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Daonáireamh 2022 
 

Folúntais shealadacha mar Bhainisteoirí Sinsearacha 
 
 
 
 
 

Comórtas oscailte um cheapacháin chuig poist mar: 
 

 
 
 

1. Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh 
 

2. Maoirseoir Réigiúnach Daonáirimh 
 
 

Dáta Deiridh: 2pm Dé hAoine 16 Aibreán 2021 

 
 

Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, de bharr srianta an rialtais a 

bhaineann le Covid 19, go mbeidh ar an CSO a chuid próiseas a athrú. 

 

 
 

 
 

Leabhrán Eolais d’Iarrthóirí 
 

 

Moltar d’iarrthóirí staidéar cruinn a dhéanamh ar an Leabhrán Eolais seo roimh 

dóibh an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú. 

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh tiomanta do bheartas chomhionannas deiseanna. Reáchtálfar an 
comórtas seo de réir na gcód cleachtais atá ullmhaithe ag na Coimisinéirí um Cheapacháin 
Seirbhíse Poiblí (CPSA). Foilsíonn an CPSA na cóid chleachtais agus tá siad ar fáil ar 
www.cspa.ie/ga. 
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An Phríomh‐Oifig Staidrimh (CSO) 
Is í an Phríomh‐Oifig Staidrimh (CSO) oifig náisiúnta staidrimh na hÉireann. Oifig neamhspleách is ea í laistigh den 

Státseirbhís faoi choimirce an Taoisigh agus tá sí freagrach as staitisticí a bhailiú, a thiomsú agus a scaipeadh ar 

dhálaí eacnamaíocha, sóisialta agus ar dhálaí eile ginearálta an Stáit. 

 

Tá foireann de thart ar 825 ag an CSO, lonnaithe i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus foireann allamuigh 

náisiúnta. Déanann an CSO a dhícheall an tsochaí a choimeád ar an eolas go hiomlán trí Staidreamh Oifigiúil a 

chur ar fáil atá cruinn, oibiachtúil, tráthúil, inrochtana agus iontaofa. Tá timpeallacht oibre fuinniúil, nuálach sa 

CSO, agus tá caidrimh láidre, gairmiúla aige le comhlachtaí idirnáisiúnta. 

 

 
Beidh Daonáireamh ann Dé Domhnaigh, 3 Aibreán 2022. Earcófar foireann mhór d’oibrithe sealadacha 
allamuigh chun áireamh an Daonáirimh a dhéanamh. Do chúiseanna an Daonáirimh, roinnfear an stát ina 46 
réigiún sainithe ina mbeidh idir 10 agus 13 ceantar allamuigh. Seo a leanas an struchtúr a bheidh ar an 
bhfoireann allamuigh:  
 

• 6 Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh 

• 46 Maoirseoir Réigiúnacha 

• 466 Maoirseoir Allamuigh 

• Thart ar 5,100 Áiritheoir 
 
Tá comórtas á reáchtáil ag an bPríomh-Oifig Staidrimh chun 6 Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh (lonnaithe i 
Sord, Co Bhaile Átha Cliath) agus 46 Maoirseoir Réigiúnacha Daonáirimh (lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus 
ionaid réigiúnacha) a earcú. Tugtar liosta de na háiteanna ina mbeidh oifigí réigiúnacha Daonáirimh lonnaithe 
san Aguisín 1 leis an doiciméad seo. Féadfar conarthaí sainchuspóra a thairiscint d’iarrthóirí rathúla ag tosú i 
Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2021 do thréimhse nach faide ná 9 mí.  I ngeall ar fhorbairtí ar threoirlínte 
Covid-19, d’fhéadfaí go mbeadh ar iarrthóirí sna poist seo bheith ag cianobair óna dtithe féin. 
 
Iarratas 
Ní ghlacfar le hiarratais ach trí shuíomh gréasáin na hOifige, https://censusrecruitment.cso.ie/, ó 8 April 2021  
agus dúnfar an comórtas ag 2 p.m. Dé hAoine 16 Aibreán 2021, nó nuair a shroichfidh líon na n-iarratas atá 
faighte 1,200, cibé is luaithe. Má rud é go gcríochnaíonn an comórtas roimh the 16 April, cuirfear fógra faoi sin ar 
an suíomh gréasáin sin. Is gá go mbeidh rochtain ag gach iarratasóir ar ghleás agus ar WIFI don fhad a mhaireann 
an feachtas earcaíochta seo. 

 
 
Tabhair faoi deara go bhfuil comórtas amháin á reáchtáil don dá phost. Is féidir le hiarrthóirí iarratas a 
dhéanamh ar líne don dhá chineál poist mar bhainisteoir sinsearach nó is féidir leo rogha a dhéanamh gan 
iarratas a dhéanamh ach do phost amháin nó do phost eile. Ach a luaithe a chuirtear an fhoirm isteach is é an 
t-aon athrú is féidir a dhéanamh ná maidir leis an rogha poist agus ní féidir athrú ar bith a dhéanamh nuair a 
dhúnfar an comórtas. 
 
Cumarsáid 
Moltar go láidir duit gan do sheoladh r-phoist nó uimhir fóin póca a athrú le linn an chomórtais earcaíochta seo, 
toisc go seolfar aon r-phost/teachtaireacht téacs chuig an seoladh r-phoist/uimhir fóin a thugann tú ar dtús. Ní 

mór d’iarrthóirí a seoladh bailí r-phoist féin a úsáid. Ní ghlacfar le seoltaí r-phoist ó thríú páirtithe agus d’fhéadfaí 
d’iarratas a dhéanamh neamhbhailí. Ní chuirfidh CSO eolas iarratais in iúl ach leis an iarrthóir agus ní le tríú páirtí 
ar bith.  

 
 

https://censusrecruitment.cso.ie/
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Cáilitheacht chun dul san iomaíocht agus srianta áirithe ar cháilitheacht 

Ní mór d’iarrthóirí, faoi dháta aon tairscint poist, a bheith: 
a) Saoránach de Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa (LEE); cuimsíonn an LEE ballstáit Aontas na hEorpa, 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 atá ina chéile nó ina leanbh de shaoránach LEE nó RA nó Eilvéiseach agus a bhfuil 

víosa stampa 4 aige; nó 

e) Duine ar bhronnadh cosaint idirnáisiúnta air 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-LLE atá ina thuismitheoir ar leanbh cleithiúnach atá ina shaoránach de agus a bhfuil 

cónaí air i, bhallstát LEE nó sa Ríocht Aontaithe nó san Eilvéis agus a bhfuil víosa stampa 4 aige 

 
 
 
Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta do Sheirbhísigh Phoiblí 
I litir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe dar dáta 28 Meitheamh 2012 chuig Oifigigh Phearsanra 
tugadh Comhaontú Comhchoiteann isteach le héifeacht ón 1 Meitheamh 2012, ar tháinig an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus an Coiste Seirbhísí Poiblí de chuid Chomhdháil na gCeardchumann (ICTU) air 
maidir le hÍocaíochtaí Iomarcaíochta ex‐gratia le Seirbhísigh Phoiblí. Is coinníoll den gComhaontú 
Comhchoiteann é nach bhfuil daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú incháilithe a thuilleadh i gcomhair 
athfhostaíochta sa tseirbhís phoiblí i gcomhlacht seirbhíse poiblí ar bith (mar a sonraíodh sna Bearta Éigeandála 
Airgeadais sna hAchtanna um Leas an Phobail 2009‐2011) go ceann tréimhse 2 bhliain ó fhoirceannadh na 
fostaíochta. Beidh ar dhaoine a bhain leas as an scéim seo agus a n‐éireoidh leo sa chomórtas seo, b’fhéidir, 
cruthú go gcáilíonn siad (dáta éaga neamh-incháilitheachta) agus ní mór comhaontú an Aire a fháil sula nglactar 
le fostaíocht i gcomhlacht seirbhíse poiblí ar bith. 
 
An Scéim Dreasachta Luathscoir   
Is coinníoll é den Scéim Dreasachta Luathscoir de réir mar atá leagtha amach i gCiorclán 12/09 na Roinne 
Airgeadais, go bhfuil cosc ar lucht scoir faoin Scéim sin, cur isteach ar phost eile sa bhfostaíocht chéanna nó san 
earnáil chéanna. Mar sin níl cead ag lucht scoir ón earnáil TF cur isteach ar an bpost seo.   
  
Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí (7/2010)   
Thug Ciorclán na Roinne Sláinte agus Leanaí 7/2010 den 1 Samhain 2010 Scéim Dhírithe um Luathscor Deonach 
agus Scéimeanna Iomarcaíochta Deonaí isteach. Is coinníoll den Scéim Dhírithe um Luathscor Deonach nach 
bhfuil daoine a bhaineann leas as an scéim incháilithe i gcomhair athfhostaithe san earnáil sláinte poiblí ná sa 
tseirbhís phoiblí i gcoitinne ná i gcomhlacht atá á chistiú ag airgead poiblí ina iomláine nó i bpáirt. Tá feidhm ag 
an gcosc céanna ar athfhostú faoi na Scéimeanna Iomarcaíochta Deonaí ach amháin gur cosc 7 mbliana atá i 
gceist. Níl daoine a bhain leas as an Scéim Dhírithe um Luathscor incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas 
seo. Beidh ar dhaoine a bhain leas as ceann de na Scéimeanna Iomarcaíochta Deonaí agus arb fhéidir go n-
éireoidh leo sa chomórtas seo a gcáilitheacht a chruthú (dul in éag na tréimhse neamh-incháilitheacht). 
 
 
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (Ciorclán LG(P) 06/2013)   
Le Ciorclán LG (P) 06/2013 na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil tugadh isteach Scéim Iomarcaíochta 
Deonaí d’Údaráis Áitiúla. De réir téarmaí an Chomhaontaithe Chomhchoitinn, Íocaíochtaí Iomarcaíochta le 
Seirbhísigh Phoiblí dar dáta 28 Meitheamh 2012 mar a míníodh thuas, is sainchoinníoll den Scéim Luathscoir 
Dheonaigh (VER) sin nach mbeidh daoine incháilithe i gcomhair athfhostaíochta i gcomhlacht ar bith na Seirbhíse 
Poiblí [mar a sonraíodh ag na Bearta Éigeandála Airgeadais sna hAchtanna um Leas an Phobail 2009 ‐ 2011 agus 
san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012] go ceann tréimhse 2 bhliain ón 
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dáta imeachta faoin Scéim seo. Ina dhiaidh sin beidh comhaontú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag 
teastáil roimh athfhostú. Tá feidhm ag na coinníollacha seo leis, i gcás rannpháirtíochta/fostaíochta ar bhonn 
conartha le haghaidh seirbhíse (bíodh sin i ról conraitheora nó i ról fhostaí conraitheora). 
 
 
 
Dearbhú 
Beidh ar iarrthóirí a dhearbhú cé acu ar bhain nó nár bhain siad leas as scéim seirbhíse poiblí um luathscor 
dreasaithe agus/nó sa chomhaontú comhchoiteann a mínítear thuas, roimhe seo. Lena chois sin beidh ar 
iarrthóirí aon teidlíochtaí ar shochar pinsin Seirbhíse Poiblí a dhearbhú (i bhfoirm íocaíochta nó arna chaomhnú) 
ó fhostaíocht Seirbhíse Poiblí ar bith eile agus/nó má tá íocaíocht-in-ionad faighte acu i ndáil le seirbhís i 
bhfostaíocht Seirbhíse Poiblí ar bith. 

 

Fostóir comhdheiseanna atá sa Phríomh-Oifig Staidrimh, níl aon uasteorainn aoise d’iarrthóirí ar na poist seo. 

Sonraíocht Phearsanta  

 
1. BUNRIACHTANAIS – Chun bheith incháilithe le haghaidh breithniú, ní mór d’iarrthóirí: 

 taithí a bheith acu roimhe seo mar bhainisteoir ag tuairisciú go díreach chuig an bPríomhfheidhmeannach 
nó Ardbhainistíocht i gcomhlacht nó eagraíocht mhór 

 taithí leathan a bheith acu ar bhainistiú foirne, i suíomh cianbhainistíochta más féidir, in eagrú oibre do 
ghrúpaí 10 duine ar a laghad  

 taithí a bheith acu ar chláir oiliúna a eagrú agus a sheachadadh 

 Béarla den scoth a bheith acu, idir scríobh agus labhairt 

 a bheith inniúil ar ríomhairí agus cumasach in úsáid pacáistí Microsoft, seirbhísí físchomhdhála, fón cliste 
agus feidhmchláir 

 a bheith ar fáil go lánaimseartha do théarma an chonartha  

 ceadúnas iomlán tiomána reatha glan a bheith acu agus úsáid a bheith acu de charr do théarma an 
chonartha 

 bheith incháilithe de réir na riachtanas i dtaca le saoránacht 

 seoladh cónaithe in Éirinn a sholáthar ag dáta an cheapacháin 

 
     
2. INMHIANAITHE go mbeadh na nithe seo a leanas ag iarrthóirí 

 Ardteistiméireacht nó cáilíocht choibhéiseach nó cáilíocht níos airde 

 rannpháirtíocht go díreach in earcú foirne ag gach leibhéal agus taithí chruthaithe ar reachtaíocht 
fostaíochta a bhaineann le conarthaí sainchuspóra 

• Rochtain ar WIFI ardchaighdeáin don fhad a mhairfidh an feachtas earcaíochta seo, agus má cheaptar 
iad, chun críche oiliúna.  

 

PRÍOMHDHUALGAIS AGUS FREAGRACHTAÍ 

 Oibreoidh Oifigigh Idirchaidrimh Daonáirimh i gceanncheathrú an daonáirimh i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath 
feadh tréimhse a gconarthaí. Is iad a bheidh mar phríomphearsanra caidrimh idir oibríocht allamuigh an 
daonáirimh agus ceanncheathrú an daonáirimh. Beidh gach Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh freagrach 
as an oibríocht allamuigh i 7 go dtÍ 8 réigiún. Is éard a bheidh i gceist leis seo dlúthmhonatóireacht ar dhul 
chun cinn an áirimh, comhairle a chur in iúl agus treoracha a chur i bhfeidhm ó cheanncheathrú an 
daonáirimh go dtí an fórsa allamuigh agus fadhbréiteach ó lá go lá. Beidh orthu dul i dtaithí ar an 
bhfeidhmchlár móibíleach nua a úsáidtear chun sonraí a thaifeadadh i ngach líon tí. Cuideoidh siad freisin 
le foireann cheanncheathrú an daonáirimh chun na Maoirseoirí Allamuigh and Áiritheoirí a earcú. 

 

 Beidh freagracht ag Maoirseoir Réigiúnach Daonáirimh as reáchtáil éifeachtach agus shásúil áireamh an 
daonáirimh i réigiún sonraithe. Oibreoidh siad in oifig réigiúnach shainithe agus beidh freagracht acu as 10 
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go dtí 13 Maoirseoir Allamuigh a mbeidh foireann d’Áiritheoirí faoin smacht acu. Beidh ar Mhaoirseoir 
Réigiúnach cuidiú le hearcú agus oiliúint na foirne allamuigh ina réigiún agus i réigiúin in aice láimhe agus 
dianrialú cáilíochta a chur i bhfeidhm ar a gcuid oibre. Beidh orthu dul i dtaithí ar an bhfeidhmchlár 
móibíleach nua a úsáidtear chun sonraí a thaifeadadh i ngach líon tí. Beidh gach Maoirseoir Réigiúnach 
faoi threoir Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh sannta. 

 
Cuirfear oiliúint chuí ar fáil i gceanncheathrú an daonáirimh i mBaile Átha Cliath agus ar líne ar cheapachán chuig 
na poist seo. 
 
I ngeall ar fhorbairtí ar threoirlínte Covid-19, d’fhéadfaí go mbeadh ar iarrthóirí sna poist seo bheith ag cianobair 
óna dtithe féin. 

Sonraíocht Phoist – Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh 

Ceanncheathrú: An Phríomh-Oifig Staidrimh, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath 
 
Ag tuairisciú do:  Ardbhainistíocht i riarachán lárnach an daonáirimh 
 
Bainistiú/rialú ar: Obair 7 go dtÍ 8 Maoirseoir Réigiúnacha 
 
Freagrachtaí: Freagrach as reáchtáil shásúil áireamh i nDaonáireamh 2022 i 7 go dtÍ 8 réigiún 

daonáirimh. Feidhmíonn an tOifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh i bhfeidhm 
mhórchaidrimh idir an riarachán lárnach an daonáirimh i mBaile Átha Cliath agus 
oibríocht allamuigh an daonáirimh. Cuideoidh sí/sé leis na hullmhúcháin ghinearálta 
d’obair allamuigh an daonáirimh. 

Dualgais 
Ní mór d’Oifigigh Idirchaidrimh Daonáirimh: 

• eolas a chur ar roinnt córas TF lena n-áirítear na córais bhainistíochta cásanna daonáirimh a bhaineann 
leis an ról  

• oibríochtaí allamuigh a bhainistiú i réigiún le seachadadh agus bailiúchán cost-éifeachtúil agus 
éifeachtach d’fhoirmeacha daonáirimh a dheimhniú 

• treoir agus tacaíocht a sholáthar d’fhoireann de Mhaoirseoirí Réigiúnacha 

• rioscaí a bhainistiú i dtaca le hoibríochtaí bailiúchán allamuigh 

• tuairiscí bainistíochta ardleibhéil a tháirgeadh de réir mar is gá 

• an cumas a bheith acu fórsa allamuigh mór sealadach a earcú, a oiliúint agus a chothabháil 

• rannpháirtíocht a bheith acu i raon leathan de chúrsaí bainistíochta acmhainní daonna 

• más cuí, agallaimh fhágála a reáchtáil agus foirmeacha meaúnaithe a chomhlánú do bhaill foirne 
 
 
Sonraíocht Phoist – Maoirseoir Réigiúnach Daonáirimh 

Ceanncheathrú:  Oifig réigiúnach shainithe  
 
Ag tuairisciú do: Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh i gceanncheathrú an daonáirimh i Sord, Co. Bhaile 

Átha Cliath 
 
Bainistiú/rialú ar:  Obair thart ar 10 go dtÍ 13 Maoirseoir Allamuigh a mbeidh foireann d’Áiritheoirí faoin 
 smacht acu 
 
Freagrachtaí: Freagrach as reáchtáil éifeachtúil agus shásúil an áirimh i nDaonáireamh 2022 i réigiún 

sainithe den tír. Is éard atá i gceist leis seo dianmhonatóireacht ar an dul chun cinn san 
áireamh i ngach réimse allamuigh sa réigiún sainithe i gcomhréir leis an treoracha 
mionsonraithe eisithe ag ceanncheathrú an daonáirimh i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath agus 
laistigh de gach ceann de na sprioc-amanna sonraithe.  
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Dualgais 
Ní mór do Mhaoirseoirí Réigiúnacha Daonáirimh: 

• eolas a chur ar roinnt córas TF lena n-áirítear na córais bhainistíochta cásanna daonáirimh a bhaineann 
leis an ról 

• foireann mhaoirseoirí allamuigh agus áiritheoirí a earcú, a chur faoi oiliúint agus ceannaireacht a 
sholáthar dóibh  

• rioscaí a bhainistiú i dtaca le hoibríochtaí bailiúchán allamuigh 

• plean áirimh a chur i bhfeidhm do réigiún sainithe mar a threoraíonn bainistíocht an daonáirim 

• rannpháirtíocht a bheith acu i raon leathan de chúrsaí bainistíochta acmhainní daonna 

• más cuí, agallaimh fhágála a reáchtáil agus foirmeacha meaúnaithe a chomhlánú do bhaill foirne 
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Príomhchoinníollacha fostaíochta mar Ardbhainisteoir 

 
Ginearálta 
Tá an ceapachán faoi réir na nAchtanna Rialaithe Státseirbhíse 1956 go 2005, an Achta um Bainistíocht na 
Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 agus Acht ar bith eile atá i bhfeidhm ag an am a bhaineann 
leis an Státseirbhís. 
 
Pá    

Don phost mar Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh, is é an ráta pá a bheidh i gceist ná €45,130 coibhéis 
bhliantúil.  Íocfar é seo mar sheachtain dhúbailte ar an Aoine den dara seachtain agus go seachtainiúil ina 
dhiaidh sin trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) isteach i gcuntas bainc atá roghnaithe ag an oifigeach. Ní mór don 

iarrthóir na sonraí bainc a chomhlánú go díreach tríd an gcóras earcaíochta nuair a ghlacann sé nó sí leis an 
bpost. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh sonraí IBAN/BIC curtha ar fáil ag an oifigeach. 

 
Don phost mar Mhaoirseoir Réigiúnach Daonáirimh, is é an ráta pá a bheidh i gceist ná €34,190 coibhéis 
bhliantúil.  Íocfar é seo mar sheachtain dhúbailte ar an Aoine den dara seachtain agus go seachtainiúil ina 
dhiaidh sin trí Ríomhaistriú Airgid (EFT) isteach i gcuntas bainc atá roghnaithe ag an oifigeach. Ní mór don 
iarrthóir na sonraí bainc a chomhlánú go díreach tríd an gcóras earcaíochta nuair a ghlacann sé nó sí leis an 
bpost. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh sonraí IBAN/BIC curtha ar fáil ag an oifigeach go dtí an 
Rannóg Earcaíochta Daonáirimh. 

 
D’fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha difriúla a bheith i gceist, ag braith ar chúinsí pearsanta an iarrthóra, lena 
n-áirítear fostaíocht roimhe seo sa tseirbhís phoiblí. 

 
 
Déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh asbhaintí reachtúla ón tuarastal de réir mar is cuí. Má tá pinsin de chuid 
na seirbhíse poiblí á fháil agat cheana, b’fhéidir go mbeidh socruithe maidir le lacáiste i bhfeidhm ar phá atá dlite 
chugat faoin gconradh seo. 
 
Íocaíocht Deiridh 
Ag deireadh an chonartha féadfar íocaíocht deiridh €1,000.00 i gcás Oifigigh Idirchaidrimh Daonáirimh agus 
€900.00 i gcás Maoirseoirí Réigiúnacha Daonáirimh a íoc freisin leo siúd a leanann san fhostaíocht go dtí nach 
bhfuil gá a thuilleadh lena seirbhísí agus a shásaíonn na critéir seo a leanas: 

 

• cuirtear an Daonáireamh i gcrích go sásúil don limistéar a raibh freagracht ag an oifigeach as, 

• baineadh amach spriocamanna chun oibríocht an daonáirimh a chur i gcrích sna réigiúin a raibh 
freagracht ag an oifigeach astu, 

• chuir an t-oifigeach a d(h)ualgais i gcrích ar bhealach sásúil, 

• léirigh an t-oifigeach deascileanna bainistíochta maithe (good time management skills )agus chloí sí/sé le 
treoracha taistil, 

• bhí an t-oifigeach sásúil ó thaobh iompair de i gcoitinne. 
 
Ní sháróidh íocaíocht deiridh €1,000.00 i gcás Oifigigh Idirchaidrimh Daonáirimh nó €900.00 i gcás Maoirseoirí 
Réigiúnacha Daonáirimh i gcás ar bith. Dá gcuirfí deireadh le ceapachán oifigigh sula mbeidh na dualgais sannta 
uile críochnaithe, déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh taillí agus liúntais atá dlíte (mas ann dóibh) a mheas ar 
bhonn a meastacháin ar an obair iomlán atá curtha i gcrích go sásúil ag an oifigeach. Ní bheidh aon íocaíocht 
deiridh iníochta in aon chás den sórt sin.  
 
 
Ró-íocaíocht tuarastail 
Aontóidh oifigigh gur féidir aon ró-íocaíocht tuarastail nó ar thaisteal agus cothabháil a asbhaint ó íocaíochtaí 
tuarastail dlite dóibh sa todhchaí i gcomhréir leis an Acht um Íoc Pá, 1991. Déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh 
méid agus mionsonraí aon ró-íocaíochta den sórt sin a chur in iúl duit i scríbhinn agus tabharfaidh siad fógra 
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seachtaine ar a laghad faoin asbhaint atá le déanamh agus asbhainfear an ró-íocaíocht laistigh de shé mhí ó 
fhógra dá leithéid I gcomhréir leis an Acht. Déanfar é seo a bhainistiú i gcomhréir le Ciorclán 07/2018. 
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Tionacht 
1. Post sealadach, lánaimseartha, neamhbhunaithe sa Státseirbhís is ea an ceapachán. Níl aon teidlíocht chuig 

stádas bunaithe trí bhíthin comórtais teoranta nó eile ag gabháil leis. 
 
2. Féadfar le ceachtar den dá pháirtí an ceapachán a fhoirceannadh ag am ar bith i gcomhréir leis an Acht um 

Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005. 
 
3. I gcomhréir leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003, tá an conradh ar bhonn 

conartha seasta amháin ar na forais seo a leanas; tosóidh an ceapachán seo ón 6 Meán Fómhair 2021 i gcás 
Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh agus ón 4 Deireadh Fómhair 2021 i gcás Maoirseora Réigiúnaigh 
Daonáirimh agus is chun oibríocht allamuigh Daonáireamh 2022 a bheidh sé. Críochnóidh na ceapacháin seo 
nuair a bheidh gach dualgas sannta curtha i gcrích ach, ar chaoi ar bith, tráth nach déanaí ná an 27 Bealtaine 
2022. 

 
4. Forchoimeádann an Phríomh-Oifig Staidrimh an ceart fostaíocht an oifigigh a fhoirceannadh roimh an dáta 

éagtha trí fhógra cuí a thabhairt mar atá leagtha síos san Acht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 
1973 go 2005. Forchoimeádann an Príomh-Oifig Staidrimh an ceart freisin le fostaíocht an oifigigh a 
fhoirceannadh ar chúiseanna luaite. 

 
5. Má bhíonn feidhmíocht dualgais mhíshásúil ann, féadfar an ceapachán a fhoirceannadh trí fhógra scríofa 

seachtain roimh an dáta foirceanta atá beartaithe. 
 
6. Má bhíonn mí-iompar tromchúiseach ann féadfar an ceapachán a fhoirceannadh gan fógra. 
 
7. Má dhéantar an ceapachán a fhoirceannadh faoi théarmaí ailt 4, 5 nó 6 thuas, ní bheidh aon luach saothair 

nó cúiteamh iníoctha seachas dó siúd a bhaineann le hobair atá déanta agus ní bheidh aon íocaíocht bhreise 
de shuim ar bith iníoctha. 

 
8. Beidh an post faoi réir ag tréimhse phromhaidh 8 seachtaine a chur i gcrích go sásúil ag tús an chonartha. Le 

linn na tréimhse promhaidh, beidh feidhmíocht an oifigigh faoi réir ag athbhreithniú ag bainistíocht an 
daonáirimh lena fháil amach cé acu an bhfuil na nithe seo déanta aici/aige nó nach bhfuil: 

 
(i) go raibh a d(h)ualgais curtha i gcrích ar bhealach sásúil 
(ii) go raibh scileanna maithe bainistíochta ama léirithe aici/aige agus cloí le treoirlínte taistil,  
(iii) go raibh sí/sé sásúil in iompar i gcoitinne, agus 
(iv) go bhfuil siad oiriúnach ó thaobh na sláinte de le haird ar leith ar saoire bhreoiteachta. 

 
Míneoidh bainistíocht an daonáirimh mionsonraí an phróisis phromhaidh leis an oifigeach. Déanfaidh 
bainistíocht an daonáirimh measúnú ar fheidhmíocht an oifigigh ag deireadh an chonartha. 

 
Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977-2015 
Ní bheidh feidhm leis na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2015 maidir le críochnú chonradh an 
oifigigh áit nach dtarlaíonn an críochnú sin ach mar thoradh ar éag an chonartha ar chuspóir seasta seo gan é a 
athnuachan. 
 
Dualgais 
Beidh ar an oifigeach aon dualgais a chomhlíonadh a shannfar dóibh ó am go ham mar is cuí don phost mar 
Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh/Maoirseoir Réigiúnach Daonáirimh. Tá na poist lánaimseartha agus ní cead 
ag an oifigeach gabháil don chleachtas príobháideach ná bheith nasctha le gnó seachtrach ar bith a chuirfeadh 
isteach ar chur i bhfeidhm na ndualgas oifigiúla. 
 
Freastal ar oiliúint 
Beidh ar an hoifigigh go léir freastal ar aon chúrsaí oiliúna nó seisiúin (ar líne nó go pearsanta) eolais a mheastar 
a bheidh riachtanach agus iad féin a chur ar an eolas faoin doiciméadú eolais a chuirfear ar fáil. 
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Uaireanta Freastail 
Féadfaidh uaireanta freastail athrú de réir riachtanais na hoibre ach ar an meán is 43 uair 15 nóiméad in aghaidh 
na seachtaine a bheidh i gceist or 37 uair an chloig glan in aghaidh na seachtaine. 
 
Ceanncheathrú 
Is é ceanncheathrú an oifigigh mar a shannfaidh Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh ó am go ham. Agus 
iad as láthair ón mbaile agus ceanncheathrú ar dhualgais oifigiúla íocfar costais taistil agus liúntais chothabhála 
chuí le hoifigeach faoi réir ag gnáthrialacháin na Státseirbhíse. Níl costais taistil iníoctha i dtaca le haistear nó 
cuid d’aistear a chlúdaíonn gnáthbhealach uile nó cuid de ghnáthbhealach an oifigigh ón mbaile chuig an 
gceanncheathrú.  

 
Úsáid Chairr 
Ní mór don oifigeach láncheadúnas glan tiomána reatha a bheith acu agus carr a bheith acu nó fáil iomlán a 
bheith acu ar charr ar feadh na tréimhse fostaíochta. 

 
Beidh sé de fhreagracht ar an oifigeach iad féin a shásamh trí dul i gcomhairle lena soláthraí árachais go 
gclúdaíonn a bpolasaí árachais mótair reatha a dtiomáint agus iad fostaithe ar dhualgais daonáirimh. I gcás 
oifigeach a bhfuil orthu préimheanna níos airde a íoc chun clúdach árachais a chur i bhfeidhm dá gcarranna féin 
toisc go gcaithfidh siad earraí nó trealamh a iompar agus iad ag taisteal ar ghnó oifigiúil, féadfar aisíocaíocht a 
thabhairt dóibh, má chuireann siad na hadmhálacha riachtanacha isteach, agus litir ón gcomhlacht árachais a 
thugann cur síos ar an gcúis atá leis an gcaiteachas breise atá i gceist. 

 
Sula n-úsáidfí an carr chun críocha oifigiúla, ní mór don cheapaí foirm ghealltanais a shíniú. Eiseofar an fhoirm 
seo chuig an gceapaí ón CSO. Agus iad ag taisteal i gcarr ar dhualgais oifigiúla níl cead paisinéirí a iompar nach 
baill foirne de chuid an daonáirimh iad ná taisteal i gcarr atá á thiomáint ag duine eile nach bhfuil fostaithe ar an 
daonáireamh. 

  
Sa chás nach féidir le hoifigeach cloí leis an forálacha thuas déanfar a c(h)eapachán a fhoirceannadh láithreach. 
 
Saoire Bhliantúil 
Beidh bronnadh saoire bliantúla faoi lánrogha Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh agus faoi réir 
dhianchúinsí na riachtanas oibre. Is é an liúntas saoire a bheidh ann ná 23 lá in aghaidh na bliana. Tá an liúntas 
seo, atá faoi réir ag na gnáthchoinníollacha a bhaineann le saoire bhliantúil a bhronnadh, faoi réir ag an Acht um 
Eagrú Ama Oibre, 1997, agus ar bhonn seachtaine cúig lá (gan na gnáthlaethanta saoire poiblí san áireamh). 
Déanfar íocaíocht i dtaca le haon saoire nár glacadh ag deireadh téarma an chonartha. 
 
Saoire Bhreoiteachta 
Beidh feidhm ag pá le linn saoire breoiteachta deimhnithe, ar choinníoll nach bhfuil aon fhianaise ar mhíchumas 
buan chun seirbhís a thabhairt, ar bhonn pro rata, de réir forálacha na gciorclán saoire breoiteachta. Beidh ar 
cheapaithe ÁSPC den Aicme A a íoc agus beidh orthu sainordú a shíniú a údaraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí sochair ar bith atá dlite faoi na hAchtanna Leasa Sóisialaigh a íoc go díreach leis an CSO. 
Beidh íocaíocht tuarastail le linn breoiteachta faoi réir na héilimh chuí a bheith á ndéanamh ag an gceapaí ar 
shochar árachais shóisialaigh chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí laistigh de na 
teorainneacha ama riachtanacha. 
 
Aoisliúntas agus Scor 
Tairgfear na téarmaí agus coinníollacha aoisliúntais cóir d’iarrthóirí rathúla, de réir mar atá siad chun cinn sa 

Státseirbhís ag an am a dtairgtear an ceapachán dóibh. Ciallaíonn seo go ginearálta, i gcás ceapaí nár oibrigh sa 
tSeirbhís Phoiblí riamh go dtairgtear an ceapachán ar bhonn ballraíochta na Scéime Pinsin Aonair de chuid na 

Seirbhíse Poiblí (“Scéim Aonair”). Tá na sonraí den Scéim ar fáil ag https://singlepensionscheme.gov.ie/ga/ 

 

Más rud é gur oibrigh an té atá ceaptha i bpost inphinsin sa tseirbhís phoiblí (téarmaí nach scéim shingil) sna 26 

seachtaine roimh ceapacháin nó go bhfuil siad faoi láthair ar sos gairme nó ar saoire speisialta le pá nó gan phá, 

https://singlepensionscheme.gov.ie/ga/
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féadfaidh téarmaí éagsúla a bheith i bhfeidhm. Déanfar teidlíocht pinsin ceaptha dá leithéid a bhunú i 
gcomhthéacs a staire i bhfostaíocht na seirbhíse poiblí.  

  

Seo a leanas na príomhfhorálacha a bhaineann le ballraíocht sa Scéim Shingil:    

• Aois Inphinsin: Is ionann an aois íosta ag an n-íoctar pinsean agus an aois ag a mbíonn daoine incháilithe 
don Phinsean Stáit (Ranníocach), faoi láthair 66. 
Aois Scoir: Ní mór do bhaill na scéime dul ar scor ag 70 bliain d’aois or on expiration of your contract 
whichever is the earlier. 

• Baintear úsáid as meántuilleamh gairme chun sochair a ríomh (fabhraíonn pinsean agus cnapshuim gach 
bliain agus déantar iad a uasrátáil gach bliain trí thagairt do CPI). 

 
Laghdú Pinsin 
Má bhí an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí roimhe seo agus pinsean á fháil acu ón 
Státseirbhís nó ón tSeirbhís Phoiblí nó pinsean Státseirbhíse/Seirbhíse Poiblí acu a dtosóidh a íocaíocht le linn a 
t(h)réimhse athfhostaithe, beidh an pinsean sin faoi réir laghdaithe i gcomhréir le Cuid 52 den Acht um Pinsin na 
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012.  
 
Tabhair aire: Trí iarratas a dhéanamh ar an bpost seo tá tú ag admháil go dtuigeann tú go mbeidh feidhm ag 
na forálacha laghdaithe, i gcás ina mbeidh siad ábhartha.  Níl sé beartaithe go dtacóidh an Roinn/Oifig arna 
bhfostú le hiarratas ar tarscaoileadh aon laghdaithe mar a bhaineann sé le ceapacháin don phost seo. 
 
Má bhí an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís roimhe seo agus má bronnadh pinsean orthu faoi shocruithe luathscoir 
dheonaigh (seachas Scéim Luathscoir Dreasaithe, Ciorclán 7/2010 VER/VRS na Roinne Sláinte nó Ciorclán LG(P) 
06/2013 na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a dhícháilíonn duine ón gcomórtas mar a cuireadh in 
iúl thuas) beidh deireadh leis an teideal chuig an bpinsean sin le héifeacht ó dháta an athcheapacháin. Déanfar 
socruithe speisialta d’áireamh seirbhíse roimhe a thug an ceapaí, áfach, chun críocha aoisliúntais a bhronnfar 
amach anseo ar an gceapaí má tá siad incháilithe. 
 
Ciorclán 102/2007 na Roinne Oideachais agus Scileanna um Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí 
Thug an Roinn Oideachais agus Scileanna isteach Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí. Is coinníoll den Scéim 
Luathscoir é seo thíos ach amháin na gcásanna atá leagtha amach i míreanna 10.2 agus 10.3 den gciorclán 
ábhartha agus na cásanna seo amháin: má ghlacann múinteoir le luathscor faoi Shraith 1, 2 nó 3 den scéim agus 
má fhostaítear iad dá éis i bhfeidhm ar bith i réimse ar bith den earnáil phoiblí, beidh deireadh láithreach bonn 
le híocaíocht an phinsin leis an duine sin faoin scéim. Atosófar na híocaíochtaí pinsin áfach, nuair a thagann 
deireadh leis an bhfostaíocht sin nó ar 60ú breithlá an duine, cibé acu is déanaí, ach nuair a atosaítear an 
íocaíocht bunófar an pinsean ar sheirbhís ináirithe iarbhír an duine mar mhúinteoir (.i. ní ghlacfar na blianta 
breise a deonaíodh roimhe san áireamh i ríomh na híocaíochta pinsin). 
 
Scor de bharr Drochshláinte  
Tabhair ar aird nach mór d'aon duine a chuaigh ar scor roimhe seo de dheasca drochshláinte faoi théarmaí 

scéime aoisliúntais fógra a thabhairt don eagraíocht atá i mbun riarachán a dhéanamh ar an gcomórtas 
earcaíochta, le linn na chéad céime den iarratas a dhéanamh, go bhfuil siad ag fáil pinsin dá leithéid. 

 

Beidh ar iarrthóirí freastal ar oifig an Phríomhoifigigh Leighis (CMO) chun measúnú a dhéanamh ar a gcumas le 
seirbhís rialta agus éifeachtach a sholáthar ag cur san áireamh an fhadhb a cháiligh iad don tSaoire de bharr 

Drochshláinte (IHR.) 

 

Ceapachán i ndiaidh scoir de bharr drochshláinte ón Státseirbhís.  

  

Má tá rath orthu ina n-iarratas tríd an gcomórtas, ba chóir go mbeadh an t-iarrthóir ar an eolas faoi na 

nithe seo a leanas:  

1. Má mheastar go bhfuil siad oiriúnach chun seirbhís rialta agus éifeachtach a sholáthar agus má 

shanntar chuig post iad, tagann deireadh lena bpinsean státseirbhíse drochshláinte.  
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2. Má theipeann ar an iarrthóir ina dhiaidh sin promhadh a chur i gcrích nó má chinneann siad ar a 
bpost sannta a fhágáil, ní féidir filleadh ar a stádas IHR státseirbhíse IHR, ná ní féidir an pinsean IHR 

státseirbhíse a athbhunú a bhí ann roimh an iarratas ná níl aon teidlíocht ann dá leithéid.  

3. Beidh an t-iarrthóir ina b(h)all den Scéim Pinsin Aonair Seirbhíse Poiblí (SPSPS) ar cheapachán 
más rud é go raibh briseadh níos mó ná 26 seachtain acu i seirbhís inphinsin sa tseirbhís 

phoiblí/státseirbhís.  

  

Ceapachán i ndiaidh scoir de bharr drochshláinte ón tseirbhís phoiblí:  

1. Má tá duine imithe ar scor ó chomhlacht seirbhíse poiblí féadfar a p(h)insean drochshláinte ón 

bhfostaíocht sin a bheith faoi réir ag athbhreithniú i gcomhréir le rialacha scoir drochshláinte faoin scéim 

sin.  

2. Má bhíonn rath ar iarrthóir, ar cheapachán beidh ar an iarrthóir a dhearbhú cé acu an bhfuil 
pinsean seirbhíse poiblí (drochshláinte nó eile) á fháil acu agus féadfaidh a bpinsean seirbhíse poiblí a 

bheith faoi réir lacáiste.  

3. Beidh an t-iarrthóir ina b(h)all den Scéim Pinsin Aonair Seirbhíse Poiblí (SPSPS) ar cheapachán 

más rud é go raibh briseadh níos mó ná 26 seachtain acu i seirbhís inphinsin sa tseirbhís 

phoiblí/státseirbhís.  

  

Tabhair faoi deara go bhfuil eolas níos mionsonraithe, i dtaca le himpleachtaí pinsin dóibh siúd a bhfuil pinsean 

drochshláinte státseirbhíse nó seirbhíse poiblí á fháil acu, ar fáil ach é a iarraidh.  

 
Fabhrú Pinsin 
Beidh uasteorainn 40 bliana ar sheirbhís iomlán gur féidir a áireamh ar mhaithe le pinsean sa chás go bhfuil 
duine ina b(h)all de níos mó ná scéim pinsin seirbhíse poiblí amháin cheana féin (.i. nach iad an Scéim Aonair 
iad). Foráiltear don uasteorainn 40 bliana seo san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus 
Forálacha Eile), 2012. D’fhéadfadh go mbeidh impleachtaí aige seo d’aon cheapaí a bhfuil cearta pinsin bainte 
amach acu i bhfostaíocht seirbhíse poiblí roimhe seo. 
 
Asbhaint Bhreise Aoisliúntais 
Tá an ceapachán seo faoi réir na hAsbhainte Breise Aoisliúntais (ASC) de réir an Achta um Pá agus Pinsin 
Seirbhíse Poiblí, 2017. 
 
D’fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha difriúla a bheith i gceist, ag braith ar chúinsí pearsanta an iarrthóra, lena 
n-áirítear fostaíocht roimhe seo sa tseirbhís phoiblí. 
 
Sicréideacht, Rúndacht agus Caighdeáin Iompraíochta 
Le linn téarma an chonartha phromhaidh beidh an ceapaí faoi réir an Achta um Rúin Oifigiúla, 1963 mar a 
leasaíodh ag an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Aontóidh an ceapaí nach nochtfaidh siad aon fhaisnéis faoi rún 
do thríú páirtithe, ní le linn na tréimhse fostaíochta ná ina diaidh. 
 
Ceapfar ceapaithe ina nOifigigh Staidrimh faoin Acht Staidrimh, 1993 ar feadh an tréimhse fostaíochta. Aontóidh 
ceapaithe cloí leis na rialacha a rialaíonn Oifigigh Staidrimh mar atá leagtha amach san Acht. 
 
Carachtar 
Ní mór carachtar maith a bheith ag iarrthóir agus ag duine ar bith a shealbhaíonn an oifig. 
 
Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse 
Beidh an ceapaí faoi réir Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse. 
 
An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 
Beidh feidhm ag an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 i leith na fostaíochta seo más cuí. 
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An tAcht Staidrimh, 1993 
Déanfar Oifigeach Staidrimh den cheapaí faoin Acht agus beidh orthu gealltanas a shíniú nach sceithfidh siad aon 
fhaisnéis a fuarthas i gcaitheamh a c(h)uid dualgas do dhuine ná do chomhlacht neamhúdaraithe ar bith. 
Cárta Údaraithe 
Tabharfar cárta údaraithe (cárta aitheantais) do na hoifigigh go léir a dhearbhaíonn a gceapachán. Ní mór an 
cárta seo a iompar i gcónaí ar dualgas agus ní mór é a thaispeáint má iarrtar. 
 
Ceadú foilseachán roimh ré 
Aontóidh ceapaithe gan ábhar a bhaineann le dualgais oifigiúla a fhoilsiú gan cead roimh ré ón Ard-Stiúrthóir. 
 
Gníomhaíocht Pholaitiúil 
Le linn a dtréimhse fostaíochta beidh gach oifigeach faoi réir na rialacha a rialaíonn státseirbhísigh agus 
polaitíocht. Áirítear leis seo cosc ar chanbhasáil pholaitíochta.  
 
Cód Pearsanra 
Tá gach ciorclán le fáil ar an suíomh gréasáin:  
https://www.gov.ie/en/circulars/ nó ón Rannóg Bainistíochta Acmhainní Daonna. 
 
Doiciméadú agus trealamh an daonáirimh 
Fanfaidh an doiciméadú, trealamh, srl. a eisítear chuig oifigeach ag an bPríomh-Oifig Staidrimh do chúiseanna a 
gcuid oibre ae an daonáireamh i seilbh na Príomh-Oifige Staidrimh. Beidh sé de dhualgas orthu cúram maith a 
ghlacadh de gach mhaoin den chineál sin agus gach coinníoll a chomhlíonadh a leagann an Phríomh-Oifig 
Staidrimh síos i dtaca le maoin dá leithéid a úsáid agus cúram a thabhairt dó. Ar chríoch na fostaíochta nó nuair a 
chríochnaítear a gcuid dualgas, beidh orthu gach maoin dá leithéid a thabhairt ar ais don Phríomh-Oifig 
Staidrimh, lena n-áirítear, i measc nithe eile, gutháin póca agus luchtairí, ríomhairí glúine agus trealamh 
coimhdeach. Mura dtugtar ar ais aon trealamh de chuid an CSO mar a iarrtar, is féidir go mbeidh laghdú ar an 
íocaíocht deiridh.  Beidh ar na hoifigigh uile cloí le Polasaí CSO i dtaca le hÚsáid Inghlactha TFC. 
 
Gan Tuilleadh Teidlíochtaí ar Bith 
Ní bhronnann fostaíocht faoin gconradh seo aon teidlíochtaí ar fhostaíocht ar shuirbhéanna ina dhiaidh sin agus 
ní hionann é agus aon ghealltanas ón bPríomh-Oifig Staidrimh duine a cheapfar don Daonáireamh 2022 a 
athfhostú. 

 
Fógra Tábhachtach   
Is léiriú ar na príomhchoinníollacha seirbhíse é an méid atá thuasluaite, agus ní liosta cuimsitheach é de na 
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta go léir atá i gceist. Leagfar iad seo amach sa chonradh fostaíochta. 

https://www.gov.ie/en/circulars/?referrer=http://www.gov.ie/circulars/
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An Próiseas Roghnúcháin 

Tá dhá chéim ar leith sa phróiseas roghnúcháin mar a léirítear thíos. 

Céim 1 
Is éard a bheidh i gCéim 1 próiseas gearrliostaithe bunaithe ar an eolas a sholáthraítear ar an bhfoirm iarratais 
agus ar shuíomh tíreolaíoch an iarrthóra. Cinnfidh an Phríomh-Oifig Staidrimh líon na n-iarrthóirí a dtabharfar 
cuireadh chun agallaimh dóibh ó am go ham i bhfianaise líon na bhfolúntas atá le líonadh i ngach cuid den tír. Ó 
tharla go ndéanfar iarrthóirí a ghearrliostú d’agallamh bunaithe ar an eolas a thugtar ar a n-iarratas, tá sé an-
tábhachtach bheith an-chúramach á líonadh isteach. Ní mór d’iarrthóirí bheith soiléir agus beacht faoi conas go 
díreach a shásaíonn siad na riachtanais don phost agus an t-iarratas á líonadh isteach acu toisc nach féidir barúil 
a dhéanamh maidir le gnóthachtálacha agus cumas iarrthóra.  
 
Céim 2 
Is éard a bheidh i gCéim 2 agallamh struchtúrtha bunaithe ar inniúlacht. 
 
Tá sé de fhreagracht ar na hiarrthóirí uile iad féin a chur ar fáil le haghaidh agallaimh ar an dáta agus am a 
shonróidh an Phríomh-Oifig Staidrimh. Ní mór don iarrthóir costas ar bith a sheasamh a thabhaítear chun 
freastal ar agallamh agus, má tá rath orthu, chun fostaíocht a ghlacadh ina dhiaidh sin.  D’fhéadfaí go mbeadh 
físagallamh mar chuid den phróiseas. 
 
Painéal 
Cruthófar painéal d’iarrthóirí rathúla do gach post i ndiaidh an chomórtais seo as ar féidir an líon riachtanach 
d’oifigigh a tharraingt. Ba chóir a nótáil go bhféadfaidh líonadh post ar bith a bheith faoi réir ag iarrachtaí roimhe 
le poist a líonadh ó fharasbairr ne státseirbhíse/seirbhíse poiblí atá ar fáil, móide srianta buiséid. Ceapfar 
iarrthóirí rathúla ó na painéil seo de réir a n-áite ar an bpainéal agus a suíomh tíreolaíoch. Má dhéantar tairiscint 
obair mar Oifigeach Idirchaidrimh Daonáirimh nó mar Mhaoirseoir Réigiúnach Daonáirimh ar Dhaonáireamh 
2022, ní haon bharántas é sin go ndéanfar tairiscint oibre eile chosúil ina dhiaidh sin le CSO. 
 
Fanfaidh an painéal ar bun feadh an Daonáirimh. Ach forchoimeádann an Phríomh-Oifig Staidrimh an ceart le cur 
leis an bpainéal nó deireadh a chur leis an bpainéal ag am ar bith.  
 
 
Cód Cleachtais 
Déanfar an próiseas earcaíochta agus roghnúcháin a riar i gcomhréir leis an gCód Cleachtais dar teideal "Cód 
Cleachtais um Cheapachán chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí" (Uimh. 01/17) a d’fhoilsigh an 
Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Féadfar an Cód Cleachtais a rochtain trí chuairt a thabhairt ar 
www.cpsa.ie.  Moltar d’iarrthóirí eolas a chur ar ábhar an Chóid Chleachtais lena n-áirítear, i measc nithe eile, na 
forálacha i dtaca leis na freagrachtaí a chuirtear ar iarrthóirí a ghlacann páirt sa phróiseas earcaíochta agus 
roghnúcháin. 

Déanfaidh CSO gearáin/iarratais ar achomharc a mheas i gcomhar leis na nósanna imeachta agus scálaí ama atá 
leagtha amach sa Chód Cleachtais. 

 
Oibleagáidí na nIarrthóirí 
Ba chóir d’iarrthóirí a thabhairt dá n‐aire go ndícháileoidh canbhasáil iad agus eisiafar ón bpróiseas dá thoradh 
iad. 
 
Ní cead d’iarrthóirí: 

• eolas mícheart a thabhairt go feasach nó go meargánta 

• duine ar bith a chanbhásáil le mealltaí nó gan iad 

• cur isteach ar an bpróiseas nó é a chur i gcontúirt ar shlí ar bith. 
 

Ní cead do thríú páirtí iarrthóir a phearsanú ag céim ar bith den phróiseas. Cion atá ann do dhuine ar bith na 
forálacha thuas a shárú nó cabhrú le duine eile na forálacha thuas a shárú. Dlitear fíneáil nó príosúnacht a chur 

http://www.cpsa.ie/
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ar dhuine ar bith a fhaightear a bheith ciontach i gcion a dhéanamh. 
 
Lena chois sin, más rud é go bhfuil nó go raibh duine a fhaightear a bheith ciontach i gcion ina (h)iarrthóir ag 
próiseas earcaíochta: 
 

• mura bhfuil siad ceaptha chuig an bpost déanfar iad a dhícháiliú mar iarrthóir; agus 

• más rud é go bhfuil siad ceaptha tar éis an phróiseas earcaíochta faoi chaibidil, caillfidh siad an 
ceapachán 

 

Critéir ar leith d’iarrthóirí   

Ní mór d’iarrthóirí:   
• An t-eolas agus an cumas a bheith acu dualgais an phoist atá i gceist a chur i gcrích   

• Bheith oiriúnach ar bhonn carachtair   

• Bheith oiriúnach ar bhonn sláinte agus folláine fisiciúla   

• Bheith oiriúnach sna gnéithe ábhartha eile go léir do cheapachán don phost atá i gceist.  

  

Má bhíonn rath orthu, ní cheapfar sa phost iad ach amháin:   

a) Má aontaíonn siad tabhairt faoi na dualgais a bhaineann leis an bpost agus glacadh leis na 

coinníollacha faoina bhfuil na dualgais le cur gcrích nó faoina bhféadfar iarraidh iad a chur i gcrích   

b) Má tá siad iomlán inniúil agus ar fáil chun tabhairt faoi na dualgais a bhaineann leis an bpost.  

c) Má chomhlíonann siad dearbhú Sláinte agus Carachtair. 
 
Imréiteach Slándála 
Iarrfar ort foirm ríomh-ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a líonadh isteach agus a chur ar ais má tá tú á 
mheas do cheapachán. Cuirfear an fhoirm seo ar aghaidh chuig an nGarda Síochána le seiceálacha slándála ar na 
seoltaí ar fad in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann ina raibh cónaí ort. 
 
Más rud é go raibh cónaí ort /go ndearna tú staidéar i dtíortha lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh 
tréimhse 6 mhí nó níos mó, tá sé éigeantach duit Deimhniú Imréitigh Póilíneachta a sholáthar ó n tíortha sin a 
deir nach bhfuil aon chiontuithe ar an taifead i do choinne agus tú i do chónaí ansin. Beidh ort Deimhniú 
Imréitigh Póilíneachta ar leith a sholáthar i dtaca le gach tír ina raibh cónaí ort. Ní mór an deimhniú a bheith 
dátaithe i ndiaidh an dáta a d’fhág tú an tír. 
 
Is ortsa atá an fhreagracht deimhnithe slándála a lorg go tráthúil, ó tharla gur féidir leo roinnt ama a thógáil. 
Ní féidir tú a cheapadh gan an t-eolas seo a sholáthar agus é a bheith in ord.  
 
Iarrthóireacht a mheas a bheith tarraingthe siar: 
Tá sé de fhreagracht ar iarrthóirí iad féin a chur ar fáil d’agallamh agus ní dhéanfar iarratais ar chur ar athló a 
mheas. Mura bhfreastalaíonn iarrthóir ar agallamh ná ar thástáil eile nuair iarrann an CSO orthu é, nó mura 
gcuireann siad an fhianaise siúd ar fáil atá ag teastáil ón CSO maidir le gnó ar bith a bhaineann leis an 
iarrthóireacht nuair a iarrtar é, ní bheidh aon éileamh acu ar bhreithniúchán a thuilleadh. 
 
Eolas tábhachtach eile 
Ní hionann duine a ligean isteach ar an gcomórtas seo, ná cuireadh chun agallaimh, ná litir de thoradh rathúil, 

agus a thabhairt le tuiscint go bhfuil an CSO sásta go gcomhlíonann an t-iarrthóir na riachtanais don ról. Sula 

molfar iarrthóir ar bith le ceapadh don phost seo déanfaidh CSO gach fiosrú a mheastar a bheith riachtanach 

chun oiriúnacht an iarrthóra a chinneadh. Go dtí go mbeidh céimeanna uile an phróisis iomaíoch curtha i gcrích 

go hiomlán ní féidir cinneadh deiridh a dhéanamh ná nó féidir a chinneadh ná a thuiscint go bhfuil cinneadh dá 

leithéid déanta. 

Trealamh Taifeadta a Úsáid  
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Ní cheadaíonn CSO aon chineál de threalamh taifeadta a úsáid gan chead ar a áitreabh. Baineann sé seo le haon 
chineál de thaifeadadh fuaime agus aon chineál de thaifeadadh stadáin nó físe, bíodh taifeadadh fuaime san 
áireamh nó ná bíodh, agus clúdaíonn sé aon chineál gléis a úsáidtear chun na críocha sin. Mas mian le duine ar 
bith trealamh dá leithéid a úsáid do chúiseanna ar bith dá leithéid ní mór dóibh cead i scríbhinn a lorg roimh ré. 
Tá an polasaí seo ar bun chun príobháideacht na foirne agus na gcustaiméirí agus ionracas ár n-ábhar 
measúnaithe agus ár nósanna imeachta measúnaithe a chosaint. Sárú ar an bpolasaí seo is ea úsáid trealaimh 
taifeadta ag duine ar bith gan chead bith. D’fhéadfadh aon iarrthóir a bheadh páirteach in aon sárú dá leithéid a 
dhícháiliú agus iad a bheith faoi réir cúisimh faoi Alt 55 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht 
agus Ceapacháin), 2004.  
 
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 
Tar éis dúinn d’fhoirm iarratais a fháil, cruthaímid taifead i d’ainm. Cuimsítear sa taifead an-chuid den fhaisnéis 
phearsanta a chuir tú ar fáil. Ní úsáidtear an taifead pearsanta sin ach amháin chun críocha d’iarrthóireacht a 
phróiseáil. I gcás go n-éiríonn leat sa phróiseas, coinneoidh rannóg Acmhainní Daonna na Príomh-Oifige 
Staidrimh faisnéis áirithe chun críocha fostaíochta. Coimeádtar faisnéis den sórt sin faoi réir na gceart agus na n-
oibleagáidí atá leagtha amach sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 agus déanfar sin a choinneáil de 
réir na n-oibleagáidí atá orainn faoin Acht um Chartlann Náisiúnta. 
 
Chun iarraidh a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018, cuir teachtaireacht ar an ábhar 
sin isteach i scríbhinn chuig: An tOifigeach Cosanta Sonraí, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar na Sceithe Airde, 
Corcaigh, T12 X00E. Chun críocha ginearálta staidrimh, baintear míreanna áirithe faisnéise ó na taifid. Ní 
bhaineann siad go sonrach le haon duine aonair. 
 
Maidir le hiarrthóirí a roghnaíonn glacadh le teagmháil sa todhchaí ó CSO i dtaca le deiseanna fostaíochta sa 
todhchaí, coinneoidh rannán Acmhainní Daonna CSO a bhfaisnéis phearsanta do thréimhse agus ansin scriosfar í.  
 
Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun ár ráiteas cosanta sonraí agus trédhearcachta a fheiceáil go mion 
https://censusrecruitment.cso.ie/ 

 
 
Ráiteas maidir le Príobháideachas 
Tá meas iomlán ag an Daonáireamh CSO ar do chearta maidir le príobháideachas pearsanta agus de ghnáth, ní 
bhailítear eolas pearsanta de chineál ar bith, gan cead soiléir a bheith faighte uait. Láimhseálfar aon eolas a 
chuireann tú ar fáil go deonach don CSO faoi rún daingean agus ar ardleibhéal sábháilteachta, i gcomhréir le 
prionsabail na Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí. 
 
 
Is féidir breathnú go mion ar ár ráiteas i dtaca le príobháideachas ach cliceáil ar an nasc a leanas   
https://censusrecruitment.cso.ie/ 

https://censusrecruitment.cso.ie/
https://censusrecruitment.cso.ie/
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Aguisín 1 
 
Suíomhanna Beartaithe na nOifigí Réigiúnacha Daonáirimh 
   
Tá sé ar intinn oifigí réigiúnacha Daonáireamh 2022 a bhunú sna suíomhanna seo a leanas. Ag brath ar 
infhaighteacht, féadfar suíomh cuid de na hoifigí a athrú. 
 
I ngeall ar fhorbairtí ar threoirlínte Covid-19, d’fhéadfaí go mbeadh ar iarrthóirí sna poist seo bheith ag cianobair 
óna dtithe féin. 
 
 
Laighin Baile Átha Cliath – An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia 
 Baile Átha Cliath – An Phríomh-Oifig Staidrimh, Sord 
 An Uaimh 
 Cill Chainnigh 
 An Muileann gCearr 
 Nás na Ríogh 
 Port Laoise 
 Baile Átha Fhirdhia 
 Baile Átha Luain 
 Loch Garman 

 
Bré 
 

Ulaidh An Cabhán 
 Dún na nGall 
 Leitir Ceanainn 
  
Connachta Cora Droma Rúisc 
 Caisleán an Bharraigh 
 Gaillimh 
 Sligeach 
  
  
Mumha Corcaigh – An Phríomh-Oifig Staidrimh  

Ros Cré 
Inis  
Cill Airne 
Luimneach 
Cloch na Coillte 
An Caisleán Nua 
Tiobraid Árann 
Dún Garbhán 
Trá Lí 
Port Láirge 

 

  
 


