas ó na rannpháirtithe agus chomhlánaigh 
siad ceistneoir gan ainm ar an lá freisin. Pléifear leis an aschur ón seimineár sa tuarascáil 
imscrúdaithe freisin.  Tá na torthaí ar an imscrúdú le foilsiú go luath sa bhliain 2017 agus beidh 
siad ar fáil lena léamh ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.

Imscrúdú ar riar na Scéime Ex Gratia Ceartais Aisiríoch i leith Neachtlanna 
Mhaigdiléana
Is í an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a riarann an Scéim Ex Gratia Ceartais Aisiríoch 
i leith Neachtlanna Mhaigdiléana. Tá an Scéim ceadaithe ag an Rialtas agus baineann sí le dhá 
institiúid shonracha dhéag. Ní fhéadfaidh an Oifig seo féachaint le haon institiúidí eile a chur leo 
sin atá ceadaithe ag an Rialtas.

Mar sin féin, bhí sé de cheart ag iarratasóirí ar diúltaíodh sásamh dóibh faoin Scéim 
achomharc a dhéanamh chuig an Oifig seo. I bhformhór na gcásanna a cuireadh faoi bhráid na 
hOifige seo, measadh gur cheart a bhí an cinneadh bunaidh ar an ábhar. I líon beag cásanna, 
áfach, chomhaontaigh an Roinn iarratasóirí ar diúltaíodh dóibh roimhe sin a ligean isteach 
sa Scéim. Tháinig sé sin sna sála ar anailís a rinne an Oifig seo ar na cásanna sin agus ar 
iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh bunaidh. 

I líon beag cásanna eile, níor glacadh leis an iarraidh ar athbhreithniú. Chinn mé imscrúdú a 
thionscnamh ar riar na Scéime ansin. Tugadh fógra don Roinn faoin imscrúdú sin i mí na Nollag 
2016. Foilseofar an tuarascáil imscrúdaithe sa dara leath den bhliain 2017.

‘’Go raibh míle maith agat as an imscrúdú dian mionsonraithe 
a rinne tú ar na gearáin a rinne mé faoin dóigh ar caitheadh 
le m’athair .... Go raibh maith agat as an bhfreagra an-
mhionsonraithe achomair a chuir tú ar fáil freisin’’ 
 -Gearánach
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Imscrúdú ar an Scéim Cóireála Thar Lear

Riarann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) scéim de chuid an Aontais Eorpaigh 
(AE) darb ainm an Scéim Cóireála Thar Lear. Foráiltear leis an scéim go bhféadfaidh othair 
cóireáil leighis a fháil i mBallstát eile d’AE/den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) i gcás 
nach bhfuil an chóireáil sin ar fáil ar chor ar bith in Éirinn nó nach bhfuil sí ar fáil in Éirinn 
laistigh de thréimhse ama réasúnta.  Ní mór an t-atreorú chuig cóireáil thar lear a bheith 
déanta ag an lia comhairleach atá ag cur cóireáil ar an othar in Éirinn. Ní mór an t-atreorú a 
chur isteach in éineacht le hiarratas ar cheadú ón rannóg um riar na Scéime Cóireála Thar 
Lear in FSS freisin. Ní mór don lia comhairleach lena mbaineann an chóireáil atá le fáil ag 
an othar a shonrú agus ní mór dó a dheimhniú go n-éireoidh leis an gcóireáil sin. Foráiltear 
leis an scéim go bhféadfar othair phoiblí a atreorú chun rochtain a fháil ar chóireáil sa 
chóras cúraim shláinte phoiblí de chuid Bhallstáit eile AE/LEE.

Tar éis dom scrúdú a dhéanamh ar roinnt gearán ó othair ar diúltaíodh dá n-iarratas ar 
cheadú faoin Scéim Cóireála Thar Lear, tháinig imní orm go ndearnadh dochar d’othair 
áirithe mar gheall ar an bpróiseas riaracháin. Dá bhrí sin, chinn mé imscrúdú foirmiúil a 
thionscnamh ar an Scéim Cóireála Thar Lear. Tosaíodh an t-imscrúdú sin sa bhliain 2016. 
Chuathas i gcomhairle le roinnt othar agus le heagraíocht a dhéanann ionadaíocht d’othair 
ina leith. Cuireadh príomhbhainisteoirí in FSS agus sa Roinn Sláinte faoi agallamh maidir 
leis an Scéim.  Cuireadh roinnt lianna comhairleacha faoi agallamh freisin.  Tá sé beartaithe 
agam an t-imscrúdú a chríochnú agus m’fhionnachtana a fhoilsiú sa bhliain 2017. 

Na Scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas 
Mótariompair: An Scéala is Déanaí
Sa bhliain 2013, chinn an Roinn Sláinte na scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta 
agus an Deontas Mótariompair a dhúnadh d’iarratasóirí nua tar éis don Ombudsman roimhe 
imscrúdú a chríochnú ar na scéimeanna agus tar éis don Oifig seo Tuarascálacha Speisialta 
a fhoilsiú ina bhfuarthas amach gur sáraíodh leis na scéimeanna sin an reachtaíocht um 
Stádas Comhionann. I mí Feabhra 2013, fógraíodh go gcuirfí scéim aontaithe reachtúil nua 
i bhfeidhm in áit na scéimeanna a bhí ann cheana. Tá imní curtha in iúl agam cheana féin 
maidir leis an moill fhada ar an reachtaíocht nua a thabhairt chun críche. 

Níor feidhmíodh an scéim um an Deontas Mótariompair ó dúnadh í. Ón mbliain 2013 i leith, 
áfach, tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag leanúint le híocaíochtaí ar fiú suas le 
€208.50 iad a dhéanamh le 4,700 duine a bhí ag fáil an deontais sular dúnadh an scéim.

Idir an dá linn, tá an Roinn Sláinte ag obair ar an mBille Sláinte (Tacaíocht Iompair) a 
dhréachtú. Is leis an mbille sin a fhorálfar don scéim nua. De réir Chlár Reachtach an 
Rialtais, tá an Bille le foilsiú le linn Sheisiún an Earraigh/an tSamhraidh sa bhliain 2017.
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Caibidil 3: Rudaí a Chur ina gCeart - Cás-
Staidéir an Ombudsman
I gCaibidil 2, rinne mé achoimre ar na gearáin a fuair an Oifig seo sa bhliain 2016.  Sheas 
mé go hiomlán nó go páirteach leis an ngearán in aghaidh an tsoláthraí seirbhíse i 27.6% de 
chásanna.  Sa Chaibidil seo, déanaim achoimre ar roinnt de na gearáin ar sheas mé leo.

TALMHAÍOCHT

3.1 Athraíonn an Roinn a cinneadh ceithre bliana tar éis 
iarratas ar dheontas €18,000 a fhormheas

Cúlra 
Rinne fear gearán leis an Ombudsman nuair a d’athraigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
a cinneadh ceithre bliana tar éis di iarratas an fhir ar dheontas faoin scéim Athbhuanaithe/
Coillteoireachta a fhormheas.  Ar bhonn an fhormheasa tosaigh, chuir an fear crainn i limistéar 
foraoise an athuair. Thabhaigh sé costas €18,255 le linn dó déanamh amhlaidh.

Scrúdú
Ceann amháin de choinníollacha na scéime is ea nach mór don iarratasóir eolas a thabhairt 
don Roinn faoi aon damáiste a rinneadh roimhe sin don fhoraois sula ndéanann sé iarratas.  
Dúirt an Roinn gurb é an chúis ar athraigh sí a cinneadh ná gur tháinig sí ar an eolas go 
ndearnadh damáiste don limistéar foraoise le dóiteáin sula ndearna an fear iarratas.  
Dúirt an fear, áfach, gur chuir sé in iúl don Roinn, tráth a chuir sé a iarratas isteach i mí na 
Bealtaine 2009, go ndearnadh damáiste don fhoraois agus gur chuir sé tuairisc ón nGarda 
Síochána isteach lenar deimhníodh dáta an dóiteáin. 

Toradh
Tar éis dó na doiciméid ábhartha sa Roinn a scrúdú, dúirt an tOmbudsman go raibh sé 
míréasúnta ag an Roinn a cinneadh a athrú ceithre bliana tar éis di an deontas a fhormheas 
agus tar éis don fhear crainn a chur sa limistéar an athuair. 
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Mheas an tOmbudsman gur fhormheas an Roinn an t-iarratas agus í eolach go ndearnadh 
sárú ar théarmaí agus coinníollacha na scéime. D’aontaigh an Roinn an dara cinneadh uaithi 
a athrú agus d’fhormheas sí an deontas.

3.2 Faigheann an tOmbudsman gur in am a rinne 
feirmeoir iarratas ‘déanach’ €27,000

Cúlra 
Rinne fear gearán leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara don iarratas uaidh agus don iarratas óna bhean chéile faoin Scéim Feabhsúcháin 
Feirme sa bhliain 2007 a fhormheas.  Níor cuireadh an fear ar an eolas faoi chinneadh 
na Roinne diúltú do na hiarratais uathu agus faoina gceart chun achomharc in aghaidh an 
chinnidh ach tar éis dá aturnae scríobh chuig an Aire Talmhaíochta sa bhliain 2011.  Mhaígh 
an Roinn gur tar éis an spriocdháta an 21 Deireadh Fómhair 2007 a fuair sí na hiarratais.  
Dúirt an fear, áfach, go raibh fianaise aige á léiriú go ndearnadh na hiarratais in am.

Scrúdú
Chuir an feirmeoir fianaise ar fáil don Oifig Achomhairc Talmhaíochta á léiriú gur 
seachadadh na hiarratais de láimh chuig oifig réigiúnach na Roinne an 18 Deireadh Fómhair 
2007.  Áiríodh leis an bhfianaise sin ráiteas ón oifigeach de chuid Teagasc a sheachaid na 
hiarratais, sonraí faoi éileamh taistil an oifigigh i dtaca leis an turas chuig an oifig réigiúnach 
an 18 Deireadh Fómhair 2007 agus cóip de leabhar lae Teagasc (inar tugadh sonraí faoi 
na hiarratais a seachadadh an lá sin).  Tháinig an Oifig Achomhairc Talmhaíochta ar an 
gconclúid, áfach, gurb amhlaidh, agus gach rud á gcur sa mheá, gur tar éis an spriocdháta 
a fuarthas na hiarratais mar go raibh an 22 Deireadh Fómhair 2007 stampáilte orthu mar 
dháta fála.

Toradh
Scrúdaigh an tOmbudsman an fhianaise. D’iarr sé ar an Roinn a cinneadh a athbhreithniú 
mar gur mheas sé go raibh fianaise láidir ann a bhí ag tacú le maíomh an fheirmeora 
go ndearnadh na hiarratais in am. Áiríodh leis an bhfianaise sin faisnéis ar chuir 
gníomhaireacht Stáit í ar fáil.  D’athbhreithnigh an Roinn a cinneadh agus d’aontaigh sí 
€27,100 a íoc leis an bhfeirmeoir agus lena bhean chéile i leith a n-iarratas.

3.3 D’iarr an Roinn aisíocaíocht €25,000 ó fhear tar éis a 
thalamh a bheith buailte ag tuile

Cúlra
Rinne fear gearán leis an Ombudsman tar éis don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
iarracht a dhéanamh deontas ab fhiú breis agus €25,000 a fháil ar ais uaidh tar éis a 
thalamh a bheith buailte ag tuile i gCiarraí.  Fuair an fear deontas faoi Scéim Coillteoireachta 
na Roinne le haghaidh foraois a bhunú ar a thalamh.  Scriosadh an fhoraois tar éis diantuile 
sa bhliain 2009, áfach. 
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Scrúdú
D’áitigh an Roinn gurbh eol don fhear go raibh a thalamh i mbaol tuile nuair a rinne sé an 
t-iarratas ar an deontas sa bhliain 2004.  D’áitigh sí freisin go raibh freagracht pháirteach ar 
an bhfear as an damáiste a rinneadh don fhoraois. 

D’aimsigh an tOmbudsman go ndearna an Roinn cigireacht ar thalamh an fhir agus gur 
cuireadh in iúl di sular deonaíodh iarratas an fhir go bhféadfadh an talamh bheith i mbaol 
tuile.  Ina theannta sin, ba dheimhin leis an Ombudsman go raibh feidhm ag sainmhíniú na 
Roinne ar ‘force majeure’ maidir leis an gcás ar leith seo agus, dá bhrí sin, ní raibh an duine 
freagrach as scrios na foraoise. 

Toradh
Chinn an tOmbudsman gur ghníomhaigh an Roinn go héagothrom agus í ag iarraidh go 
n-aisíocfaí an t-airgead.  D’aontaigh an Roinn gan dul sa tóir ar an aisíocaíocht.

Tá sonraí iomlána faoin gcás seo le fáil ar shuíomh Gréasáin Oifig an Ombudsman.

AN ROINN COIMIRCE SÓISIALAÍ

3.4 Bhí dul amú ar an Roinn gan Pinsean Easláine de chuid 
fir a shiardhátú

Cúlra 
Dheonaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí Liúntas Míchumais níos moille sa bhliain sin d’fhear a 
bhí faoi mhíchumas ón mbliain 2011 i leith.  Sa bhliain 2013, d’fhormheas an Roinn a iarratas 
ar Phinsean Easláine.  D’iarr an fear ansin go siardhátófaí a iarratas ar Phinsean Easláine 
go mí na Samhna 2011, an uair a tháinig an míchumas air. Dhiúltaigh an Roinn do dhéanamh 
amhlaidh.

Scrúdú
Tástáiltear teidlíocht i leith an Liúntais Mhíchumais ó thaobh acmhainne de agus fuair an 
fear liúntas ab fhiú thart ar €5 sa tseachtain.  Gheobhadh an fear €190 sa tseachtain faoin 
scéim Pinsean Easláine, áfach.  Dúirt an fear gur mhol foireann na Roinne ina hOifig Áitiúil 
dó iarratas a dhéanamh ar Liúntas Míchumais in ionad Pinsean Easláine sa bhliain 2011. 

Scríobh an Roinn chuige sula ndearna sé iarratas ar Liúntas Míchumais á lua go bhféadfadh 
go gcáileodh sé le haghaidh Pinsean Easláine.  Ní raibh ach scileanna litearthachta an-lag 
ag an bhfear, áfach, agus thug sé cuairt ar an Oifig Áitiúil chun a iarratas a phlé agus chun 
comhairle a iarraidh. 

Tar éis dó comhaid na Roinne a scrúdú, tháinig an tOmbudsman ar an gconclúid go raibh 
forais dhóthanacha ann lena mheas gur thug foireann na Roinne eolas mícheart don 
fhear sa bhliain 2011.  D’iarr an tOmbudsman ar an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás. 
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Toradh
D’athraigh an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh a cinneadh tar éis di an fhianaise a 
athbhreithniú. Siardhátaíodh Pinsean Easláine an fhir go dtí an bhliain 2011. Fuair sé 
riaráiste ab fhiú geall le €11,788 (lenar áiríodh asbhaint i leith shuim an Liúntais Mhíchumais 
a fuair sé roimhe sin).  

3.5 Iompaítear bille leasa shóisialaigh €20,000 de chuid 
mná ina aisíocaíocht  

Cúlra 
Rinne bean gearán leis an Ombudsman nuair nach bhfuair sí freagra ar litir a scríobh sí 
chuig oifig áitiúil de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí.  Fuair an bhean comhfhreagras óna 
hoifig áitiúil roimhe sin á lua go ndearnadh ró-íocaíocht €19,900 léi. Níorbh eol don bhean 
conas a tháinig an fiach sin chun cinn agus scríobh sí chuig an Roinn chun míniú a fháil.    

Scrúdú
Rinne an tOmbudsman teagmháil leis an oifig áitiúil de chuid na Roinne chun iarraidh 
uirthi freagra a thabhairt ar chomhfhreagras na mná.  Le linn di freagra a thabhairt don 
Ombudsman, d’athbhreithnigh an Roinn na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a fuair an bhean.  
D’aimsigh sí nár próiseáladh iarratas na mná i gceart.  Rinneadh ioncam na mná a athríomh 
roinnt uaireanta, rud ba chúis le torthaí difriúla. Ina theannta sin, le linn don Roinn ioncam a 
fir chéile a bhreithniú, níor chuir sí tinneas a laghdaigh a ioncam san áireamh.          

Toradh
Tar éis an t-athbhreithniú a dhéanamh, d’aimsigh an Roinn nach é amháin nach raibh aon ró-
íocaíocht ann ach bhí an bhean i dteideal aisíocaíocht de thart ar €700 chomh maith.

SLÁINTE

3.6 Réitítear gearán faoin droch-chóireáil a cuireadh ar 
dhuine i Rannóg Timpistí agus Éigeandála tar éis cruinniú 
leis an ospidéal

Cúlra  
Rinne bean gearán leis an Ombudsman tar éis dá mac roinnt cuairteanna a thabhairt ar 
Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, chun go n-athdheiseofaí a ghualainn, rud a 
chuireann sé as alt go rialta. Fulaingíonn a mac riocht sláinte neamhchoitianta nimhneach ó 
oidhreacht (Siondróm Elhers-Danlos).  Rinne sí gearán go raibh cóireáil mhíshásúil á cur air 
ag an bhfoireann leighis, rud a chuir pian agus anacair neamhriachtanach ar a mac agus ar 
an teaghlach. Dúirt sí gur mar thoradh ar an gcóireáil sin a roghnaigh sí turas i bhfad níos 
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faide a dhéanamh chuig Rannóg Timpistí agus Éigeandála in ospidéal eile, áit a raibh an 
chóireáil fhisiciúil agus phearsanta a cuireadh air i bhfad ní b’fhearr.  

Scrúdú
Rinne an bhean gearán foirmiúil leis an ospidéal i mí Eanáir 2015. Leag sí a hábhair imní 
amach agus d’iarr sí go ndéanfaí athbhreithniú ar chúram agus plean cóireála a mhic.  
Luaigh sí an cur chuige sásúil a glacadh san ospidéal eile. Rinne an bhean gearán freisin 
faoi iompraíocht ball áirithe den fhoireann leighis san ospidéal agus faoi roinnt eachtraí 
ríghoilliúnacha a d’fhulaing a mac. 

B’údar misnigh é freagra an ospidéil ar dtús. Gheall sé go n-eagródh sé athbhreithniú 
iomlán ar chúram leighis agus plean cóireála a mic, rud a mbeadh Dochtúir Comhairleach 
ó ospidéal eile i gceannas air. Gheall sé freisin go n-imscrúdódh sé a líomhaintí maidir 
leis an gcaidreamh idir an fhoireann chliniciúil agus a mac agus an teaghlach. Ní dhearna 
an t-ospidéal teagmháil ar bith leis an mbean ina dhiaidh sin, áfach, cé go ndeachaigh sí i 
dteagmháil leis roinnt uaireanta chun an t-eolas is deireanaí agus gníomhaíocht a lorg.

Toradh
Chuaigh an tOmbudsman i dteagmháil le Bainisteoir Ginearálta nuacheaptha an ospidéil. 
Rinne an Bainisteoir Ginearálta idirghabháil trí chruinniú idir an t-ospidéal agus an bhean a 
thionól go pras. D’inis an bhean don Ombudsman go raibh sise agus a mac sásta le toradh 
an chruinnithe. Dúirt sí go raibh feabhas tagtha ar iontrálacha a mic sa Rannóg Timpistí 
agus Éigeandála san ospidéal agus go raibh siad “an-dearfach agus comhsheasmhach”. 

3.7 Rinneadh sraith earráidí sa chóireáil a chuir ospidéal 
ar mháthair nua

Cúlra  
Bhí bean ar rugadh leanbh di tamall beag roimhe sin ag fulaingt fuiliú agus pian leanúnach 
tráth a d’fhreastail sí ar an Ospidéal Réigiúnach Lár na tíre,Muileann gCearr le haghaidh 
scanadh ultrafhuaime.  Ní dhearna an t-ospidéal teagmháil léi tar éis an scanta agus bhí 
uirthi ina dhiaidh sin dul chuig an Rannóg Éigeandála. Chuaigh sí faoi ghnáthamh chun 
fíochán a bhaint dá broinn. Aimsíodh gur bhuail ionfhabhtú í. 

�� Níor tugadh coinne iarchúraim sé seachtaine don bhean.
�� Níor cuireadh achoimre scaoilte chuig a lia-chleachtóir ginearálta. 
�� Le linn í a athiontráil san ospidéal, níor cuireadh in iúl don bhean go raibh sí in ann a 

leanbh nua a choinneáil léi.  

Ghabh an dochtúir comhairleach san ospidéal leithscéal leis an mbean ar deireadh thiar. 
Mar sin féin, bhí sí den tuairim nár thuig an t-ospidéal a gearán ina iomláine.  

Scrúdú
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Léiríodh na nithe seo a leanas i scrúdú an Ombudsman:

�� deachtaíodh an achoimre scaoilte ach níor seoladh í i dteannta cairt leighis lena 
clóscríobh. Dá gclóscríobhfaí an achoimre scaoilte, ghníomhachtófaí coinne le haghaidh 
seiceáil sé seachtaine.

�� seoladh torthaí an scanta ultrafhuaime chuig dochtúir sóisearach nach raibh bainteach 
le cúram na mná a thuilleadh. 

�� eisíodh cóip den tuarascáil chuig an dochtúir comhairleach ach ní bhfuair sé í ach 
tamall maith ina dhiaidh sin. 

�� níor tugadh freagra ar thrí litir a sheol lia-chleachtóir ginearálta na mná chuig an 
ospidéal. 

Toradh
Sheol an t-ospidéal an achoimre scaoilte chuig an lia-chleachtóir ginearálta ó shin i leith. 
Chomh maith leis sin, ghabh sé leithscéal leis an mbean as an anacair agus an imní a chuir 
sé uirthi.

Rinneadh roinnt feabhsuithe san ospidéal mar thoradh ar scrúdú an Ombudsman:

�� tá an próiseas um litreacha scaoilte agus coinní iarchúraim a eisiúint níos cuíchóirithe 
agus ullmhaítear ar an mbarda iad anois. 

�� cuireadh tús le Seirbhís ‘Iarsmaointe Breithe’ inar féidir le máthair nua bualadh le 
cnáimhseach sinsearach agus aon ábhair imní a phlé. 

�� cuireadh feabhas ar na próisis a bhaineann leis an gcóras raideolaíochta digití, rud a 
tugadh isteach um an dtaca sin.  

3.8 Aithníodh fear go mícheart i gcóras ríomhaire ospidéil 
mar bhagairt ar an bhfoireann

Cúlra 
Rinne fear gearán leis an Ombudsman tar éis garda slándála a ghairm chun an fear a 
thionlacan nuair a d’fhreastail sé ar an Rannóg Éigeandála in Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo.  
D’aimsigh sé gur gaireadh an garda slándála mar gur taifeadadh faisnéis ar ríomhchóras 
faisnéise othar an ospidéil á lua go raibh sé ina bhagairt ar an bhfoireann.  

Scrúdú
Ní raibh an t-ospidéal in ann a mhíniú cén fáth a raibh an fhaisnéis sin ar fáil ina 
ríomhchóras ná a shainaithint cé a chuir an fhaisnéis isteach sa chóras mar nár thaifead 
sé cé a rinne an iontráil.  Ghabh an t-ospidéal leithscéal leis an bhfear agus bhain sé an 
fhaisnéis.

Sheol bainisteoir ginearálta an ospidéil meabhrán chuig an bhfoireann sna rannóga 
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ábhartha chun béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé gan réimsí ríomhaire a úsáid go 
míchuí.  Cuireadh úsáid chuí as faisnéis othar agus úsáid as réimsí ríomhaire ar an gcóras 
othar ar áireamh sa chúrsa oiliúna do bhaill foirne nua. Athraíodh lámhleabhar oiliúna an 
chórais chun dáta freisin.  Rinne an t-ospidéal teagmháil le FSS agus le soláthraí an chórais 
chun a iniúchadh an bhféadfaí na réimsí ríomhaire i gceist a rianú nó nach bhféadfaí. 

Toradh
Ghlac an tOmbudsman leis gur fhreagair an t-ospidéal go cuí don ghearán agus gur 
cuimsitheach a bhí a thuarascáil ar an teagmhas.  Ghabh an t-ospidéal leithscéal an athuair. 
Thairg sé cruinniú leis an bhfear chun a ghearán a phlé d’fhonn a chinntiú nach mbeadh sé 
drogallach freastal ar an ospidéal sa todhchaí dá mbeadh air déanamh amhlaidh.

3.9 Gearáin faoin Scéim um Chúram Sláinte Trasteorann

Leis an scéim um Chúram Sláinte Trasteorann, tugtar rogha do dhaoine a chónaíonn in 
Éirinn cóireáil sláinte poiblí a fháil i dtír eile san Aontas Eorpach.  Is minic a bhaineann 
daoine in Éirinn leas as an scéim de bharr na liostaí feithimh fada atá ann le haghaidh roinnt 
cóireálacha a fhaigheann cistiú poiblí.  Is é Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a 
riarann an scéim. Aisíocann sí costas na cóireála. Déantar aisíocaíocht ar aon dul leis na 
rátaí foilsithe atá ar fáil ó Phointe Teagmhála Náisiúnta FSS. Íocann an t-othar costas na 
cóireála roimh ré.

Fuair mé roinnt gearán faoin scéim sa bhliain 2016.  

Baineann na gearáin le mearbhall faoin ‘gcód’ riaracháin a úsáidtear le haghaidh cóireálacha 
agus le mearbhall faoi aisíocaíocht as cúram othair chónaithigh agus cúram othair 
sheachtraigh.  I gcás cóireáil othair chónaithigh (nó thar oíche), éilítear réamhchead ó FSS 
sula dtéitear i mbun taistil agus tá cód gaolmhar agus costas comhaontaithe ag baint le gach 
cóireáil ar leith.  Ní éilítear réamhchead i gcás cóireáil othair sheachtraigh (nó cúram lae). 

Cás-Staidéar 1: Diúltaíodh do chostas obráid athchur cromáin a aisíoc go 
hiomlán le pinsinéir
I gcás amháin, rinne bean 74 bliana d’aois gearán leis an Ombudsman nuair a theip ar FSS 
costas iomlán na hobráide athchur cromáin a ndeachaigh sí fúithi a aisíoc léi.  Bhí an bhean 
ar an liosta feithimh poiblí le haghaidh na hobráide ar feadh breis agus dhá bhliain agus 
chinn sí sa deireadh dul go Tuaisceart Éireann chun cóireáil a fháil faoin scéim um Chúram 
Sláinte Trasteorann.  D’íoc sí costas iomlán na hobráide roimh ré (€12,500 a fuair sí ar 
iasacht ó ghaol léi) agus d’iarr sí an t-airgead a athéileamh ó FSS ina dhiaidh sin.  Rinne an 
pinsinéir gearán leis an Ombudsman, áfach, nuair nár aisíoc FSS ach €10,900 den chostas 
lenar bhain.

Mhínigh FSS go raibh an formheas bunaidh bunaithe ar an bhfaisnéis a chuir comhairleach 
na mná ar fáil.  Fuair sí formheas ar dtús le haghaidh obráid ‘neamhchaighdeánach’ athchur 
cromáin a fháil.  Tar éis don bhean an gnáthamh a fháil, níor dheimhnigh an comhairleach i 
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dTuaisceart Éireann go bhfuair sí an gnáthamh ‘neamhchaighdeánach’ a bhí ní ba chostasaí.  
Rinne FSS íocaíocht as obráid ‘chaighdeánach’ athchur cromáin a bhí ní ba neamhchostasaí 
ach gheall sí go ndéanfaí measúnú neamhspleách ar chairt leighis na mná chun a fháil 
amach ar cuireadh an gnáthamh ní ba chasta ar fáil nó nár cuireadh.  Ní dhearnadh measúnú 
neamhspleách ar an gcairt leighis faoin am a ndeachaigh an bhean teagmháil le FSS. Ghlac 
FSS leis gur cheart an measúnú neamhspleách a bheith déanta faoin am sin.  Mar chomhartha 
dea-thola, ghabh FSS leithscéal leis an mbean agus d’íoc sí an t-easnamh €1,600 léi.

Cás-Staidéar 2: Scéim mhícheart - faisnéis mhícheart
I gcás eile, diúltaíodh do chóireáil bhreise a chur ar fáil faoin Scéim Cóireála Thar Lear do 
bhean le haghaidh cóireáil othair chónaithigh in aghaidh limféidéime (chun an t-at ar a cosa 
a rialú tar éis cóireáil in aghaidh ailse), cé go bhfuair sí formheas faoin scéim sin le haghaidh 
na cóireála in aghaidh limféidéime ar an gcéad dul síos.  Ba go mícheart a moladh di ansin 
iarratas a dhéanamh ar chóireáil faoin scéim um Chúram Sláinte Trasteorann sula bhfuair sí 
formheas le haghaidh cóireála faoin Scéim Cóireála Thar Lear.

Níor cuireadh in iúl don bhean go raibh sí in ann achomharc a dhéanamh in aghaidh 
chinneadh tosaigh FSS ar dhiúltú don iarratas ar an Scéim Cóireála Thar Lear. Ina ionad sin, 
dúirt FSS léi iarratas a dhéanamh ar chóireáil faoin scéim um Chúram Sláinte Trasteorann.  
De réir FSS, bhí an chóireáil ar theastaigh uaithi í ar fáil ar bhonn othair sheachtraigh in 
Éirinn. Bhí an fhaisnéis sin mícheart.  Cé go bhfuil cúram othair sheachtraigh ar fáil anseo 
do roinnt othair limféidéime, theastaigh ón mbean cineál dian cóireála othair chónaithigh 
in aghaidh a reachta. Níl an cineál cóireála sin ar fáil in Éirinn faoi láthair. Dá bhrí sin, ba 
cheart a hiarratas a bheith breithnithe faoin Scéim Cóireála Thar Lear agus ní faoin scéim 
um Chúram Sláinte Trasteorann.

Tar éis di réamhíocaíocht a dhéanamh as an gcóireáil thar lear faoin scéim um Chúram 
Sláinte Trasteorann, chuir FSS in iúl di go raibh uirthi ‘cód cóireála’ a chur ar fáil. Ní ann do 
chóid chóireála FSS ann le haghaidh cóireáil othair sheachtraigh thar lear, áfach. Le teann 
éadóchais, chuaigh sí i dteagmháil lena soláthraí cúraim sláinte phríobháidigh, a rinne 
ranníocaíocht i leith na gcostas.   D’aontaigh FSS leis an méid fágtha (€2,900) a aisíoc léi, tar 
éis di gearán a dhéanamh leis an Ombudsman.   D’aontaigh FSS freisin go dtabharfadh sí 
formheas don bhean le haghaidh cóireáil in aghaidh limféidéime amach anseo faoin Scéim 
Cóireála Thar Lear agus go mbreithneodh sí iarratais ó othair eile atá i gcás den sórt céanna.

Cás-Staidéar 3: Difríocht idir costais chúram lae agus costais chúram 
othair chónaithigh
Bhain cás eile le fear a fuair formheas ó FSS le haghaidh cóireáil othair chónaithigh (lenar 
bhain fanacht thar oíche) in aghaidh shiondróm na conaire carpasaí ina dhá lámh. D’íoc an 
fear an costas de gheall le €7,000 as a chúram othair chónaithigh in ospidéal i dTuaisceart 
Éireann roimh ré ach mhothaigh sé maith go leor chun an t-ospidéal a fhágáil ar an lá a 
rinneadh a obráid. Dá bhrí sin, measadh é a bheith ina othar lae agus ba cheart aisíocaíocht 
a bheith faighte aige ón ospidéal. Diúltaíodh dá iarraidh nuair a d’iarr sé aisíocaíocht ón 
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ospidéal, áfach. Dúirt an t-ospidéal gur fhan an costas mar a bhí, beag beann ar cé acu a 
chuaigh sé abhaile an lá sin nó a d’fhan sé thar oíche.

Níorbh fhéidir le FSS ach aisíocaíocht mar othar lae a dhéanamh leis an bhfear. B’ionann an 
aisíocaíocht sin agus pas beag níos mó ná €2,000.  D’fhág sé sin go raibh easnamh de gheall 
le €5,000 aige. Nuair a chuir an tOmbudsman ceist ar an ospidéal i dTuaisceart Éireann 
faoin difríocht idir costais othar lae agus costais othair chónaithigh, ghlac an t-ospidéal leis 
go ndearnadh earráid sa chás seo. D’aontaigh sé go n-aisíocfadh sé na costais a bhí fágtha. 
Agus é ag leagan béim ar an gcás seo, is mian leis an Ombudsman a léiriú cad is féidir tarlú 
nuair nach bhfuil othair láneolach ar shonraí na scéime ná ar an dóigh a n-oibríonn sí. 

Sa chás seo, ní bheadh FSS in ann a thuar, tráth ar thug sí formheas dó cúram othair 
chónaithigh a fháil, go scaoilfí an fear mar othar cónaitheach. I gcomhairle le hOifig 
an Ombudsman, leasaigh FSS a litir formheasa chun eolas a thabhairt d’othair faoi na 
féidearthachtaí éagsúla atá ar fáil faoin scéim agus faoi theidlíochtaí othair.

ÚDARÁS ÁITIÚIL

3.10 Gearrtar pionóis ar fhear go míchothrom as ‘cáin an 
dara teach’  

Le blianta beaga anuas, fuair mé roinnt gearán faoin táille as Cónaí Príobháideach 
Neamhphríomha (rud ar a dtugtar ‘cáin an dara teach’ freisin).  Fuarthas an-chuid de na 
gearáin sin ó úinéirí tí atá ina gcónaí thar lear agus a maíonn nárbh eol dóibh go raibh 
an táille ann.  Sheas mé le gearáin den sórt sin i líon an-bheag cúinsí, amhail iad sin atá 
leagtha amach sa chás seo a leanas.

Cúlra  
Ghearr Comhairle Cathrach Chorcaí €6,230 i bpionóis íocaíochta déanaí ar fhear as 
mainneachtain an táille as Cónaí Príobháideach Neamhphríomha a íoc in am i dtaca le teach 
a bhí aige i gCorcaigh.  Tá an fear agus a bhean chéile ina gcónaí san Astráil agus níor thug 
siad cuairt ar Éirinn go minic.  Cheannaigh sé an réadmhaoin sular tugadh an cháin isteach 
sa bhliain 2009. Dúirt sé nárbh eol dó go raibh a leithéid d’íocaíocht le déanamh.  Lig an 
fear an réadmhaoin ar cíos agus d’fhostaigh sé ceantálaí chun déileáil le haon fhadhbanna 
cothabhála a d’fhéadfadh teacht aníos le linn na tionóntachta.  Ní raibh sé ag cur in aghaidh 
an táille €1,000 a íoc ach d’iarr sé go mbainfí an pionós íocaíochta déanaí. 

Scrúdú
Bhí Cónaí Príobháideach Neamhphríomha ina cháin a bhí i bhfeidhm idir an bhliain 2009 
agus an bhliain 2013 maidir le réadmhaoin chónaithe nárbh ionann í agus teach cónaithe 
aonair ná príomhtheach cónaithe an úinéara sna blianta sin. Cáin féindearbhaithe a bhí ann 
agus bhí dualgas ar an úinéir an réadmhaoin a chlárú agus an cháin a íoc.  Chomhaontaigh 
an tOmbudsman creat le hÚdaráis Áitiúla i dtaca le táillí as Cónaí Príobháideach 
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Neamhphríomha. Rinne siad foráil go mbeadh úinéir réadmhaoine atá ina gcónaí thar lear i 
dteideal laghdú 50% ar phionóis íocaíochta déanaí má chomhlíonann sé roinnt coinníollacha.

Níor thug an Chomhairle fógra don fhear faoina dhliteanas sular thosaigh na pionóis ag 
fabhrú. Níor thug sé cuairt ar Éirinn go minic, níor leis é níos mó ná réadmhaoin amháin a 
bhí faoi dhliteanas i leith na táille as Cónaí Príobháideach Neamhphríomha agus ní raibh a 
réadmhaoin á bainistiú ag gníomhaire.  

Ghlac an Chomhairle leis nach raibh ach ról an-teoranta ag an gCeantálaí i ndéileáil le 
fadhbanna cothabhála agus nár bhainistigh sé an réadmhaoin. 

Toradh
D’aontaigh an Chomhairle gur chomhlíon sé gach ceann de na cúig choinníoll atá liostaithe 
sna treoirlínte ar eisigh an tOmbudsman iad. D’aontaigh sé an tsuim a bhí le híoc ag an bhfear 
as táillí íocaíochta déanaí a laghdú faoi 50%. Shábháil an fear breis agus €3,000 dá bharr. 

3.11 Tagann an Chomhairle ar chomhaontú le fear tar éis 
balla gairdín a thógáil san áit mhícheart

Cúlra 
D’aimsigh fear gur san áit mhícheart a tógadh balla teorann ag teorainn a ghairdín.  Bhí sé 
ag iarraidh a ghairdín a athchóiriú ach bhí cuid den ghairdín i seilbh fhisiciúil Chomhairle 
Contae Chill Dara, a cheannaigh an réadmhaoin in aice lena réadmhaoin féin.  

Scrúdú
Cheannaigh sé a theach cónaithe sa bhliain 2002. Ag an am sin, bhí an balla ag teorainn a 
ghairdín fásta amach. Ghlan sé an fál rófhásta agus d’aimsigh sé go raibh an balla san áit 
mhícheart. Cheannaigh an Chomhairle an réadmhaoin in aice lena réadmhaoin sa bhliain 
2008, sé bliana tar éis don fhear a theach a cheannach. Bhí an balla roinnte ann sular 
cheannaigh an Chomhairle an talamh.    

Toradh
Bhí an tOmbudsman sásta gur aontaigh an Chomhairle tabhairt faoi oibreacha deisiúcháin 
agus a cion féin a íoc as an gcostas a bhain leis an mballa teorann a athshuí agus a atógáil.  
Leis sin, tugadh rochtain don fhear ar a ghairdín ar fad. 

OIDEACHAS

I gCaibidil 2, thagair mé do roinnt gearán a fuair mé faoi Thacaíocht Chomhchoiteann 
do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI).  D’oibrigh foireann na hOifige seo le SUSI chun aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna a cuireadh in iúl sna gearáin sin. Ba mhaith liom aitheantas 
a thabhairt don chomhar a chuir SUSI agus an Roinn Oideachais agus Scileanna ar fáil chun 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.  Tá achoimrí ar dhá cheann de na gearáin ar 
réitigh an Oifig seo iad sa bhliain 2016 leagtha amach agam.
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3.12 Glacann SUSI le hiarratas déanach tar éis deacrachtaí 
teicniúla

Cúlra  
Rinne mac léinn gearán nuair nach bhfuair sé meabhrúchán ó SUSI maidir lena dheontas 
ardoideachais a athnuachan, cé gur tugadh meabhrúchán do roinnt mhaith mic léinn eile. 
Mar thoradh air sin, dhiúltaigh SUSI dá iarratas déanach ar an deontas agus fágadh é gan 
airgead chun táillí cláraithe coláiste, i measc nithe eile, a íoc. 

Scrúdú
D’athraigh an mac léinn a sheoladh ríomhphoist. Mar sin féin, thug sé fianaise á léiriú gur 
thug sé eolas do SUSI faoina sheoladh ríomhphoist nua.  Tar éis imscrúdú a dhéanamh, 
dúirt SUSI go ndearnadh earráid nuair a bhíothas ag socrú cuntas dúblach don mhac léinn 
ina bhunachar sonraí tacaíochta. Ba é an toradh a bhí air sin go raibh moill shuntasach ar 
fhoirm iarratais a sheoladh chuig an mac léinn. 

Toradh
De bharr na ndeacrachtaí teicniúla a raibh SUSI ag déileáil leo, d’aontaigh sé glacadh le 
foirm iarratais dhéanach ón mac léinn.

3.13 Níor caitheadh go cothrom le leasathair mic léinn i 
scéim deontais

Cúlra 
Rinne mac léinn gearán leis a Ombudsman nuair a dhiúltaigh SUSI dá hiarratas ar dheontas 
mac léinn a tástáladh ó thaobh acmhainne de.  Is féidir an t-ioncam a shaothraíonn 
tuismitheoir nó caomhnóir le hiarratasóir a chur san áireamh nuair atá an t-ioncam 
teaghlaigh á mheasúnú. Sa chás seo, áfach, dúirt SUSI nach bhféadfaí ioncam leasathair 
an chailín a chur san áireamh mar nár cuireadh ‘leasathair’ ar áireamh sa sainmhíniú ar 
‘tuismitheoir nó caomhnóir’ ina reachtaíocht.  Ba é éirim an ghearáin a rinne an mac léinn ná 
gurbh é aidhm an deontais tacaíocht a thabhairt do mhic léinn ó theaghlaigh ar ioncam íseal 
agus go mbeadh mic léinn ó theaghlaigh ar an acmhainn chéanna i dteideal an deontais dá 
mba rud é go bhfuil a dtuismitheoirí ‘nádúrtha’ pósta lena chéile agus in aontíos fós. 

Scrúdú
Rinne an mac léinn iarratas ar an ‘Deontas Ráta Speisialta’.  Le go mbeidh mac léinn i 
dteideal an deontais, ní mór an t-ioncam teaghlaigh a bheith faoi bhun suim shonraithe 
agus ní mór do thuismitheoir nó caomhnóir leis an mac léinn a bheith ag fáil ‘íocaíocht 
cháilitheach’, lena n-áirítear íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh.  

I gcás an mhic léinn, bhí ioncam an teaghlaigh faoi bhun na tairsí agus bhí an teaghlach 
ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh, mar atá an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh.  Bhí an 
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Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh á íoc in ainm an leasathar thar ceann an teaghlaigh, áfach.  
Bhí SUSI den tuairim nach raibh máthair an mhic léinn ag fáil íocaíocht cháilitheach mar 
gurb amhlaidh nach raibh a leasathair ar áireamh sa sainmhíniú ar ‘tuismitheoir’ agus 
gur ina ainm a bhí an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh.  Ní raibh an mac léinn i dteideal an 
Deontais Ráta Speisialta, dá bhrí sin.

Nuair a rinne an tOmbudsman teagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, dúirt an Roinn go 
meastar fear céile agus bean chéile a bheith ina gcomhiarratasóirí a bhfuil na hoibleagáidí 
agus na freagrachtaí céanna orthu faoin scéim, cé nach bhfuil Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh 
iníoctha ach le hiarratasóir amháin.  Ag féachaint do na cúinsí, mheas an tOmbudsman nach 
raibh sé cothrom diúltú don iarratas ar an deontas mac léinn.

Toradh
Dámhadh íocaíocht €2,890 don mhac léinn tar éis don Ombudsman dul i mbun plé leis an 
Roinn Coimirce Sóisialaí agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.  

Leasaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna an reachtaíocht ó shin i leith mar thoradh 
ar ghearáin den chineál céanna a rinneadh leis an Ombudsman. Fágann sé sin go meastar 
príomhshaothraí an teaghlaigh agus a chéile/céile nó a pháirtnéir/páirtnéir iad féin a bheith 
ag fáil íocaíocht cháilitheach i gcás Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh, beag beann ar cé acu atá 
nó nach bhfuil siad ar an duine a n-íoctar an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh leis/léi.
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Caibidil 4: Rudaí a Chur ina gCeart trí 
Sheirbhísí Poiblí a Fheabhsú
Ceann amháin dár gcuspóirí straitéiseacha is ea feabhsuithe sa mhórsheirbhís phoiblí a 
bhrú chun cinn. Déanaimid é sin ar roinnt bealaí.  Má bhíonn ceacht le foghlaim ó na gearáin 
aonair a scrúdaímid, cuirimid an méid sin in iúl don soláthraí seirbhíse lena mbaineann.  In 
amanna, is féidir le gearán aonair nó grúpa gearán béim a leagan ar fhadhb shistéamach. 
Má réitítear an tsaincheist sin, d’fhéadfadh sé sin dul chun tairbhe do líon mór daoine atá ag 
déileáil leis an soláthraí seirbhíse agus a chinntiú nach dtiocfadh gearáin chosúla chun cinn 
sa todhchaí.   Phléamar i gCaibidil 2 roinnt de na fadhbanna sistéamacha a d’aimsíomar sa 
bhliain 2016.  Mar sin féin, comhroinnimid ar bhealaí eile freisin an fhoghlaim a ghnóthaímid 
ó ghearáin, mar shampla trí Chásleabhar an Ombudsman, i gcruinnithe le soláthraithe 
seirbhíse áitiúla agus trí threoir ghinearálta a eisiúint chuig soláthraithe seirbhíse.   

4.1 Cásleabhar an Ombudsman 

Táim ag obair ó ainmníodh mar Ombudsman mé an fhoghlaim ó chásanna a bhreithnigh an 
Oifig seo a dhéanamh níos sorochtana.

Ceann de na bealaí a dhéanaim amhlaidh is ea trí Chásleabhar an Ombudsman. Is 
foilseachán ráithiúil é. 

Cuirtear achoimrí ar fáil sa Chásleabhar ráithiúil ar chásanna ar dhéileálamar leo sna 
míonna roimhe san Oifig. Déantar cur síos ann ar ghearáin ar fud na réimsí go léir lena 
ndéileálann an Oifig, amhail Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil, Talmhaíocht, 
Cánachas agus Tithe Altranais.

Scaiptear é i bhformáid dhigiteach ar bhreis agus 2,500 oifigeach i soláthraithe seirbhíse 
poiblí, ar chomhaltaí den Oireachtas agus ar ionadaithe poiblí eile. Tá sé ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin na hOifige seo freisin ag www.ombudsman.ie.

Tá an-ghlacadh i measc soláthraithe seirbhíse poiblí agus ionadaithe poiblí leis an 
gCásleabhar.
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D’fhoilsigh mé an naoú heagrán de Chásleabhar an Ombudsman i mí na Nollag 2016. Chomh 
maith leis sin, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta Chiarraí den Chásleabhar. Cuirtear achoimrí 
ar fáil ann ar ghearáin a fuair an Oifig ón gcontae sin agus foilsíodh é i gcomhthráth lenár 
nImeacht For-rochtana i gCiarraí i mí Mheán Fómhair 2016. I mí Dheireadh Fómhair 2016, 
d’fhoilsigh mé eagrán speisialta ‘Údaráis Áitiúil’ den Chásleabhar. Cuirtear achoimrí ar fáil 
ann ar na gearáin a fhaighim faoi shaincheisteanna údaráis áitiúil amhail Tithíocht agus 
Pleanáil.  Scaipeadh an Cásleabhar sin go leathan ar oifigigh thábhachtacha ar fud na 
hearnála údaráis áitiúil.  Is é an aidhm atá leis foghlaim ó na nithe a n-éiríonn leo agus na 
nithe nach n-éiríonn leo san earnáil údaráis áitiúil. 

4.2 Rudaí ina gCeart timpeall na tíre 

Cé gur féidir gearáin a dhéanamh leis an Oifig seo trí dhul i dteagmháil linn trí litir nó 
ríomhphost, ar líne agus go pearsanta ag ár n-oifig i mBaile Átha Cliath, is eol dom go bhfuil 
fonn ar roinnt mhaith daoine bualadh linn go pearsanta lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 
agus go dteastaíonn cabhair lena ngearán uathu.   Tá fonn orm freisin dul i dteagmháil le 
hionadaithe poiblí agus leis an iomad soláthraí seirbhíse poiblí atá lonnaithe timpeall na tíre.  
Dá bharr sin, reáchtálamar roinnt imeachtaí ‘réigiúnacha’ sa bhliain 2016.  

Imeacht For-rochtana i gCiarraí, 2016
Reáchtáil an Oifig seo mórimeacht for-rochtana i dTrá Lí, Contae Chiarraí, an 22 Meán Fómhair 
agus an 23 Meán Fómhair 2016. Bhí roinnt tionscnamh i gceist leis an imeacht thar an dá lá: 

Cásleabhar sa 
Gheimhridh 2016
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i. Comhdháil: ‘Foghlaim ó Ghearáin na Ríochta: Conas is féidir le gearáin seirbhísí 
poiblí a fheabhsú’ 
Ar na daoine a d’fhreastail ar an gcomhdháil leathlae seo bhí oifigigh thábhachtacha 
ó sholáthraithe seirbhíse poiblí i gCiarraí, amhail FSS, ospidéil agus údaráis áitiúla. 
D’fhreastail roinnt Teachtaí Dála áitiúla agus ionadaithe ó ghrúpaí deonacha uirthi freisin. 
Thug mise agus beirt de mo chuid oifigeach breac-chuntas ar na cineálacha gearáin a 
fhaighimid ó Chontae Chiarraí, ar aidhm Chásleabhar an Ombudsman, rud is foilseachán 
ráithiúil, agus ar conas is féidir linn oibriú le chéile chun soláthar na seirbhísí poiblí a 
fheabhsú. Chuamar i mbun plé rídhearfach leis na daoine a d’fhreastail. Ba cheart go 
rachadh sé sin chun tairbhe don obair a dhéanfaidh gach duine dínn sa todhchaí.

ii. Cruinnithe le soláthraithe seirbhíse poiblí áitiúla 
Bhuail mé leis an lucht ardbhainistíochta in Ospidéal Ollscoile Chiarraí, i gComhairle 
Contae Chiarraí agus in Ionad Intreo i dTrá Lí agus mé i gContae Chiarraí. Phléamar 
na deacrachtaí a ndéileálann soláthraithe seirbhíse poiblí leo i gCiarraí agus, i gcás 
Ospidéal Ollscoile Chiarraí, phléamar na moltaí in Foghlaim ar son Feabhais, tuarascáil 
imscrúdaithe ón Oifig seo.

iii. Seisiún oiliúna don fhoireann in Ionaid Eolais do Shaoránaigh i gContae Chiarraí 
Cuireann Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) seirbhís shármhaith do dhaoine ar 
fud na tíre, lena n-áirítear comhairle agus cabhair a chur ar fáil do bhaill den phobal 
agus iad ag déileáil le soláthraithe seirbhíse poiblí faoi mo dhlínse. Thapaíomar an 
deis i gCiarraí le míniú a thabhairt d’fhoireann na CICanna i gCiarraí ar na cineálacha 
gearáin a ndéileálaimid leo agus conas is féidir leo gearáin a ghlacadh ón bpobal thar 
ár gceann. Imeacht rí-úsáideach a bhí san imeacht sin agus táimid ag súil le hoibriú go 
dlúth leis na CICanna sa todhchaí le leas an phobail.

An Teachta Dála John Brassil, Moira Murrell, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí agus Peter 
Tyndall, an tOmbudsman, ag an gComhdháil i dTrá Lí.
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iv. Seirbhís glactha gearán don phobal 
Reáchtáil baill foirne ón Oifig seo clinic lae iomláin i dTrá Lí chun gearáin a ghlacadh 
ón bpobal agus comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do ghlaoiteoirí. Bhí áthas orm 
go rabhamar in ann cabhrú le líon measartha ard daoine agus luaigh gach duine de na 
cuairteoirí faoi na buntáistí a bhaineann le bheith ábalta bualadh lenár bhfoireann agus 
ár gcuid seirbhísí a úsáid go pearsanta.

Tá áthas orm a rá go bhfuaireamar aiseolas rídhearfach ó na daoine ar bhuaileamar leo agus 
tá sé beartaithe againn imeacht den chineál céanna a eagrú in áit eile sa tír sa bhliain 2017.

Cuairteanna ar na hIonaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna)
Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann 
baill foirne ón Oifig seo cuairt ar Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) chun gearáin a fháil 
ó dhaoine den phobal. Cuireann cuairteanna míosúla ar Chorcaigh, ar Luimneach agus ar 
Ghaillimh seirbhís luachmhar áitiúil ar fáil, ar seirbhís í atá éasca le rochtain do dhaoine atá 
ina gcónaí ann.

Le linn na bliana 2016, bhí foireann an Ombudsman ar fáil ar 35 ócáid chun comhairle agus 
cúnamh a sholáthar agus gearáin a fháil ón bpobal. 

CIC Luimnigh sa bhliain 2016 
Fuarthas 37 ngearán.

CIC na Gaillimhe sa bhliain 2016 
Fuarthas 41 ghearán

CIC Chorcaí sa bhliain 2016 
Fuarthas 84 ghearán.

Thug ár gcuairteanna ar na CICanna deis dúinn chomh maith cúnamh a thabhairt do 
gheall le 200 duine eile nach raibh a ngearáin laistigh dár sainchúram nó nár phléigh an 
tsaincheist leis an soláthraí seirbhíse poiblí ar an gcéad dul síos. 

Oiliúint d’Fhoireann na CICanna   
Seachas ár gcuairteanna míosúla, thugamar faisnéis agus treoir d’fhoireann na CICanna 
i nGaillimh, i Luimneach agus i gCorcaigh maidir le gearáin a ghlacadh agus le ról an 
Ombudsman. Leis an oiliúint sin, cuireadh ar chumas fhoireann na CICanna comhairle a 
thabhairt do chuairteoirí ar CICanna maidir le conas gearán a dhéanamh agus le cé acu ba 
cheart nó nár cheart gearán a tharchur chuig an Ombudsman.   

Rannpháirtíocht i dTaispeántais
1. Taispeántas um Oideachas agus Oiliúint Aosach Chorcaí 

Is le fada atá an Oifig ag freastal ar an taispeántas dhá lá seo a chuirtear ar siúl i mí 
Mheán Fómhair gach bliain. Bhí sé úsáideach freastal air chun ról agus feidhm na 
hOifige a chur chun cinn i réigiún an Deiscirt.
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Claire Kelly, Rebecca Connolly agus Orla Cafferky ó Oifig an Ombudsman ag an Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain 
d’Aois i mBaile Átha Cliath

2. Seónna do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath 
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 ag seónna i nGaillimh 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 dhaoine den phobal.  

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd ar fad a bhí páirteach inár gclár For-rochtana le 
linn na bliana 2016. Mar is gnách, tugann m’fhoireann ár seirbhís go díreach chuig an bpobal 
ar bhealach cúirtéiseach gairmiúil.

4.3 Rudaí a Chur ina gCeart trí dhlínse an Ombudsman a 
leathnú chuig gach seirbhís phoiblí

Soláthar Díreach
Mar a thuairiscigh mé sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2015 (leathanach 20), 
bhíothas ag cur deireadh leis an mbac a bhí ag cur cosc orm gearáin a ghlacadh faoi riar 
laethúil na n-ionad soláthair dhírigh. Tugadh é sin chun críche i mí Aibreáin 2017.

Roimh an dáta sin, chuir an Oifig seo foireann thiomnaithe tionscadail ar bun agus thosaigh 
sí ag tabhairt faoi chlár cuimsitheach ullmhúcháin go mall sa bhliain 2016. Leanadh leis 
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Bhileog Eolais

an obair sin go luath sa bhliain 2017. Áiríodh leis an gclár ‘Bileog Eolais’ mhionsonraithe a 
ullmhú ar Sholáthar Díreach. Tugtar míniú sa bhileog eolais ar obair na hOifige seo agus ar 
conas is féidir le cónaitheoirí agus le daoine eile gearáin a dhéanamh faoi riar na n-ionad 
soláthair dhírigh.

Táimid ag tabhairt cuairt ar ionaid timpeall na tíre chun bualadh le baill foirne agus le 
cónaitheoirí. Is é aidhm na gcuairteanna sin a mhíniú cad a dhéanaimid agus conas a 
dhéanaimid é. Chomh maith leis sin, bhíomar i mbun plé leis an nGníomhaireacht Fáiltithe 
agus Imeasctha, ar comhlacht de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais é. 
Anuas air sin, bhí baint ag foireann na hOifige seo le hoiliúint i láimhseáil gearán a chur ar 
bhainisteoirí ionaid agus i mbaill foirne de chuid na Gníomhaireachta Fáiltithe agus Imeasctha. 
Tá sé beartaithe againn dul i dteagmháil le heagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha freisin.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Tánaiste agus le foireann na Roinne as a gcuid 
oibre ar an tsaincheist sin.

Príosúin
Is é mo thuairimse gur cheart deireadh a chur leis an srianadh dlíthiúil lena gcuirtear cosc 
ar an Oifig seo gearáin faoi sheirbhís príosún na hÉireann a ghlacadh. 

I mí Aibreáin 2016, d’fhoilsigh an Breitheamh Michael Reilly (nach maireann), an Cigire 
Príosún ag an am, tuarascáil inar cáineadh an córas reatha maidir le gearáin seirbhíse 
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príosún go mór. Dúirt sé nach bhfuil an córas neamhspleách i ndáiríre agus nach bhfuil sé 
ag teacht le hoibleagáidí idirnáisiúnta na hÉireann. 

Ag teacht sna sála ar an tuarascáil, d’fhógair Frances Fitzgerald, an Tánaiste agus an tAire 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, gur cheart do phríosúnaigh bheith in ann a iarraidh go 
ndéanfadh an Oifig seo imscrúdú neamhspleách ar a ngearáin. D’fháiltigh mé go croíúil 
roimh an bhfógra sin.

Beidh sé faoin Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tar éis próiseas comhairliúcháin 
a eagrú, leasú ar an reachtaíocht Ombudsman a mholadh chun leathnú na dlínse a cheadú. 
Beidh sé riachtanach freisin leasú a dhéanamh ar reachtaíocht reatha eile a bhaineann leis 
an tseirbhís príosún.

Tá méid suntasach oibre ullmhúcháin eile á dhéanamh ag an Oifig seo chun ullmhú don 
leathnú. Áirítear leis an obair sin cruinnithe le hoifigigh shinsearacha ó Sheirbhís Phríosúin 
na hÉireann agus ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir leis na córais reatha 
áitiúla láimhseála gearán i bpríosúin a athbhreithniú agus a fheabhsú. Ba mhaith liom a 
chur in iúl go poiblí gur mór agam an rannpháirtíocht dhearfach oscailte a ghlac Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann agus an Roinn ina bplé leis an Oifig seo.

Seimineár ‘Ombudsman Behind Bars’: Gearáin faoin tSeirbhís Príosún
Mar ullmhúchán do leathnú mo dhlínse chuig gearáin phríosúin, bhí an-áthas orm bheith 
in ann an Seimineár Príosún dar teideal ‘Ombudsman Behind Bars’ a óstáil i gcomhar le 
Cruinniú agus Comhdháil Bhliantúil Chumann na nOmbudsman. Le linn an tseimineáir, 
leagadh béim ar an ngá atá ann le córas neamhspleách gearán a bhunú. Chomh maith leis 
sin, iniúchadh eispéireas na n-ombudsman eile sa réimse sin.

Ba é an Breitheamh Michael Reilly nach maireann, an Cigire Príosún, an spreagchainteoir. 
Mhol sé gur cheart don Ombudsman bheith in ann gearáin ó phríosúnaigh a scrúdú. Ar 
na daoine eile a thug aitheasc sa seimineár bhí Howard Sapers, an tImscrúdaitheoir 
Ceartúcháin do Cheanada, an Dr Niall Muldoon, an tOmbudsman do Leanaí, agus Niki 
Maclean, Stiúrthóir Ombudsman Seirbhísí Poiblí na hAlban.

Bhí ionadaithe tábhachtacha don phobal príosúin i láthair ag an seimineár, lenar áiríodh 
an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cumann na nOifigeach Príosúin, gobharnóirí 
príosúin, Coistí Cuairte Príosúin agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. 

Ghlac an lucht freastail go han-dearfach leis an seimineár. Ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil leis na cainteoirí agus na rannpháirtithe go léir. Ba mhaith liom aitheantas a 
thabhairt do thiomantas agus dúthracht an Bhreithimh Reilly nach maireann go háirithe as a 
chuid oibre mar Chigire Príosún.

Breithiúnas Cliniciúil  
Faoin Acht Ombudsman, 1980 (arna leasú), ní ceadmhach dom gearáin faoi thithe altranais 
príobháideacha nó faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fhiosrú i gcásanna nach 
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mbaineann an gníomh a ndearnadh gearán faoi ach le cinneadh ‘breithiúnais chliniciúil’. 

Is féidir a fheiceáil sna cásanna cúraim agus cóireála a d’fhoilsigh an Oifig seo thar na 
blianta go bhfágann an srianadh nach féidir liom scrúdú cuimsitheach a dhéanamh ar roinnt 
mhaith gearán den sórt sin. Is cúis frustrachais é sin do ghearánaigh agus fágann sé nach 
dtugtar freagra ar an-chuid dá gceisteanna.

I gcomhairle leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus le páirtithe leasmhara 
eile, tá an Roinn Sláinte ag leanúint lena próiseas comhairliúcháin maidir le cé acu ba cheart 
nó nár cheart an srianadh reatha a bhaint. Táim ag súil go dtabharfar an t-ábhar sin chun 
críche sa bhliain 2017.

4.4 Treoir do Sholáthraithe Seirbhíse Poiblí maidir le 
Leithscéal a Ghabháil

Chuir an Oifig seo roinnt doiciméid treorach le chéile arb é an aidhm atá leo cabhrú le 
soláthraithe seirbhíse poiblí feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí.  D’eisigh mé ‘Treoir 
maidir le Leithscéal Dáiríre a Ghabháil’ sa bhliain 2016.  

A lán daoine a dhéanann gearán chuig an Oifig seo, insíonn siad dom go bhfuil siad ag 
iarraidh go n-admhóidh an soláthraí seirbhíse go ndeachaigh rud éigin amú agus go 
bhfaighidh siad leithscéal dáiríre as sin. Insíonn daoine dúinn gur mhaith leo go n-éistfear 
leo. Ba mhaith leo dearbhú a fháil gur foghlaimíodh ceachtanna agus nach ndéanfar an 
botún céanna arís.

Mínítear sa Treoir cad is leithscéal dáiríre ann, cé na nithe is gá a lua sa leithscéal agus cé 
na tairbhí a bhaineann le leithscéal ceart a ghabháil.  Fuair mé amach go bhféadfaí gearáin a 
sheachaint i gcuid mhór cásanna dá ngabhfadh ball foirne ar an líne thosaigh nó bainisteoir 
sinsearach a leithscéal sa chéad áit.

Tá an Treoir ar fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.
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“Nílimse agus níl mo theaghlach in ann go leor buíochais a 
ghabháil leat as gach a ndearna tú ar ár son. Lean tú le cás 
an uncail liom agus d’éirigh leat torthaí a bhaint amach agus 
freagraí a fháil dúinn. Is mór againn an t-am agus an dua a 
chuir tú isteach ann”

-Gearánach.

“Is cinnte gur sampla iontach de Sheirbhís Phoiblí agus cuid 
dhílis di thú. Má theastaíonn uaim choíche go mbreithneoidh 
Oifig an Ombudsman ábhar a bhfuil a haird tarraingthe 
agam air, tá súil agam go mbeidh an t-ádh orm gur tusa an 
duine a roghnófar chun déileáil leis an gcomhad.”

-Gearánach.
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Rudaí a Chur ina gCeart trínár 
Seirbhísí a Fheabhsú

05
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Caibidil 5: Rudaí a Chur ina gCeart trínár 
Seirbhísí a Fheabhsú

5.1 Plean Straitéiseach agus Luachanna 2016-2018

Leis an Ráiteas Straitéise 2016-2018, soláthraítear treochlár le haghaidh straitéis fáis trí 
bliana don Oifig seo a bhaint amach. Sainaithníodh na cuspóirí ardleibhéil seo a leanas mar 
nithe príomhúla a bhrúfaidh baint amach fhís na hOifige seo chun cinn:

�� Brúfaimid feabhsuithe sa mhórsheirbhís phoiblí chun cinn 
�� Soláthróimid seirbhís atá dírithe ar chustaiméirí a léiríonn ár mbunluachanna. 
�� Déanfaimid ár gcreataí bainistíochta agus riaracháin a fheabhsú agus a fhorbairt 

d’fhonn tacú leis na cuspóirí atá againn feabhas a chur ar an mórsheirbhís phoiblí agus 
seirbhís shármhaith atá dírithe ar an gcustaiméir a sholáthar. 

Chomh maith leis sin, shainaithin an Oifig seo luachanna eagraíochta a leagann amach 
na cáilíochtaí atáthar ag súil go dtaispeánfaidh foireann na hOifige seo nuair atá siad ag 
comhlíonadh a gcuid dualgas. Is iad seo na luachanna sin:

�� Cothroime
�� Neamhspleáchas
�� Nuálaíocht
�� Díriú ar Chustaiméirí
�� Ionbhá 
 

Luachanna eagraíochta an Ombudsman
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Chuir pobal tiomnaithe ball foirne ag gach grád na luachanna sin chun cinn ar fud na 
heagraíochta. Is cuid dhílis d’obair na hOifige seo iad na luachanna. Tá siad leabaithe inár 
gcuid cleachtas agus córas freisin. 

Is féidir a fheiceáil ar fud na Tuarascála Bliantúla seo an dul chun cinn suntasach atá 
déanta ag foireann na hOifige seo ar Phríomhchuspóirí an Ráitis Straitéise a bhaint amach.  
I dtús gach bliana, ceapadh Pleananna Gnó lena dtacaítear leis na cuspóirí sin. Rinneadh 
faireachán inmheánach ar chur chun feidhme na bpleananna sin agus ar a gcomhthéacs 
laistigh den Ráiteas Straitéise foriomlán. Ina theannta sin, athbhreithníodh iad ar bhonn 
ráithiúil. Chuir sé sin ar chumas na Foirne Bainistíochta an dul chun cinn a mheasúnú agus a 
mheas agus coigeartuithe a dhéanamh ar a bPleananna Gnó faoi seach nuair ba ghá.

Táim ag súil leis na nithe seo a leanas a fheiceáil sa bhliain 2017:

�� faisnéis bhainistíochta fheabhsaithe chun treochtaí a aithint agus a anailísiú ar 
bhealach níos éifeachtaí, 

�� tuilleadh cuíchóirithe a bheith déanta ar an bpróiseas trínar féidir le daoine den phobal 
gearán a dhéanamh faoi sholáthraithe seirbhíse poiblí agus 

�� tairbhe a bhaint as ár n-infheistíocht i dteicneolaíocht le haghaidh córais nua 
chásbhainistíochta agus bhainistíochta doiciméad. 

5.2 Alt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas 2014

Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014, leagtar dualgas dearfach ar sholáthraithe seirbhíse poiblí aird chuí a thabhairt ar 
shaincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus le comhionannas. 

Tá freagracht ar an Oifig seo as comhionannas a chur chun cinn, as idirdhealú a chosc agus 
as cosaint a dhéanamh ar chearta daonna ár bhfostaithe, na ngearánach, na n-úsáideoirí 
seirbhíse agus gach duine a dtéann ár gcuid beartas agus pleananna i bhfeidhm orthu.  Is 
oibleagáid dhlíthiúil í sin, ar a dtugtar an Dualgas Seirbhíse Poiblí, a thagann as alt 42 den 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014.  Téann ról 
na hOifige seo níos faide ná breithniú a dhéanamh ar an dlíthiúlacht sin, áfach. Cuimsíonn sé 
freisin breithniú a dhéanamh ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil gníomhartha 
na soláthraithe seirbhíse poiblí cóir agus cothrom.  Cuid dhílis d’obair na hOifige seo is ea 
comhionannas deiseanna agus meas ar chearta an duine a bhaint amach. 

Tá an Oifig seo tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint go léir lena dtugtar aird ar 
a gcearta daonna agus ar an gceart atá acu chun caitheamh cothrom. Baineann sé sin le 
hábhar freisin maidir leis an dóigh a mbímid i mbun caidreamh lenár bhfoireann féin mar 
go bhfuil sé bunriachtanach le haghaidh dea-thimpeallacht oibre a chothú ina gcuirtear 
rannpháirtíocht, oscailteacht agus dínit chun cinn san áit oibre. Léirítear ár gcur chuige go 
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soiléir lenár mbunluachanna eagraíochta um neamhspleáchas, díriú ar chustaiméirí agus 
cothroime, nithe atá le feiceáil i gcultúr na hOifige seo, inár mbeartais inmheánacha agus 
inár gcleachtais inmheánacha. Tá obair réamhghníomhach déanta againn maidir le hoiliúint 
a chur ar ár mbaill foirne. Leis an oiliúint sin, spreagtar iad dearcadh chearta an duine a 
chur san áireamh agus cásanna á mbreithniú acu.

5.3 Ár seirbhísí a sholáthar go héifeachtúil: forbairtí TFC

Baineann ríthábhacht le córais agus bonneagar TFC atá cothrom le dáta ionas go mbeimid in 
ann comhlíonadh a dhéanamh ar ár gcuspóirí i dtaca le seirbhís atá dírithe ar chustaiméirí a 
sholáthar agus le feabhas a chur ar an mórsheirbhís phoiblí.  

Bonneagar TFC
Le linn dúinn plean fairsing athnuachana agus feabhsúcháin TFC a chur chun feidhme, 
rinneadh dul chun cinn suntasach ar bhonneagar seanchaite TFC a athsholáthar agus 
ar chórais nua a fháil chun déileáil le gearáin agus le caidreamh le custaiméirí agus 
le geallsealbhóirí.  Tá an Oifig seo tiomanta dá chinntiú go mbainimid an-leas as na 
teicneolaíochtaí nua sin chun seirbhís níos fearr do chustaiméirí agus bainistíocht eolais 
níos fearr a sholáthar. Le cur i bhfeidhm na gcóras nua sin sa bhliain 2017, beifear in ann 
seirbhísí a dhigitiú nuair is cuí agus gnáth-thascanna a uathoibriú, rud lena dtacófar le 
seirbhís níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a sholáthar. Chomh maith leis sin, beifear in 
ann iad a úsáid chun saoráidí feabhsaithe a chur ar fáil le haghaidh foghlaim ó ghearáin a 
aithint, rud a fhéadann feabhsuithe ar sheirbhísí poiblí a bhrú chun cinn.

Suíomh Gréasáin nua an Ombudsman - 2017
Cuireadh tús sa bhliain 2016 le hobair ar shuíomh Gréasáin nua Ombudsman. Mar thoradh 
ar an obair sin, soláthrófar seirbhísí feabhsaithe ar líne do dhaoine den phobal agus do 
gheallsealbhóirí eile sa bhliain 2017. Beidh tairseach ar líne ar áireamh sa suíomh Gréasáin 
nua lena dtabharfar saoráid thapa éifeachtúil le haghaidh gearáin a chur isteach agus a 
bhainistiú ar líne. Tabharfar aghaidh leis freisin ar an ngá atá ann, dar lenár gcustaiméirí, le 
saoráid thapa shábháilte le haghaidh sonraí agus doiciméid a sheoladh chugainn. 

Tairseach Aonair Gearán le haghaidh Gearáin Earnála Sláinte
Tá sé beartaithe freisin ag an Oifig seo an teicneolaíocht tairsí ar líne sin a úsáid chun 
feabhas a chur ar an suíomh Gréasáin Healthcomplaints.ie, ar suíomh Gréasáin é a bhfuil 

“Go raibh maith agat as an gcabhair agus an tacaíocht ar fad 
a thug tú dúinn maidir lenár ngearán in aghaidh na Roinne 
Coimirce Sóisialaí agus as an toradh a bhain tú amach.
Go raibh maith agat arís.”  
 -Gearánach
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freagracht ar roinnt gníomhaireachtaí as. Cuirfear ar chumas na ndaoine den phobal leis sin 
gearáin sláinte poiblí agus cúraim shóisialta a chur isteach ar líne tríd an suíomh Gréasáin 
Healthcomplaints go díreach. 

Inlíon na hOifige
Cuireadh saoráid Inlín i bhfeidhm san Oifig seo ar deireadh thiar sa bhliain 2016. Tá an 
fhoireann ag baint leas as chun foghlaim a chomhroinnt go hinmheánach agus cumarsáid a 
fheabhsú ar fud na heagraíochta. 

5.4 An Próiseas Measúnaithe agus Athbhreithnithe 
Cáilíochta

Mar chuid dár bplean straitéiseach, bímid ag feabhsú go leanúnach an leibhéil seirbhísí 
a sholáthraímid agus ag cinntiú go gcuirfidh ár gcórais agus ár bpróisis ar ár gcumas ár 
gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. Chun cáilíocht ár n-oibre láimhseála cásanna 
a chinntiú, thugamar caighdeáin cháilíochta isteach lenar socraíodh cuspóirí i dtaca le 
cásobair ó thaobh nósanna imeachta, tráthúlachta, cumarsáide agus cruinnis de. 

Tá próiseas Measúnaithe Cáilíochta i bhfeidhm againn chun a chinntiú go gcomhlíonaimid ár 
gcaighdeáin cháilíochta.  Gach mí, scrúdaíonn ár bhFoireann Measúnaithe Cáilíochta 15% de 
na cásanna a dúnadh sa mhí roimhe. Chomh maith leis sin, déanann sí na nithe seo:

�� Cásanna a mheasúnú i gcomparáid lenár gcaighdeáin cháilíochta
�� Réitigh a shainaithint agus a mholadh ar aon fhadhbanna próisis a eascraíonn as 

iniúchtaí míosúla cáilíochta
�� Aiseolas ar chásanna aonair a thabhairt do chásoibrithe.

 
An Próiseas Athbhreithnithe  
Ní féidir achomharc reachtúil a dhéanamh in aghaidh cinnidh ón Ombudsman.  I gcúinsí 
áirithe, d’fhéadfaimis athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh ar scrúdaíomar gearán.  Is 
é oifigeach nach raibh baint aige leis an gcinneadh bunaidh agus atá níos sinsearaí ná 
an t-oifigeach a scrúdaigh an gearán a dhéanann an t-athbhreithniú.  Ní mór iarraidh ar 
athbhreithniú a sheoladh chugainn laistigh de mhí amháin ónár gcinneadh a fháil.

Ní mór ceann amháin ar a laghad de na nithe seo a leanas a bheith léirithe in iarraidh ar 
athbhreithniú:

�� go bhfuil fianaise/faisnéis ábhartha nua ar fáil anois a bhféadfadh go raibh tionchar aici 
ar an gcinneadh bunaidh ar an ngearán

�� go raibh mainneachtain ann saincheist ábhartha shubstaintiúil a scrúdú
�� go raibh mainneachtain ann faisnéis ábhartha riachtanach a fháil ón soláthraí seirbhíse 

poiblí a bhfuil gearán á dhéanamh faoi 
�� gur baineadh míthuiscint nó míbhrí as an ngearán, 
�� gur mícheart nó míréasúnta a bhí an cinneadh maidir leis an ngearán a rinneadh nó 

maidir le cúinsí sonracha an cháis.
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“Is mór an t-éacht atá bainte amach agaibh chun a chinntiú 
go gcuirfí athruithe chun feidhme a rachadh chun tairbhe 
do dhaoine scothaosta laga eile. Is mór an suaimhneas é go 
bhfuil eagraíocht ann a bhféadaimid cabhair a iarraidh uaithi 
nuair nach féidir linn ábhair a réiteach inár n-aonar.”

-Gearánach

Fuaireamar 158 n-iarraidh ar athbhreithniú sa bhliain 2016.  Is ionann é sin agus 5% de na 
cásanna go léir ar dhéileálamar leo.  Tuairiscímid ar athbhreithnithe go hinmheánach agus 
bainimid úsáid as an bhfoghlaim ó athbhreithnithe chun soláthar ár seirbhíse a fheabhsú. 
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A
Iarscríbhinn A: Staitisticí 
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Iarscríbhinn A: Staitisticí 
TÁBLA 1 - Iomláin

Gearáin a Tugadh ar Aghaidh ó 2015 691

Gearáin a Fuarthas in 2016 (soláthraithe seirbhíse laistigh dár ndlínse) 3067

Gearáin a Cuireadh i gCrích in 2016 3110

Gearáin a tugadh ar aghaidh go 2017 648

Fiosruithe in 2016 1778

Gearáin a fuarthas in 2016 in aghaidh comhlachtaí atá lasmuigh dár ndlínse (mar 
shampla, bainc, cuideachtaí príobháideacha)  

755

TÁBLA 2 - Gearáin a Fuarthas de réir Earnála

An Státseirbhís

Údaráis Áitiúla

An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta

An Earnáil Oideachais

Comhlachtaí Rialála

Tithe Altranais Príobháideacha

An tAcht um Míchumas 2005 

Eile

1114

819

604

247

83

30

5

165

Iomlán: 3,067

36.3%

26.7%

19.7%

8.1%

5.4%
2.7%

1.0% 0.2%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2578
2787 2873

3727
3602

3412
3190

3535
3641

3067

0

500
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2500

3000

3500

4000

Seasadh leis an ngearán

Seasadh go páirteach leis an ngearán

Tugadh cúnamh maidir leis an ngearán

Níor seasadh leis an ngearán

Iomlán: 1676*
* Ní áirítear leis 1434 chás ar Scoireadh Díobh, a 
  Tarraingíodh Siar nó a Bhí Lasmuigh dár Sainchúram

394

68

315

899

23.5%

4.1%53.6%

18.8%

TÁBLA 3 - Gearáin a Cuireadh i gCrích de réir Toraidh

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana maidir leis na Gearáin a Fuarthas
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TÁBLA 5 - Gearáin a Fuarthas de réir Contae

Iomlán: 3822*

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

Ceatharlach
21

0.5%

Cill 
Mhantáin

73
1.9%

Loch 
Garman

86
2.3%

An Cabhán 
49

1.3%

An Clár
80

2.1%

Corcaigh 
401

10.5%

Dún na nGall
93

2.4%

Lasmuigh den 
Phoblacht nó Áit 

Anaithnid
893

23.4%

Baile Átha 
Cliath 
673

17.6%

Gaillimh 
255

6.7%

Ciarraí
153

4.0%

Cill Dara
114

3.0%

Cill 
Chainnigh

31
0.8%

Laois 
32

0.8%

Liatroim
23

0.6%

Luimneach 
210

5.5%

An 
Longfort
28  0.7%

Lú
75

2.0%

Maigh Eo
93

2.4%

An Mhí
95

2.5%

Muineachán
30

0.8%

Uíbh Fhailí  
42

1.1%

Ros Comáin
44

1.2%

Sligeach
33

0.9%

Tiobraid 
Árann

101
2.6%

Port Láirge
60

1.6%

An 
Iarmhí  

34
0.9%
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TÁBLA 6  - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin 
a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir 
leis an 

ngearán

Scoireadh den 
ghearán/

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

An Roinn 
Coimirce 
Sóisialaí

679 75 4 50 85 223 211 15 663

An Roinn 
Talmhaíochta, 
Bia agus Mara

129 15 0 5 13 15 70 11 129

Na Coimisinéirí 
Ioncaim

94 8 2 8 17 35 22 4 96

An Roinn Dlí 
agus Cirt agus 
Comhionannais

67 8 1 2 5 3 5 47 71

An Roinn 
Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

31 4 0 5 6 11 3 2 31

An Roinn 
Oideachais agus 
Scileanna

30 2 0 0 3 4 3 22 34

An Roinn 
Tithíochta, 
Pleanála, Pobail 
agus Rialtais 
Áitiúil

16 1 0 4 3 1 12 2 23

An tÚdarás 
Clárúcháin 
Maoine

14 1 0 0 2 4 7 2 16

An Roinn 
Iompair, 
Turasóireachta 
agus Spóirt

14 2 0 1 1 5 3 2 14
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TÁBLA 6  - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin 
a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir 
leis an 

ngearán

Scoireadh den 
ghearán/

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

An Roinn 
Ealaíon, 
Oidhreachta 
agus Gaeltachta

9 3 0 1 0 0 4 1 9

An Roinn 
Airgeadais

6 0 0 0 1 0 1 4 6

Oifig na 
nOibreacha 
Poiblí

4 0 0 0 1 1 1 0 3

An Roinn Sláinte 4 1 0 1 0 0 0 2 4

Oifig an Ard-
Chláraitheora

4 0 0 2 1 1 0 0 4

An Státseirbhís 
(Eile)

13 3 0 1 2 0 5 6 17

Iomlán 1114 123 7 80 140 303 347 120 1120
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TÁBLA 6(a) - An Roinn Coimirce Sóisialaí - Gearáin a Fuarthas  
in 2016

Íocaíochtaí Dífhostaíochta 128

Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus Máithreachais  92

Liúntas Leasa Forlíontach   91

Pinsin Seanaoise agus Scoir   86

Íocaíochtaí Cúramóra   57

ÁSPC  38

Scéimeanna um Fhilleadh ar an Obair/Oideachas      37

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh 29

Ilghnéitheach (nach n-áiríonn íocaíochtaí)   25

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontuismitheora 24

An Scéim Liúntais Bhreosla agus Scéimeanna Saor in Aisce 19

Sochar Linbh  16

Scéimeanna Oiliúna/Fostaíochta 15

Íocaíochtaí Iomarcaíochta 9

Íocaíochtaí Eile   7

Sochar Díobhála Ceirde   6

Iomlán 679
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TÁBLA 6(b) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin a Fuarthas  
in 2016

Cáin Ioncaim   40

Cáin Mhaoine Áitiúil 13

Cáin Bhreisluacha 11

Ilghnéitheach 10

Custam agus Mál   4

Cáin Chláraithe Feithiclí 3

Cáin Fáltas Caipitiúil 3

Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas 
(Lamháltais Chánach) 

3

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil 2

Dleacht Stampála   2

 Urghabháil Feithicle/Maoine 2

Cáin Chorparáide   1

Iomlán 94

TÁBLA 6(c) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Gearáin  
a Fuarthas in 2016

Aoníocaíocht Feirme  31

Ilghnéitheach 30

An Scéim Phréimhe Foraoise   17

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta  14

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe  10

An Scéim um Limistéir faoi Mhíbhuntáiste  5

An Clár um Ghlacadh le Teicneolaíocht maidir le Caoirigh 5

An Scéim um Dhíothú Galar  4

Ceadúnú Iascaireachta Mara agus Dobharshaothraithe   4

Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 3

An Scéim Forbartha/Feabhsúcháin Feirme 3

An Córas Aitheanta Dáileachtaí Talún 2

An Scéim Sláinteachas Déiríochta 1

Iomlán 129
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Iarscríbhinn A: Staitisticí

TÁBLA 7 - Údaráis Áitiúla - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 
2016

Gearáin a 
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh go 
páirteach leis 

an ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngeará

Scoireadh 
den ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den ghearán 

roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an gearán 
lasmuigh dár 
sainchúram

Iomlán

Comhairle Contae 

Cheatharlach
6 0 0 1 0 3 1 0 5

Comhairle Chontae an 

Chabháin
9 0 0 0 2 3 3 1 9

Comhairle Contae an 

Chláir
24 5 1 3 3 3 12 1 28

Comhairle Cathrach 

Chorcaí
84 17 1 9 9 27 14 1 78

Comhairle Contae 

Chorcaí
49 9 1 11 5 12 20 1 59

Comhairle Contae Dhún 

na nGall
27 1 1 6 6 5 9 0 28

Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath
82 10 2 9 13 22 20 0 76

Comhairle Contae Dhún 

Laoghaire-Ráth an Dúin
25 2 1 2 3 8 4 4 24

Comhairle Contae 

Fhine Gall
44 6 0 8 4 10 13 0 41

Comhairle Cathrach na 

Gaillimhe
38 6 0 6 2 15 7 0 36

Comhairle Contae na 

Gaillimhe
35 6 0 2 3 7 11 1 30

Comhairle Contae 

Chiarraí
50 8 1 2 6 9 20 7 53

Comhairle Contae Chill 

Dara
29 4 1 6 7 6 7 0 31

Comhairle Contae Chill 

Chainnigh
12 2 1 2 1 3 2 2 13

Comhairle Chontae 

Laoise
12 0 0 0 2 2 8 1 13

Comhairle Contae 

Liatroma
2 0 0 0 0 1 1 0 2

Comhairle Cathrach 

agus Contae Luimnigh
56 15 0 14 8 18 8 2 65
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Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2016

Gearáin a 
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh go 
páirteach leis 

an ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngeará

Scoireadh 
den ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den ghearán 

roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an gearán 
lasmuigh dár 
sainchúram

Iomlán

Comhairle Contae an 

Longfoirt
5 0 0 2 0 3 0 2 7

Comhairle Contae Lú 20 4 0 1 3 2 9 0 19

Comhairle Contae 

Mhaigh Eo
15 0 0 4 3 6 7 0 20

Comhairle Chontae 

na Mí
28 2 1 3 6 10 8 1 31

Comhairle Contae 

Mhuineacháin Council
7 0 1 1 1 2 3 0 8

Comhairle Contae Uíbh 

Fhailí
11 3 0 2 2 2 3 2 14

Comhairle Chontae Ros 

ComáinCouncil
10 4 1 2 2 1 1 1 12

Comhairle Contae 

Shligigh
8 0 1 1 1 2 2 1 8

Comhairle Contae Átha 

Cliath Theas
36 6 0 3 3 11 10 1 34

Comhairle Contae 

Thiobraid ÁrannCouncil
21 4 0 1 3 4 5 0 17

Comhairle Cathrach 

agus Contae Phort 

Láirge

19 1 1 7 1 5 4 0 19

Comhairle Contae na 

hIarmhíCouncil
3 0 0 2 0 0 1 1 4

Comhairle Contae Loch 

Garman
24 2 0 2 2 8 6 1 21

Comhairle Contae Chill 

Mhantáin
28 4 2 2 4 6 16 2 36

Iomlán 819 121 17 114 105 216 235 33 841

TÁBLA 7 - Údaráis Áitiúla - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 
2016
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Iarscríbhinn A: Staitisticí

TÁBLA 7(a) - Údarás Áitiúla - Gearáin a Fuarthas in 2016

Tithíocht 364

Leithdháiltí agus Aistrithe   165

Deisiúcháin   91

Iompraíocht Fhrithshóisialta   26

Saincheisteanna Ginearálta Tithíochta  19

Iasachtaí agus Deontais   18

Cíosanna   16

Díolacháin   11

Íocaíocht Cúnaimh Thithíochta)  9

Measúnú Tithíochta  5

An Scéim um Chúnamh Cíosa  4

Pleanáil 161

Forfheidhmiú 95

Riarachán   66

Bóithre/Trácht    74

Cónaí Príobháideach Neamhphríomha 50

Eile 46

Fíneálacha Tráchta/Páirceála 26

Páirceanna/Spásanna Oscailte    13

Truailliú 12

Mótarcháin agus Ceadúnais Tiomána  11

Séarachas agus Draenáil    11

Bainistíocht Eastáit 9

Cabhair Tithíochta do Dhaoine Scothaosta 8

Glacadh talún/ceart     6

Ionaid Adhlactha 6

Diúscairt Dramhaíola   5

Láithreáin Thréigthe 5

Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil 5

Soláthar Uisce 4

Rátaí 3

Iomlán 819
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Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2016

TÁBLA 8 - An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta - Gearáin a 
Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin a 
Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh go 
páirteach leis 

an ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngearán

Scoireadh 
den ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an gearán 
lasmuigh  dár 

sainchúram

Iomlán

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Cárta Liachta 
agus Cárta Cuairte 
Liachleachtóra 
Ghinearálta    

68 12 2 7 11 15 22 3 72

Eile 34 3 0 7 4 7 5 15 41

An Scéim Tacaíochta 
do Thithe Altranais

23 2 0 2 1 2 12 0 19

An Cárta 
Breoiteachta 
Fadtéarmaí

12 4 0 0 0 1 2 0 7

An tSeirbhís 
Otharcharranna

6 0 0 1 1 1 0 1 4

An Scéim Íocaíochta 
Drugaí

3 0 0 1 0 0 2 0 3

An tSeirbhís Sláinte 
Chomhshaoil

2 1 0 0 0 1 0 0 2

Cúram Sláinte agus Cúram Sóisialta

Ospidéil - Ginearálta     232 31 23 40 23 57 51 25 250

Cúram Príomhúil 
agus Cúram Pobail 

72 2 1 9 11 24 11 10 68

Eile    25 2 0 0 4 7 3 6 22

Seirbhísí do Dhaoine 
faoi Mhíchumas    

24 4 0 3 5 4 2 3 21

Ospidéil - Síciatrach    21 5 2 1 2 11 3 1 25

Seirbhísí Oibre 
Sóisialta

9 3 0 0 3 2 2 0 10

An Scéim Cóireála 
Thar Lear

6 0 0 0 2 4 2 0 8

An Treoir maidir 
le Cúram Sláinte 
Trasteorann

6 2 0 2 0 1 1 0 6

Tithe Altranais 
Príobháideacha   

4 2 1 2 0 1 0 1 7

Seirbhísí 
Fiaclóireachta   

3 0 0 0 0 2 1 1 4

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

54 5 4 6 5 21 9 6 56

Iomlán 604 78 33 81 72 161 128 72 625
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Iarscríbhinn A: Staitisticí

TÁBLA 9 - An Earnáil Oideachais - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i 
gCrích in 2016

Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngearán

Scoireadh den 
ghearán/

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Chathair Bhaile 
Átha Cliath

2 2 0 0 0 0 0 1 3

Boird Oideachais agus 
Oiliúna Chorcaí

3 1 0 0 1 1 0 0 3

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

2 0 0 1 0 1 2 1 5

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

4 0 0 0 0 1 2 0 3

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Dhún Laoghaire

1 0 0 0 1 0 0 0 1

Institiúid Ealaíne, 
Deartha agus 
Teicneolaíochta Dhún 
Laoghaire

2 0 0 0 0 1 1 0 2

Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan

1 0 1 1 0 0 0 0 2

Bord Oideachais agus 
Oiliúna na Gaillimhe-Ros 
Comáin

1 0 0 0 0 0 0 1 1

HEAR/ DARE 21 1 0 3 5 1 14 1 25

An tÚdarás um Ard-
Oideachas

2 0 0 0 0 0 0 1 1

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach

2 1 0 0 0 0 0 0 1

Institiúid Teicneolaíochta 
Shligigh

3 1 0 0 1 0 1 0 3

Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta

2 0 0 0 1 0 0 0 1

IInstitiúid 
Teicneolaíochta Thrá Lí

2 0 0 0 0 0 1 1 2

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus 
an Chláir

1 0 0 0 0 0 0 1 1

Institiúid Teicneolaíochta 
Luimnigh

4 0 0 0 1 1 0 0 2
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Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis 
an ngearán

Scoireadh den 
ghearán/

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Lú agus na Mí

1 1 0 0 0 0 0 0 1

An Coláiste Náisiúnta 
Ealaíne is Deartha

1 0 0 0 1 0 0 0 1

Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann

2 0 0 1 0 1 1 0 3

An Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta

1 0 0 0 1 0 0 0 1

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

3 0 0 0 1 2 2 0 5

Ollscoil na hÉireann, 
Maigh Nuad

2 0 0 0 0 2 0 0 2

Dearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann

2 0 0 0 0 1 0 0 1

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn

1 0 0 0 0 1 0 0 1

Coimisiún na Scrúduithe 
Stáit

57 21 6 2 4 1 25 2 61

Tacaíocht 
Chomhchoiteann do 
Mhic Léinn in Éirinn 
(SUSI)

87 17 1 4 16 18 25 1 82

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

10 2 0 3 0 3 0 1 9

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

7 0 0 0 1 2 2 3 8

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

7 1 0 0 0 2 2 0 5

Ollscoil Luimnigh 11 0 0 2 1 2 1 0 6

Institiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge

2 0 0 1 0 0 1 0 2

Eile 0 1 1 0 0 0 2 0 4

Iomlán 247 49 9 18 35 41 82 14 248

TÁBLA 9 - An Earnáil Oideachais - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i 
gCrích in 2016
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Iarscríbhinn A: Staitisticí

TÁBLA 10 - Comhlachtaí Rialála

Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir 
leis an 

ngearán

Scoireadh 
den 

ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

An Coimisiún um Iomaíocht 
agus Cosaint Tomhaltóirí

2 0 0 1 0 0 2 0 3

CORU - An Chomhairle um 
Ghairmithe Sláinte agus 
Cúraim Shóisialaigh

4 1 0 0 0 1 1 1 4

An Chomhairle 
Fiaclóireachta (*FÁ)

1 0 0 0 0 0 0 1 1

An tÚdarás Sláinte agus 
Sábháilteachta (*FÁ)

2 0 0 0 1 1 0 0 2

An tÚdarás um Fhaisnéis 
agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)

3 0 0 0 2 0 1 1 4

Iascach Intíre Éireann 1 0 0 0 0 0 2 0 2

Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus 
Comhionannas

1 0 0 1 0 0 0 0 1

Dlí-Chumann na hÉireann 8 1 0 0 1 2 1 2 7

Comhairle na nDochtúirí 
Leighis (*FÁ)

6 1 0 0 2 0 0 1 4

An tÚdarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann

1 1 0 0 0 0 0 0 1

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 7 1 0 0 2 2 1 0 6

Bord Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann

5 1 0 2 1 0 2 0 6

An tÚdarás Póilíneachta 1 0 0 0 0 0 0 1 1

An tÚdarás Rialála 
Seirbhísí Maoine (*FÁ)

5 0 0 0 1 1 0 1 3

An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre

30 3 0 3 6 9 10 1 32

Institiúid Ríoga Ailtirí na 
hÉireann

2 0 0 0 0 1 0 0 1

An tÚdarás um Chosaint 
Iascaigh Mhara

1 0 0 0 0 1 0 0 1

An Chomhairle 
Mhúinteoireachta

3 0 1 1 0 0 3 0 5

Iomlán 83 9 1 8 16 18 23 9 84

* FÁ - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman
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Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2016

TÁBLA 11 - Soláthraithe Seirbhíse Poiblí Eile – Gearáin a Fuarthas agus a 
Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir 
leis an 

ngearán

Scoireadh 
den ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh 
den 

ghearán 
roimh am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Bord Iascaigh Mhara 2 0 0 0 0 1 1 0 2

Caranua 15 2 0 2 0 5 4 0 13

An Bord um Fhaisnéis do 
Shaoránaigh

3 0 0 0 0 1 2 0 3

Bord Fiontar Contae an Chláir 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Bord Fiontar Áitiúil 
Chathair Chorcaí

1 0 0 0 0 0 0 0 0

An tSeirbhís Chúirteanna (*FÁ) 9 1 0 1 0 0 0 6 8

An Bord Achomharc 
Míochaine um Thiománaithe 
Míchumasaithe

65 0 0 0 2 2 60 4 68

Seirbhís Fuilaistriúcháin 
na hÉireann

2 0 0 0 0 0 1 1 2

Seirbhís Fuilaistriúcháin 
na hÉireann

2 0 0 0 0 1 0 0 1

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 18 3 0 3 2 3 5 2 18

An Bord Measúnaithe 
Díobhálacha Pearsanta (*FÁ)

1 0 0 0 0 0 0 1 1

Pobal 4 1 0 0 0 1 1 1 4

An Bord um Thionóntachtaí 
Cónaithe Príobháideacha (*FÁ)

21 2 0 1 3 0 3 12 21

SOLAS (ar ar tugadh FÁS 
roimhe seo)

5 0 0 1 2 2 0 0 5

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann

6 1 0 1 1 0 0 1 4

Na Coimisinéirí um 
Achomhairc Chánach

2 0 0 1 0 0 0 0 1

Teagasc 2 0 0 0 1 0 0 0 1

Bonneagar Iompair Éireann 5 0 0 1 1 2 1 0 5

Oifig Fiontar Áitiúil na hIarmhí 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Eile 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Iomlán 165 11 0 11 13 18 80 28 161

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

TÁBLA 12 - An tAcht um Míchumas – Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i 
gCrích in 2016

Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis an 
ngearán

Scoireadh den 
ghearán/

Tarraingíodh 
siar é

Scoireadh den 
ghearán roimh 

am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Láimhseáil 
Gearán (alt 38 
go halt 39)

3 1 0 2 0 0 1 0 4

Rochtain ar 
Sheirbhísí (alt 
26)

2 0 0 0 0 1 1 0 2

Iomlán 5 1 0 2 0 1 2 0 6

TÁBLA 13 - Tithe Altranais Príobháideacha  – Gearáin a Fuarthas agus a 
Cuireadh i gCrích in 2016

Gearáin a 

Fuarthas

Gearáin a Cuireadh i gCrích

Seasadh 
leis an 

ngearán

Seasadh 
go 

páirteach 
leis an 

ngearán

Tugadh 
cúnamh 

maidir leis an 
ngearán

Scoireadh 
den ghearán/
Tarraingíodh 

siar é

Scoireadh den 
ghearán roimh 

am

Níor 
seasadh 

leis an 
ngearán

Bhí an 
gearán 

lasmuigh 
dár 

sainchúram

Iomlán

Cúram agus 
Cóireáil

13 0 0 1 2 6 0 1 10

Láimhseáil 
Gearán

4 0 1 0 1 1 1 0 4

Táillí Tithe 
Altranais

1 0 0 0 0 1 0 0 1

Eile 12 2 0 0 4 0 1 3 10

Iomlán 30 2 1 1 7 8 2 4 25




