LEABHAR FAISNÉISE IARRTHÓIREACHTA

Daonáireamh 2022
Comórtas oscailte le haghaidh coinne chuig post:

Áiritheoirí Daonáirimh Páirtaimseartha Sealadacha
Dáta Deiridh: Dé hAoine 3 Nollaig 2021 ag 2.00pm.

Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh srianta rialtais a bhaineann
le Covid 19 a cheangal ar an bPríomh-Oifig Staidrimh an feachtas earcaíochta seo a
fhoirceannadh agus / nó aon cheapacháin a d’eascair as roimh thosach sceidealta na
gconarthaí nó le linn na gconarthaí. I bhfianaise nádúr criticiúil na róil a bhaineann leis
an Daonáireamh atá os comhair an phobail, breithniú lárnach a bheidh ann ná catagóiriú
riosca iarrthóra ionchasaigh bunaithe ar chomhairle náisiúnta sláinte poiblí. Admhaíonn
iarratasóirí gurb amhlaidh an cás agus iarratas á chur isteach chuig an CSO lena
bhreithniú.

Moltar d’iarrthóirí staidéar cúramach a dhéanamh ar an leabhrán faisnéise seo sula
gcomhlánaíonn siad an fhoirm iarratais ar líne.

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Reáchtálfar an
comórtas seo i gcomhréir leis na cóid chleachtais a ullmhaíonn na Coimisinéirí um
Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA). Foilsíonn an CPSA cóid chleachtais agus tá siad ar
fáil ar www.cpsa.ie.
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An Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO)
Is í an CSO oifig staidrimh náisiúnta na hÉireann. Is Oifig neamhspleách í laistigh den Státseirbhís
faoi choimirce Roinn an Taoisigh agus tá sí freagrach as staitisticí a bhailiú, a thiomsú agus a
scaipeadh faoi dhálaí eacnamaíocha, sóisialta agus ginearálta eile an Stáit.
Tá foireann ag an bPríomh-Oifig Staidrimh i gCorcaigh, Baile Átha Cliath agus foireann allamuigh
ar fud na tíre. Déanann an Phríomh-Oifig Staidrimh iarracht an tsochaí a choinneáil ar an eolas go
hiomlán trí Staitisticí Oifigiúla atá cruinn, oibiachtúil, tráthúil, inrochtana agus iontaofa a
tháirgeadh. Is timpeallacht dinimiciúil nuálach í an Phríomh-Oifig Staidrimh le hoibriú ann, le
caidreamh láidir gairmiúil le comhlachtaí idirnáisiúnta.
Tionólfar Daonáireamh Daonra Dé Domhnaigh 3 Aibreán 2022. Earcófar fórsa mór pearsanra
allamuigh sealadach chun áireamh an daonáirimh a dhéanamh. Chun críocha daonáirimh,
roinnfear an tír i 46 réigiún ainmnithe agus gach ceann acu comhdhéanta de 10 go 13 cheantar
páirce. Is mar seo a leanas a bheidh struchtúr fórsa na páirce:
• 6 Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh
• 46 Maoirseoir Réigiúnach
• 466 Maoirseoir Allamuigh
• Thart ar 5,100 Áiritheoir
Tá comórtas á reáchtáil ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) chun thart ar 5,100 Áiritheoir
Daonáirimh a earcú. Féadfar conarthaí cuspóra seasta a thairiscint d’iarrthóirí rathúla a thosóidh
an 28 Feabhra 2022 ar feadh tréimhse nach faide ná 10 seachtaine.
Iarratas
Ní ghlacfar iarratais ach trí shuíomh Gréasáin an CSO, census.ie ón Déardaoin 25 Samhain 2021
agus dúnfaidh an comórtas ag 2.00in Dé hAoine 3 Nollaig 2021, nó nuair a shroichfidh líon iomlán
na n-iarratas 15,000, cibé acu is luaithe. Sa chás go ndúnfar an comórtas roimh Dé hAoine 3
Nollaig 2021 cuirfear fógra chuige seo ar an suíomh Gréasáin.
Tabhair faoi deara le do thoil nuair a chuirtear an fhoirm isteach agus nuair a dhúnann an
comórtas, ní féidir aon athruithe a dhéanamh.
Cumarsáid
Moltar go láidir nach n-athraíonn tú do sheoladh ríomhphoist nó d’uimhir fón póca le linn an
chomórtais earcaíochta seo, mar seolfar aon teachtaireacht ríomhphoist / téacs chuig an seoladh
ríomhphoist / uimhir theileafóin a soláthraíodh i dtosach. Ní mór d’iarrthóirí a seoladh bailí
ríomhphoist féin a úsáid. Ní ghlacfar le seoltaí ríomhphoist ó thríú páirtithe agus féadfaidh siad
d’iarratas a chur ó bhail. Ní dhéanfaidh CSO faisnéis iarratais a chur in iúl ach leis an iarrthóir
agus ní le haon tríú páirtí.
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Incháilitheacht chun dul san iomaíocht agus srianta áirithe ar incháilitheacht
Riachtanais Saoránachta - Caithfidh iarrthóirí a bheith, faoi dháta aon tairiscint poist:
a) Saoránach den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Cuimsíonn an LEE Ballstáit an
Aontais Eorpaigh, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua; nó
b) Saoránach den Ríocht Aontaithe (RA); nó
c) Saoránach de chuid na hEilvéise de bhun an chomhaontaithe idir an AE agus an Eilvéis
maidir le saorghluaiseacht daoine; nó
d) Saoránach neamh-LEE is céile nó leanbh de shaoránach LEE nó RA nó na hEilvéise agus
a bhfuil víosa stampa 4 aige; nó
e) Duine ar dámhadh cosaint idirnáisiúnta faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 nó
aon bhall teaghlaigh atá i dteideal fanacht sa Stát mar thoradh ar athaontú teaghlaigh agus
a bhfuil víosa stampa 4 aige nó
f) Saoránach neamh-LEE atá ina thuismitheoir ar leanbh cleithiúnach atá ina shaoránach de
bhallstát LEE nó sa Ríocht Aontaithe nó san Eilvéis agus a bhfuil cónaí air i agus a bhfuil
víosa stampa 4 aige.

Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí
Thug litir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe dar dáta 28 Meitheamh 2012 chuig
Oifigigh Phearsanra isteach, le héifeacht ón 1 Meitheamh 2012, Comhaontú Comhchoiteann ar
thángthas air idir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Coiste Seirbhísí Poiblí an
ICTU maidir le Íocaíochtaí Iomarcaíochta 'ex-gratia' le Seirbhísigh Phoiblí. Is coinníoll den
Chomhaontú Comhchoiteann é nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú incháilithe
le haghaidh athfhostaíochta sa tseirbhís phoiblí ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí (mar a
shainmhínítear leis na hAchtanna um Bearta Éigeandála Airgeadais i Leas an Phobail 2009 - 2011)
le haghaidh a tréimhse 2 bhliain ó fhoirceannadh na fostaíochta. Beidh ar dhaoine a bhain leas as
an scéim seo agus a d’fhéadfadh a bheith rathúil sa chomórtas seo a n-incháilitheacht a chruthú
(deireadh na tréimhse neamh-incháilitheachta) agus caithfear toiliú an Aire a fháil sula bhfostóidh
aon chomhlacht seirbhíse poiblí iad.
Scéim Dreasachta na Státseirbhíse um Luathscor (ISER) (Ciorclán na Roinne Airgeadais
12/09)
Is coinníoll é den Scéim Dreasachta do Luathscor (ISER) mar atá leagtha amach i gCiorclán 12/09
na Roinne Airgeadais nach bhfuil pinsinéirí, faoin Scéim sin, incháilithe iarratas a dhéanamh ar
phost eile san fhostaíocht chéanna nó san earnáil chéanna. Dá bhrí sin, ní fhéadfaidh pinsinéirí den
sórt sin iarratas a dhéanamh ar an bpost seo.
Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí (7/2010)
Thug Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí 7/2010 dar dáta 1 Samhain 2010 isteach Scéim
Luathscoir Deonach Spriocdhírithe (VER) agus Scéimeanna Iomarcaíochta Deonacha (VRS). Is
coinníoll de scéim VER é nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an scéim incháilithe le haghaidh
athfhostaíochta san earnáil sláinte poiblí nó sa tseirbhís phoiblí níos leithne nó i gcomhlacht a
mhaoinítear go hiomlán nó go príomha ó airgead poiblí. Tá feidhm ag an toirmeasc céanna ar
athfhostaíocht faoin VRS, ach amháin go bhfuil an toirmeasc ar feadh tréimhse 7 mbliana. Níl
daoine a bhain leas as an scéim VER incháilithe chun dul san iomaíocht sa chomórtas seo. Beidh
ar dhaoine a bhain leas as an scéim VRS agus a d’fhéadfadh a bheith rathúil sa chomórtas seo a nincháilitheacht a chruthú (deireadh na tréimhse neamh-incháilitheachta).
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An Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil (Ciorclán LG (P) 06/2013)
Thug Ciorclán Litir LG (P) 06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil isteach
Scéim Iomarcaíochta Deonach d’Údaráis Áitiúla. De réir théarmaí an Chomhaontaithe
Comhchoitinn: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí dar dáta 28 Meitheamh 2012 mar
a shonraítear thuas, is coinníoll sonrach den Scéim VER sin nach mbeidh daoine incháilithe le
haghaidh athfhostaíochta in aon chomhlacht Seirbhíse Poiblí [mar a shainmhínítear leis na
hAchtanna um Bearta Éigeandála Airgeadais sna hAchtanna um Leas an Phobail 2009 - 2011 agus
leis an Acht um Pinsean Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012] ar feadh
tréimhse 2 bhliain óna dháta imeachta faoin Scéim seo. Tá feidhm ag na coinníollacha seo freisin
i gcás rannpháirtíochta / fostaíochta ar bhonn conartha le haghaidh seirbhíse (mar chonraitheoir nó
mar fhostaí conraitheora).
Dearbhú
Ceanglófar ar iarratasóirí a dhearbhú cibé ar bhain siad leas roimhe seo as scéim seirbhíse poiblí
de luathscor dreasaithe agus / nó den chomhaontú comhchoiteann a leagtar amach thuas.
Ceanglófar ar iarratasóirí freisin aon teidlíochtaí ar shochar pinsin na Seirbhíse Poiblí (mar
íocaíocht nó leasaithe) a dhearbhú ó aon fhostaíocht eile sa tSeirbhís Phoiblí agus / nó i gcás go
bhfuair siad íocaíocht-in-ionad i leith seirbhíse in aon fhostaíocht sa tSeirbhís Phoiblí.
Is fostóir comhdheiseanna é an CSO, níl aon srian aoise uachtarach ar iarratasóirí.
Sonraíocht phearsanta
1. Ceanglas Riachtanach - Le bheith incháilithe le breithniú, ní mór d’iarrthóirí:
• a bheith ullamh chun 22 uair sa tseachtain de ghnáth, um thráthnóna / deireadh seachtaine
den chuid is mó, a chur le dualgais daonáirimh (lena n-áirítear oiliúint) ar feadh tréimhse
10 seachtaine ón 28 Feabhra go dtí an 6 Bealtaine 2022.
•

(i gceantair thuaithe) - ceadúnas tiomána reatha iomlán a bheith agat agus úsáid a bhaint as
carr lánaimseartha go lánaimseartha don tréimhse fostaíochta (ní riachtanas é seo do
cheantair uirbeacha).

•

an cumas treoracha mionsonraithe arna n-eisiúint ag an bPríomh-Oifig Staidrimh a
thuiscint agus a fhorghníomhú.

•

go bhfuil an-Béarla acu, idir scríofa agus ó bhéal.

•

stóráil shlán rúnda a sholáthar ina dteach do gach ábhar agus trealamh daonáirimh dá
limistéar áirimh.

•

a bheith incháilithe faoi cheanglais saoránachta.

•

seoladh cónaithe a sholáthar in Éirinn ar dháta an cheapacháin.

•

Cuirfear oiliúint chuí ar fáil go cianda trí Zoom. Chun an oilúint seo a éascú, éilítear ar
iarratasóirí rochtain a bheith acu ar ghaireas leictreonach inoibrithe, mar ríomhaire,
ríomhaire glúine nó taibléad. Teastaíonn nascacht mhaith le Wi-Fi le haghaidh oiliúna
freisin.
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2. Inmhianaithe - Ba chóir go mbeadh iarrthóirí
• oideachas ginearálta maith.
•

taithí ar dhéileáil leis an bpobal.

•

an cumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge, go háirithe i gcás áiritheoirí atá ag feidhmiú
i gceantair Gaeltachta ach a bheadh ina bhuntáiste freisin d’áiritheoirí atá ag feidhmiú i
gcodanna eile den tír.

•

suirbhé, taighde margaidh nó taithí phraiticiúil ar obair shóisialta.

•

taithí ar Fhón Cliste a úsáid

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine de gach cúlra eitneach agus cultúrtha, nó uathu siúd a bhfuil
taithí acu ar obair le grúpaí éagsúla.

Sonraíocht Poist - Áiritheoir Daonáirimh Sealadach (Páirtaimseartha)
Ceanncheathrú: Do theach féin
Tuairisciú do: Maoirseoir Allamuigh
Líon na bpost: timpeall 5,100
Dualgais – Ginearálta
Áireamh na n-áitreabh, na dteaghlach agus na ndaoine go léir laistigh den limistéar áirimh a
bhfuil tú freagrach as agus achoimre ar na sonraí seo.
Dualgais - Go háirithe
1.

Freastal ar chúrsaí oiliúna a thugann an Maoirseoir Allamuigh

2.

Déan staidéar cúramach agus tuig ábhar lámhleabhar an áiritheora

3.

Déan suirbhé amhairc cuimsitheach ar an limistéar áirithe atá sannta, déan teagmháil le gach
teaghlach agus foirmeacha Daonáirimh a sheachadadh chuig gach áitreabh faoi fhorghabháil
Beidh i gceist leis seo:
•

cur amach roimh ré ar an léarscáil áirimh agus CMS (Córas Bainistíochta Cásanna) a
chuirfear ar fáil ar fhón cliste

•

cuairt a thabhairt ar gach áitreabh atá marcáilte ar an léarscáil agus seiceáil amhairc
iomlán a dhéanamh chun aon áitribh neamhliostaithe a aithint

•

Aon áitribh nua a thaifeadadh ar CMS (Córas Bainistíochta Cásanna) agus léarscáil a
dhéanamh

•

foirmeacha an Daonáirimh a dháileadh, an Daonáireamh a mhíniú agus dáta agus am a
eagrú (nuair is féidir) lena mbailiú

•

Idirghníomhaíochtaí a thaifeadadh le gach sealbhóir tí laistigh den CMS (Córas
Bainistíochta Cásanna)
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4.

Foirmeacha an Daonáirimh a Bhailiú
Beidh i gceist leis seo:
•

Staidéar a dhéanamh ar na ceisteanna ar fhoirm an Daonáirimh agus cur amach go maith
orthu

•

Glaoch ar ais arís agus arís eile ar áitribh go dtí go mbailítear foirm chomhlánaithe ó gach
áitreabh a áitíodh ar Oíche an Daonáirimh, 3 Aibreán 2022

•

Scrúdú a dhéanamh ar fhoirm chomhlánaithe an Daonáirimh ar leac an dorais (agus nuair
atá sí neamhiomlán, ag cur tuilleadh ceisteanna chun an fhoirm a chomhlánú)

5.

Tuairisceáin an Daonáirimh a thabhairt chun críche agus a achoimriú

6.

Na spriocdhátaí is infheidhme a chomhlíonadh agus a chinntiú go gcomhlánaíonn agus go
gcuireann gach teaghlach faoi fhorghabháil ina gceantar foirm daonáirimh ar ais.

Caidrimh
Beidh an t-Áiritheoir cuntasach do Mhaoirseoir Allamuigh agus iarrfar air / uirthi é a choinneáil
ar an eolas go hiomlán faoi dhul chun cinn na hoibre.
Beidh an t-Áiritheoir i dteagmháil go leanúnach leis an bpobal agus tá sé riachtanach go léireodh
siad cáilíochtaí pearsanta tact, iontaofachta, rúndachta agus cúirtéise.
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Príomhchoinníollacha Fostaíochta mar Áiritheoir Daonáirimh Sealadach
Ginearálta
Tá an ceapachán faoi réir Achtanna Rialacháin na Státseirbhíse 1956 go 2005, an tAcht um
Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004, agus aon Acht eile atá i
bhfeidhm de thuras na huaire a bhaineann le fostaíocht sa Státseirbhís.
Pá
Is ar bhonn táille / liúntais a thabharfar luach saothair
Íocaíocht iomlán do gach teaghlach áirithe ag brath ar a stádas;
(a) Teaghlach Nua

€
2.40

(b)

Baile as láthair go sealadach

2.40

(c)

As láthair go sealadach

2.40

(d)

Teaghlaigh Neamháitithe

1.20

(e)

Diúltú / Éalú

2.20

(f)

Foirmeacha Comhlánaithe

4.10

(g)

Bunaíochtaí Comhchoiteanna

4.10

Liúntas Oiliúna
Achoimre / Críochnú

220.00

Deacair Liúntas a Áireamh

450.00

Liúntas Neamhthipiciúil (féach thíos)

230.00

Liúntas Teirminéil

495.00

240.00

PDA (Liúntas Taistil)

Variable

Liúntas Stórála Baile

170.00

Beidh na táillí is iníoctha ar bhunaíochtaí comhchoiteanna le suas le 10 gcónaitheoir mar a
bheadh ar theaghlaigh phríobháideacha. Maidir le bunaíochtaí comhchoiteanna níos mó, beidh
táille bhreise de € 4.10 iníoctha ar gach 10 duine de bhreis ar an gcéad 10 áirithe.
Deacair Liúntas a Áireamh
D'fhorbair an Phríomh-Oifig Staidrimh scór Innéacs Deacair Áireamh (DEI) do gach limistéar
áirimh agus íocfaidh sé € 450 le háireamhóirí i thart ar 444 limistéar áirimh (as an iomlán 5,100)
a measadh a bheith an-deacair nó thar a bheith deacair a áireamh, gur chomhlíon an t-oifigeach a
ndualgais ar bhealach sásúil. Má tá tú sannta do limistéar DEI cuirfear in iúl duit maidir le do
thairiscint ceapacháin.
Liúntas Neamhthipiciúil
Meastar go n-iarrfar ar áiritheoirí oibriú ar bhonn solúbtha le linn áirimh an daonáirimh agus
d’fhéadfadh go gciallódh sé seo go n-oibreodh sé ar roinnt Domhnach agus Laethanta Saoire Poiblí
d’fhonn a ndualgais a chomhlíonadh. Mar aitheantas ar an riachtanas oibre seo íocfar liúntas
aonuaire breise de € 230.00. Is de chineál an phá an íocaíocht seo agus tá sí cuntasach chun críocha
pinsin. Nuair a chomhlíontar na coinníollacha maidir leis an íocaíocht seo, déanfar an íocaíocht ar
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bhonn cnapshuime ag deireadh thréimhse an chonartha.
Liúntas Teirminéil
Féadfar liúntas chríochnaitheach de € 495.00 a íoc freisin ag deireadh thréimhse an chonartha leis
na Áireamhóirí Daonáirimh sin a leanann ar aghaidh i mbun fostaíochta go dtí nach dteastaíonn a
gcuid seirbhísí a thuilleadh agus a shásaíonn na critéir seo a leanas:
• go gcuirtear an Daonáireamh i gcrích go sásúil don limistéar a raibh an t-oifigeach
freagrach as,
• gur comhlíonadh spriocdhátaí sonraithe chun gach cuid den áireamh daonáirimh i limistéar
an áirimh a chríochnú,
• gur chomhlíon an t-oifigeach a ndualgais ar bhealach sásúil,
• léirigh an t-oifigeach scileanna maithe bainistíochta ama agus chloígh sé leis na treoirlínte
taistil,
• go raibh an t-oifigeach sásúil in iompar ginearálta.
Ní íocfar íocaíocht chríochnaitheach os cionn € 495.00 in imthosca ar bith. Má chuirtear deireadh
le ceapachán oifigigh sula mbeidh na dualgais sannta uile curtha i gcrích, déanfaidh an PhríomhOifig Staidrimh na táillí agus na liúntais atá dlite (más ann dóibh) a mheas ar bhonn a meastacháin
ar chion na hoibre iomláine atá curtha i gcrích go sásúil ag an oifigeach. Ní bheidh aon íocaíocht
chríochnaitheach iníoctha in aon chás den sórt sin.
PDA (Liúntas Taistil)
Tá liúntas taistil réamhchinnte ar leithligh iníoctha do gach limistéar áirimh. Tá méid an liúntais
ríofa ag an bPríomh-Oifig Staidrimh ar bhonn a meastacháin ar an taisteal riachtanach laistigh den
limistéar áirimh chun críocha Dhaonáireamh Daonra 2022. Má mhainníonn oifigeach gach dualgas
sannta a chomhlíonadh, an méid is iníoctha déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh athríomh ar
bhonn a meastacháin ar chion na hoibre atá curtha i gcrích go sásúil.
Liúntas Stórála Baile
Tá liúntas de € 170.00 iníoctha mar chnapshuim ag deireadh théarma an chonartha chun stóráil
shábháilte a sholáthar i dteach an oifigigh féin do dhoiciméadú uile Dhaonáireamh 2022. Féadfar
an íocaíocht seo a dhéanamh a luaithe a chomhlíontar na critéir seo a leanas:
•

caithfidh an t-oifigeach stóráil shlán rúnda a sholáthar ina theach féin le haghaidh gach
ábhar agus trealamh Daonáirimh,

•

ní fhéadfaidh ach daoine atá ina nOifigigh Staidrimh chun críocha an daonáirimh
rochtain a bheith acu ar an ábhar seo,

•

tá an chóiríocht agus na saoráidí eile a sholáthraíonn an t-oifigeach oiriúnach ó thaobh
sábháilteacht na maoine oifigiúla a choinnítear agus seoladh gnó oifigiúil go sásúil.

Réamhíocaíocht Seachtainiúil
Ríomhfar oll-tháillí, liúntais agus bónas (más ann) atá dlite nuair a bheidh na dleachtanna go léir
comhlíonta go sásúil. Déanfar airleacan seachtainiúil de € 140.00 (iníoctha go seachtainiúil i
riaráistí agus inasbhainte ó na glanmhéideanna deiridh atá dlite) san idirlinn. Íocfar an airleacan
seachtainiúil i riaráistí trí Aistriú Leictreonach Ciste (EFT) isteach i gcuntas bainc de do rogha
féin. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh go dtí go soláthraíonn tú uimhir chuntais bhainc agus cód
sórtála bainc do Rannóg Earcaíochta an Daonáirimh. Déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh
asbhaintí reachtúla ó thuarastal de réir mar is cuí. Féadfar an ráta luach saothair a choigeartú ó am
go ham de réir bheartas pá an Rialtais. Má tá pinsean seirbhíse poiblí á fháil agat cheana féin, beidh
feidhm ag socruithe laghdaithe maidir le pá atá dlite duit faoin gconradh seo.
8

Ró-íocaíocht tuarastail
Aontóidh oifigigh go bhféadfar aon ró-íocaíocht tuarastail nó taistil agus cothaithe a bhaint as
íocaíochtaí tuarastail amach anseo a bheidh dlite dóibh de réir an Achta um Íoc Pá, 1991. Cuirfidh
an CSO comhairle i scríbhinn ar mhéid agus sonraí aon ró-íocaíochta den sórt sin agus fógra
seachtaine ar a laghad a thabhairt faoin asbhaint a bheidh le déanamh agus bainfidh sé an róíocaíocht laistigh de shé mhí ón bhfógra sin de réir an Achta. Déanfar é seo a bhainistiú de réir
Ciorclán 07/2018.
Tionacht
1.
Déantar an ceapachán chuig post sealadach, páirtaimseartha sa Státseirbhís. Níl aon
teidlíocht aige ar stádas buan, trí iomaíocht theoranta nó eile.
2.

Féadfaidh ceachtar taobh an ceapachán a fhoirceannadh tráth ar bith de réir na nAchtanna
um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005.

3.

De réir an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Seasta), 2003, níl an conradh ar
bhonn conartha cuspóir seasta ach ar na forais seo a leanas. Tosóidh an ceapachán seo ón 28
Feabhra 2022 agus beidh sé le háireamh daonáireamh 2022 a dhéanamh i limistéar sannta.
Tiocfaidh deireadh leis an gceapachán seo nuair a bheidh na dualgais sannta uile curtha i
gcrích ach, ar aon chuma, tráth nach déanaí ná an 6 Bealtaine 2022.

4.

Forchoimeádann an Phríomh-Oifig Staidrimh an ceart chun fostaíocht an oifigigh a
fhoirceannadh roimh dháta an scoir ar an bhfógra iomchuí a leagtar síos sna hAchtanna um
Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005. Forchoimeádann an Phríomh-Oifig
Staidrimh an ceart freisin deireadh a chur le fostaíocht an oifigigh ar chúiseanna luaite.

5.

I gcás go gcomhlíontar an dualgas go míshásúil, féadfar an ceapachán a fhoirceannadh trí
fhógra i scríbhinn seachtain roimh an dáta foirceanta beartaithe.

6.

I gcás mí-iompair thromchúisigh, féadfar an ceapachán a fhoirceannadh gan fógra.

7.

I gcás go ndéanfar an ceapachán a fhoirceannadh faoi théarmaí mhíreanna 4, 5 nó 6 thuas,
ní bheidh aon luach saothair ná cúiteamh iníoctha seachas an luach is infheidhme maidir le
hobair a dhéantar agus ní bheidh aon bhónas de mhéid ar bith iníoctha.

8.

Beidh an post seo faoi réir tréimhse phromhaidh 2 sheachtain a chríochnú go sásúil ar
thosach an chonartha. Le linn na tréimhse promhaidh, beidh feidhmíocht an oifigigh faoi réir
athbhreithnithe ag Bainistíocht Daonáirimh chun a fháil amach an bhfuil:
i
ii
iii
iv

chomhlíon mé na dualgais a leagtar amach thuas ar bhealach sásúil,
gur léirigh siad scileanna maithe bainistíochta ama agus gur chloígh siad leis na
treoirlínte taistil,
a bheith sásúil in iompar ginearálta, agus
oiriúnach ó thaobh na sláinte de go háirithe maidir le saoire bhreoiteachta.

Míneoidh Bainistíocht Daonáirimh mionsonraí na bpróiseas promhaidh don oifigeach. Déanfaidh
an bhainistíocht freisin an measúnú deireadh Conartha ar fheidhmíocht an oifigigh a dhéanamh.

9

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977-2015
Ní bheidh feidhm ag na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977-2015 maidir le fostaíocht
oifigigh a fhoirceannadh mar gheall ar dhul in éag an chonartha cuspóra sheasta seo gan é a
athnuachan nó deireadh a chur le cuspóir an chonartha.
Dualgais
Ceanglófar ar an oifigeach aon dualgais a chomhlíonadh a fhéadfar a shannadh dóibh ó am go ham
de réir mar is iomchuí do phost Áiritheoir Daonáirimh faoi threoir Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige
Staidrimh. Ceanglófar ar oifigeach go háirithe na treoracha a staidéar agus a chur i bhfeidhm go
beacht mar atá mínithe i Lámhleabhar an Áiritheora.
Ceanglófar ar oifigeach freastal ar aon chúrsaí oiliúna / faisnéise a mheastar a bheith riachtanach
agus dul i dtaithí ar an doiciméadacht treoracha a chuirtear ar fáil.
Uaireanta Freastail
Tá solúbthacht ag Áiritheoirí Daonáirimh a gcuid uaireanta oibre seachtainiúla féin a shocrú. Mar
sin féin, ní mór d’amanna oibre teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh a éascú chun na foirmeacha
daonáirimh a sheachadadh / a bhailiú faoi na spriocdhátaí socraithe. Is gá bunaithe ar thaithí roimhe
seo, 22 uair sa tseachtain de ghnáth, um thráthnóna agus ag an deireadh seachtaine den chuid is
mó. Cuireadh an patrún oibre seo san áireamh agus na táillí / liúntais iníoctha á gcinneadh. Beidh
oibleagáid ar oifigeach taifead a choinneáil de na huaireanta a oibríodh agus na taifid seo a chur
ar aghaidh go seachtainiúil chuig an bPríomh-Oifig Staidrimh.
Gluaisteán a Úsáid
Má éilítear ar oifigeach carr a úsáid dá dhualgais oifigiúla caithfidh sé ceadúnas tiomána reatha,
iomlán a bheith aige agus carr a úsáid go lánaimseartha le linn na tréimhse fostaíochta.
Beidh sé de dhualgas ar oifigigh iad féin a shásamh trí dhul i gcomhairle lena gcuideachta árachais
go gclúdaíonn a mbeartas mótair reatha a gcuid tiomána agus iad fostaithe ar dhualgais daonáirimh.
Féadfar oifigigh a gceanglaítear orthu préimheanna níos airde a íoc chun clúdach árachais a chur
i bhfeidhm dá gcarranna féin toisc go n-iompraíonn siad earraí nó trealamh de ghnáth agus iad ag
taisteal ar ghnó oifigiúil, ar na fáltais riachtanacha a tháirgeadh, agus litir ón gcuideachta árachais
ag tabhairt mionsonraí ar an gcúis don chaiteachas breise a bhí i gceist.
Sula n-úsáidtear a gcarr chun críocha oifigiúla, beidh ar áirithe gnóthas a bheith sínithe ag
Áiritheoir an Daonáirimh. Eiseoidh an CSO an fhoirm seo. Nuair a bhíonn tú ag taisteal i gcarr ar
dhualgais oifigiúla níl sé ceadaithe paisinéirí nach pearsanra daonáirimh iad a iompar nó a bheith
á dtiomáint ag duine eile nach bhfuil fostaithe ar an daonáireamh.
Sa chás nach mbeidh an t-oifigeach in ann forálacha na míre thuas a chomhlíonadh, cuirfear
deireadh lena cheapachán go huathoibríoch.
Saoire bhliantúil
Is faoi lánrogha Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh a dheonófar saoire bhliantúil agus
beidh sé faoi réir riachtanais na riachtanas oibre. Tá an liúntas saoire, atá faoi réir na
ngnáthchoinníollacha maidir le saoire bhliantúil a dheonú, faoi réir an Achta um Eagrú Ama Oibre,
1997. Tabharfar luach saothair as aon saoire saoire gan glacadh ag deireadh théarma an chonartha.
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Saoire Breoite
Beidh pá le linn neamhláithreachta breoiteachta atá deimhnithe i gceart, ar choinníoll nach bhfuil
aon fhianaise ar mhíchumas buan le haghaidh seirbhíse, i bhfeidhm ar bhonn pro-rata, de réir
fhorálacha na gciorclán saoire bhreoiteachta. Ceanglófar ar cheapaithe, a bheidh ag íoc ráta Aicme
A PRSI, sainordú a shíniú ag údarú don Roinn Cosanta Sóisialta aon sochar atá dlite faoi na
hAchtanna Leasa Shóisialaigh a íoc go díreach leis an bPríomh-Oifig Staidrimh. Beidh íoc
tuarastail le linn breoiteachta faoi réir ag an gceapaí na héilimh riachtanacha ar shochar árachais
shóisialaigh a dhéanamh leis an Roinn Cosanta Sóisialta laistigh de na teorainneacha ama
riachtanacha.
Aoisliúntas agus Scor
Tabharfar na téarmaí agus coinníollacha aoisliúntais iomchuí don iarrthóir rathúil mar a bhí i réim
sa Státseirbhís tráth a dtairgfear coinne dó. Go ginearálta, tabharfar coinne do cheapaí nár oibrigh
riamh sa tSeirbhís Phoiblí bunaithe ar bhallraíocht i Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí Aonair
(“Scéim Aonair”). Tá sonraí iomlána na Scéime ag www.singlepensionscheme.gov.ie
Sa chás gur oibrigh an ceapaí i bpost seirbhíse poiblí inphinsin (téarmaí neamh-aonair) sa 26
seachtain roimh an gceapachán nó má tá sé faoi shos gairme nó saoire speisialta faoi láthair le /
gan phá féadfaidh téarmaí éagsúla a bheith i bhfeidhm. Bunófar teidlíocht phinsin ceapaithe den
sórt sin i gcomhthéacs a stair fostaíochta sa tseirbhís phoiblí.
Is iad seo a leanas na príomhfhorálacha a bhaineann le ballraíocht sa Scéim Aonair:
•

Aois Inphinsin: Is í an aois íosta ag a bhfuil pinsean iníoctha mar an gcéanna leis an
aois incháilitheachta don Phinsean Stáit (Ranníocach), 66 faoi láthair.

•

Úsáidtear meán-thuilleamh gairme chun sochair a ríomh (fabhraíonn pinsean agus
cnapshuim gach bliain agus déantar iad a uasghrádú gach bliain trí thagairt a dhéanamh
do CPI).

Sa chás go bhfuil an ceapaí 70 bliain d’aois nó níos sine, níl siad i dteideal sochar aoisliúntais i
leith na fostaíochta seo agus ní áireofar iad sa scéim pinsin seo. (Ní chuimsíonn sé seo iad siúd a
bhí fostaithe mar Sheirbhíseach Sibhialta / Poiblí le 26 seachtain anuas). Éascóidh an PhríomhOifig Staidrimh ballraíocht de PRSA.
Laghdú Pinsin
Má bhí an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí roimhe seo agus má tá pinsean á
fháil aige ón Státseirbhís nó ón tSeirbhís Phoiblí nó má thagann pinsean Státseirbhíse / Poiblí le
híoc le linn a athfhostaíochta beidh an pinsean sin faoi réir laghdaithe i de réir Alt 52 den Acht um
Pinsean Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012.
Tabhair faoi deara le do thoil: Agus tú ag cur isteach ar an bpost seo tá tú ag admháil go
dtuigeann tú go mbeidh feidhm ag na forálacha laghdaithe, más ábhartha. Níltear ag súil go
dtacóidh an Roinn / Oifig fostaíochta le hiarratas ar tharscaoileadh laghdaithe maidir le
ceapacháin sa phost seo.
Mar sin féin, má bhí an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí roimhe seo agus má
bhronnadh pinsean air faoi shocruithe deonacha luathscoir (seachas an Scéim Dreasachta LuathScoir (ISER), Ciorclán na Roinne Sláinte 7/2010 VER / VRS nó an Roinn Comhshaol,
Comhphobal agus Rialtas Áitiúil Ciorclán LG (P) 06/2013, a fhágann go bhfuil duine neamhincháilithe don chomórtas ag duine ar bith) scoirfidh an teidlíocht don phinsean sin le héifeacht ó
dháta an athcheaptha. Féadfar socruithe speisialta a dhéanamh, áfach, chun seirbhís roimhe seo a
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thug an ceapaí a ríomh chun críche aon dámhachtana aoisliúntais sa todhchaí a bhféadfadh an
ceapaí a bheith incháilithe ina leith.
Scéim Luathscoir na Múinteoirí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna do Chiorclán
102/2007
Thug an Roinn Oideachais agus Scileanna Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí isteach. Is coinníoll
den Scéim Luathscoir é seachas na cásanna a leagtar amach i míreanna 10.2 agus 10.3 den
doiciméadacht chiorclach ábhartha, agus leis na heisceachtaí sin amháin, má ghlacann múinteoir
le luathscor faoi Shnáithe 1, 2 nó 3 de seo scéim agus má úsáidtear é ina dhiaidh sin in aon cháil
in aon réimse den earnáil phoiblí, cuirfear deireadh láithreach le híoc pinsin leis an duine sin faoin
scéim. Athshlánófar íocaíochtaí pinsin, áfach, ar scor den fhostaíocht sin nó ar bhreithlá 60 bliain
an duine, cibé acu is déanaí, ach ar atosú, beidh an pinsean bunaithe ar sheirbhís inmheasta iarbhír
an duine mar mhúinteoir (ie na blianta breise roimhe sin ní chuirfear san áireamh agus an íocaíocht
phinsin á ríomh).
Scor Drochshláinte
Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh duine ar bith a chuaigh ar scor roimhe seo ar fhorais
drochshláinte faoi théarmaí scéime aoisliúntais a dhearbhú, ag an gcéad chéim iarratais, go bhfuil
pinsean den sórt sin á fháil acu don eagraíocht atá ag riaradh an chomórtais earcaíochta.
Ceanglófar ar iarratasóirí freastal ar oifig an CMO chun a gcumas seirbhís rialta agus éifeachtach
a sholáthar a chur san áireamh agus an coinníoll a cháiligh iad le haghaidh IHR á chur san áireamh.
Ceapachán tar éis scoir drochshláinte ón Státseirbhís
Má éiríonn leis an iarratas a dhéanamh tríd an gcomórtas, ba chóir go mbeadh an t-iarratasóir ar
an eolas faoi na rudaí seo a leanas:
1.

Má mheastar go bhfuil sé oiriúnach seirbhís rialta éifeachtach a sholáthar agus a
shannadh do phost, scoirfidh a bpinsean drochshláinte sa státseirbhís.

2.

Má mhainníonn an t-iarratasóir promhadh a chríochnú ina dhiaidh sin nó má chinneann
sé a phost sannta a fhágáil, ní féidir aon aisiompú ar stádas IHR na státseirbhíse, ná
pinsean IHR na státseirbhíse a athbhunú, a bhí ann roimh an iarratas ná níl teidlíocht ann
go céanna.

3.

Tiocfaidh an t-iarratasóir chun bheith ina bhall de Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí
Aonair (SPSPS) ar cheapachán má tá briseadh sa tseirbhís phoiblí / shibhialta inphinsin
níos mó ná 26 seachtaine.
Ceapachán tar éis scoir drochshláinte ón tseirbhís phoiblí:

1.

I gcás go bhfuil duine ar scor ó chomhlacht seirbhíse poiblí féadfaidh a phinsean
drochshláinte ón bhfostaíocht sin a bheith faoi réir athbhreithnithe de réir rialacha scoir
drochshláinte faoin scéim sin.

2.

Má éiríonn le hiarratasóir, ar cheapachán iarrfar ar an iarratasóir a dhearbhú an bhfuil
pinsean seirbhíse poiblí á fháil aige (drochshláinte nó eile) agus d’fhéadfadh a phinsean
seirbhíse poiblí a bheith faoi réir laghdaithe.

3.

Tiocfaidh an t-iarratasóir chun bheith ina bhall de Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí
Aonair (SPSPS) ar cheapachán má tá briseadh sa tseirbhís phoiblí / shibhialta inphinsin
níos mó ná 26 seachtaine.
12

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil faisnéis níos mionsonraithe maidir le himpleachtaí pinsin
dóibh siúd a fhaigheann pinsean drochshláinte státseirbhíse nó poiblí ar fáil ach í a iarraidh.
Fabhrú Pinsin
Beidh feidhm ag teorainn 40 bliain ar sheirbhís iomlán is féidir a áireamh i dtreo pinsin i gcás ina
raibh duine ina bhall de níos mó ná scéim pinsean seirbhíse poiblí atá ann cheana (i.e. Scéim
neamh-Aonair) de réir Acht 2012. Déantar foráil don teorainn 40 bliain seo san Acht um Pinsean
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige
seo d’aon cheapaí a ghnóthaigh cearta pinsin i bhfostaíocht seirbhíse poiblí roimhe seo.
Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise
Tá an ceapachán seo faoi réir na Ranníocaíochta Aoisliúntais Bhreise (ASC) de réir an Achta um
Pá agus Pinsean Seirbhíse Poiblí 2017.
D’fhéadfadh go mbeadh téarmaí agus coinníollacha éagsúla i bhfeidhm ag brath ar do chúinsí
pearsanta lena n-áirítear fostaíocht sa tseirbhís phoiblí roimhe seo.
Rúndacht, rúndacht agus caighdeáin iompair
Beidh an ceapaí le linn na tréimhse fostaíochta faoi réir fhorálacha an Achta um Rúin Oifigiúla,
1963 arna leasú leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Aontóidh an ceapaí gan aon fhaisnéis
rúnda a nochtadh do thríú páirtithe le linn na tréimhse nó ina dhiaidh sin fostaíochta. Ceapfar
ceapaithe ar feadh théarma an chonartha seo mar Oifigeach Staidrimh faoin Acht Staidrimh, 1993.
Aontóidh ceapaithe cloí leis na rialacha a rialaíonn Oifigigh Staidrimh mar atá leagtha amach san
Acht.
Sláinte & Carachtar
Caithfidh iarrthóirí a bheith i ndea-shláinte, ábalta agus inniúil ar an obair a shanntar dóibh a
dhéanamh, agus caithfidh carachtar maith a bheith acu. Ceanglófar orthu siúd a cheapfar foirm
dearbhaithe sláinte agus carachtar a chomhlánú agus próiseas r-ghrinnfhiosrúcháin an Gharda a
chomhlánú.
Cód Caighdeán agus Iompar na Státseirbhíse
Beidh oifigeach faoi réir Chód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse.
An tAcht um Eitic san Oifig Phoiblí, 1995
Beidh feidhm ag an Acht um Eitic in Oifig Phoiblí, 1995, maidir leis na fostaíochtaí sin, más
iomchuí.
An tAcht Staidrimh 1993
Tiocfaidh an ceapaí chun bheith ina Oifigeach Staidrimh faoin Acht agus ceanglófar air / uirthi
gealltanas a shíniú gan aon fhaisnéis a gheofar le linn a ndualgas a nochtadh d’aon duine nó do
chomhlacht neamhúdaraithe.
Cárta Údaraithe
Tabharfar cárta údaraithe (cárta aitheantais) do gach oifigeach ag deimhniú a gceapacháin.
Caithfear an cárta seo a iompar i gcónaí agus é ar dualgas agus caithfear é a thaispeáint ar éileamh.
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Foilseacháin a Cheadú roimh ré
Aontóidh na hoifigigh go léir gan ábhar a bhaineann lena ndualgais oifigiúla a fhoilsiú i bhformáid
ar bith, lena n-áirítear blaganna agus na meáin shóisialta eile, gan cead a fháil roimh ré ó ArdStiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh.
Gníomhaíocht Pholaitiúil
Le linn théarma a gcuid fostaíochta beidh gach oifigeach faoi réir na rialacha a rialaíonn
státseirbhísigh agus polaitíocht. Cuimsíonn sé seo toirmeasc ar chanbhasáil pholaitiúilg.
Cód Pearsanra
Tá na ciorcláin uile ar fáil ar an suíomh Gréasáin http://www.gov.ie/circulars/ nó ón Rannóg
Bainistíochta Acmhainní Daonna.
Daonáireamh agus Doiciméadú Daonra
Is leis an bPríomh-Oifig Staidrimh gach doiciméad, trealamh srl a eisíonn an CSO chuig oifigeach
chun críocha a gcuid oibre ar an daonáireamh. Beidh oibleagáid orthu aire mhaith a thabhairt do
gach maoin den sórt sin agus na coinníollacha go léir a fhorchuireann an CSO a chomhlíonadh
maidir le húsáid agus cúram na maoine sin. Ar a bhfostaíocht a fhoirceannadh nó a ndualgais a
chríochnú, ceanglófar orthu gach maoin den sórt sin a thabhairt ar ais don CSO, lena n-áirítear fóin
phóca agus luchtairí, ríomhairí glúine agus trealamh coimhdeach ach gan a bheith teoranta dóibh.
D’fhéadfadh sé go laghdófaí an íocaíocht dheiridh mura ndéantar gach trealamh CSO a thabhairt
ar ais de réir mar a threoraítear. Ceanglófar ar gach oifigeach cloí le Beartas Úsáide Inghlactha
TFC an CSO.
Gan Teidlíochtaí Breise
Ní thugann rannpháirtíocht faoin gconradh seo aon teidlíochtaí chun rannpháirtíochta i
suirbhéanna ina dhiaidh sin agus ní ionann é agus aon ghnóthas ón bPríomh-Oifig Staidrimh chun
duine a cheapadh do dhaonáireamh 2022 a athfhruiliú..
Nóta Tábhachtach
Léiríonn an méid seo thuas na príomhchoinníollacha seirbhíse agus níl sé beartaithe gurb é an
liosta cuimsitheach de na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta go léir a leagfar amach sa
chonradh fostaíochta.
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An Próiseas Roghnúcháin
Cuimsíonn an próiseas roghnúcháin agallamh iomaíoch, mar atá mínithe thíos.
An Comórtas
Is éard a bheidh sa phróiseas roghnúcháin agallamh iomaíoch a dhéanfaidh an Phríomh-Oifig
Staidrimh. Tá sé de dhualgas ar gach iarrthóir iad féin a chur ar fáil le haghaidh agallaimh (má
iarrtar é) ar an dáta / am a shonróidh an Phríomh-Oifig Staidrimh. Ní mór don iarrthóir aon chostas
a thabhaítear ag freastal ar agallamh agus, má éiríonn leis, dul i mbun fostaíochta ina dhiaidh sin.
D’fhéadfadh agallaimh físe a bheith mar chuid den phróiseas seo.
Painéal
Cruthófar painéal iarrthóirí rathúla do gach post tar éis an chomórtais seo as ar féidir an moladh
riachtanach oifigeach a tharraingt. Ceapfar iarrthóirí rathúla as na painéil seo de réir a n-áit phainéil
agus a suíomh geografach. Ní thabharfaidh tairiscint conartha chun oibriú mar Áiritheoir
Daonáirimh le Daonáireamh 2022 daonáireamh tairiscint oibre den chineál céanna ina dhiaidh sin
san CSO.
Fanfaidh an painéal i bhfeidhm ar feadh ré an daonáirimh. Forchoimeádann an CSO an ceart,
áfach, an painéal a chomhlánú nó a fhoirceannadh tráth ar bith.
Cód Cleachtais
Seolfar an próiseas earcaíochta agus roghnóireachta seo de réir an Chóid Chleachtais dar teideal
“Cód Cleachtais maidir le Ceapadh chun Poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí” (Uimh.
01/17) arna fhoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is féidir teacht ar an gCód
Cleachtais trí chuairt a thabhairt ar www.cpsa.ie Moltar d’iarrthóirí eolas a chur ar ábhar an Chóid
Chleachtais lena n-áirítear, inter alia, na forálacha maidir leis na freagrachtaí a chuirtear ar
iarrthóirí a ghlacann páirt san earcaíocht agus sa roghnú phróiseas.
Breithneoidh an CSO gearáin / iarratais ar athbhreithniú de réir na nósanna imeachta agus na scálaí
ama atá leagtha amach sa Chód Cleachtais.
Oibleagáidí Iarrthóirí
Ba chóir d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go ndícháileoidh canbhasáil agus go n-eisiafar ón
bpróiseas iad dá bharr.
Ní féidir le hiarrthóirí:
•

faisnéis bhréagach a sholáthar go feasach nó go meargánta

•

aon duine a chanbhás le aslú nó gan é

•

aithris a dhéanamh ar iarrthóir ag céim ar bith den phróiseas

•

cur isteach ar an bpróiseas nó cur isteach air ar bhealach ar bith

Ní féidir le tríú páirtí iarrthóir a phearsanú ag céim ar bith den phróiseas. Aon duine a sháraíonn
na forálacha thuas nó a chuidíonn le duine eile na forálacha thuas a shárú, beidh sé ciontach i
gcion. Aon duine a fhaightear ciontach i gcion, dlífear fíneáil agus / nó príosúnacht air.
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Ina theannta sin, i gcás ina raibh nó go raibh duine a fuarthas ciontach i gcion ina iarrthóir ag
próiseas earcaíochta, ansin:
•

i gcás nár ceapadh iad i bpost, dícháileofar iad mar iarrthóir; agus

•

i gcás gur ceapadh iad tar éis an phróisis earcaíochta atá i gceist, forghéillfidh siad an
ceapachán sin.

Critéir shonracha iarrthóra
Caithfidh iarrthóirí:
•

An t-eolas agus an cumas chun dualgais an phoist lena mbaineann a chomhlíonadh

•

Bí oiriúnach ar fhorais an charachtair

•

A bheith oiriúnach ar fhorais na sláinte agus na folláine choirp

•

A bheith oiriúnach ar gach bealach ábhartha eile le haghaidh ceapacháin don phost lena
mbaineann.

Má éiríonn leo, ní cheapfar iad sa phost mura rud é go:
a) Aontú chun na dualgais a ghabhann leis an bpost a chomhlíonadh agus glacadh leis na
coinníollacha faoina gcomhlíontar, nó a bhféadfadh sé go n-iarrfaí orthu na dualgais a
chomhlíonadh
b) Go bhfuil siad lán-inniúil agus ar fáil chun na dualgais a bhaineann leis an bpost a
chomhlíonadh, agus lán-ábalta iad a chomhlíonadh.
c) Dearbhú Sláinte agus Carachtair a chomhlánú.
Imréiteach Slándála
Iarrfar ort foirm eVetting Garda a chomhlánú agus a sheoladh ar ais má tá tú á mbreithniú le
haghaidh coinne. Seolfar an fhoirm seo ar aghaidh chuig An Garda Síochána le haghaidh
seiceálacha slándála ar gach seoladh Éireannach agus Tuaisceart Éireann a raibh cónaí ort ann.
Tabhair faoi deara le do thoil, má bhí tú i do chónaí / ag obair i dtír lasmuigh de Phoblacht na
hÉireann le níos mó ná 6 mhí le 5 bliana anuas, beidh imréiteach slándála uait ón tír sin freisin.
Tá sé éigeantach duit Deimhniú Imréitigh Póilíní a sholáthar ó na tíortha sin ag rá nach
dtaifeadtar aon chiontuithe i do choinne agus tú i do chónaí ann. Beidh ort Deimhniú Imréitigh
Póilíní ar leithligh a sholáthar do gach tír a raibh cónaí ort ann. Caithfear an t-imréiteach a dhátú
tar éis an dáta a d’fhág tú an tír.
Is ortsa atá an fhreagracht imréitigh slándála a lorg go tráthúil mar is féidir leo roinnt ama
a thógáil. Ní féidir tú a cheapadh gan an fhaisnéis seo a sholáthar agus a bheith in ord.
Measadh go bhfuil an tIarrthóir le tarraingt siar
Tá sé de dhualgas ar iarrthóirí iad féin a chur ar fáil le haghaidh agallaimh agus ní bhreithneofar
iarratais ar iarchur. Ní bheidh aon éileamh breise ar bhreithniú ag iarrthóirí nach bhfreastalaíonn
ar agallamh nuair agus nuair a éilíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh é, nó nach soláthraíonn, nuair
a iarrtar é, cibé fianaise a éilíonn an CSO maidir le haon ábhar a bhaineann lena n-iarrthóireacht.
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Eolas Tábhachtach Eile
Ní ghlactar le duine a ligean isteach sa chomórtas seo, nó cuireadh chun freastal ar agallamh, nó
r-phost toradh rathúil, a thugann le tuiscint go bhfuil an Phríomh-Oifig Staidrimh sásta go
gcomhlíonann an t-iarratasóir na riachtanais don ról. Sula molfaidh sé aon iarratasóir le ceapadh
sa phost seo déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh gach fiosrú den sórt sin a mheastar a bheith
riachtanach chun oiriúnacht an iarratasóra a chinneadh. Go dtí go mbeidh gach céim den phróiseas
iomaíoch críochnaithe go hiomlán ní féidir cinneadh críochnaitheach a dhéanamh ná ní féidir a
mheas ná a thuiscint go ndearnadh cinneadh den sórt sin.
Úsáid Trealamh Taifeadta
Ní cheadaíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh úsáid neamhshonraithe de chineál ar bith de threalamh
taifeadta ar a áitreabh. Baineann sé seo le haon chineál taifeadta fuaime agus le haon chineál
taifeadta pictiúr nó físe fós, cibé acu taifeadadh fuaime a áireamh nó nach ea, agus clúdaíonn sé
aon chineál feiste a úsáidtear chun na críocha seo. Ní mór d’aon duine ar mian leis an trealamh sin
a úsáid chun aon cheann de na críocha seo cead i scríbhinn a lorg roimh ré. Tá an beartas seo i
bhfeidhm chun príobháideacht na foirne agus na gcustaiméirí agus sláine ár n-ábhar measúnaithe
agus ár bpróiseas measúnaithe a chosaint. Is sárú ar an mbeartas seo úsáid neamhcheadaithe
trealamh taifeadta ag duine ar bith. D’fhéadfaí aon iarrthóir a raibh baint aige le sárú den sórt sin
a dhícháiliú ón gcomórtas agus d’fhéadfadh sé a bheith faoi réir ionchúisimh faoi alt 55 den Acht
um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht & Ceapacháin), 2004.
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018
Nuair a fhaightear d’fhoirm iarratais, cruthaímid taifead i d’ainm, ina bhfuil cuid mhaith den
fhaisnéis phearsanta a chuir tú ar fáil. Ní úsáidtear an taifead pearsanta seo ach chun
d’iarrthóireacht a phróiseáil agus má éiríonn leat coimeádfaidh rannán AD na CSO faisnéis áirithe
chun críocha fostaíochta. Tá faisnéis den sórt sin a choinnítear faoi réir na gceart agus na noibleagáidí atá leagtha amach sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 agus coinneofar
iad de réir ár n-oibleagáidí faoin Acht um Chartlann Náisiúnta.
Chun iarraidh a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2018, cuir d’iarratas i
scríbhinn chuig: An tOifigeach Cosanta Sonraí, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar Skehard,
Corcaigh, T12 X00E. Baintear míreanna áirithe faisnéise, nach mbaineann go sonrach le haon
duine aonair, as taifid chun críocha staidrimh ghinearálta.
Coinneoidh rannán AD an CSO a gcuid faisnéise pearsanta d’iarratasóirí a roghnaíonn teagmháil
a dhéanamh amach anseo ón CSO maidir le tuilleadh deiseanna fostaíochta ar feadh tréimhse 4
bliana agus ansin scriosfar iad.
Chun breathnú go mion ar ár ráiteas um Chosaint Sonraí agus Trédhearcacht, cliceáil ar an nasc
seo a leanas: https://censusrecruitment.cso.ie/
Ráiteas Príobháideachais
Urramaíonn daonáireamh na Príomh-Oifige Staidrimh do chearta príobháideachta pearsanta go
hiomlán agus ní bhailíonn sé, mar riail ghinearálta, faisnéis phearsanta de chineál ar bith, gan do
chead soiléir. Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú go deonach don CSO leis an
gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir phrionsabail an Rialacháin Ghinearálta um
Chosaint Sonraí (GDPR) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí.
Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun ár ráiteas príobháideachta a fheiceáil go mion:
https://censusrecruitment.cso.ie/
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